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ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕСЯТА СЕСІЯ 

ПОЗАЧЕРГОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  

18.10.2019                                                        м. Глухів                                               № 377 
  

 
Про  затвердження Програми  

економічного і соціального розвитку 

міста Глухова на 2019 рік та наступні 

2020-2021 роки 

 

 

 Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект Програми 

економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки, з 

метою забезпечення комплексного розвитку міста Глухова, відповідно до Закону України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», керуючись пунктом 22 частини першої  статті  26, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  міська  рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік 

та наступні 2020-2021 роки (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання основних 

пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми  та подання 

міській раді звітів про хід та результати її виконання що півроку. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючу 

справами виконавчого комітету міської ради, а контроль  - на постійні комісії міської ради 

відповідно до їх повноважень. 

 

 

В.о. міського голови                                                                Олена ДЕМІШЕВА 
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Вступ 

 

       Програма економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-

2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до  Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», розпорядження міського 

голови від 02.10.2018 № 185-ОД «Про організацію розроблення проекту Програми 

економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні 

роки». 
Програма враховує положення Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 

період до 2020 року. 

На виконання розпорядження міського голови від 02.10.2018 № 185-ОД «Про 

організацію розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова 

на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки»  було зібрано та опрацьовано інформацію 

виконавчих органів, комунальних підприємств Глухівської міської ради, суб’єктів 

господарювання міста. Також при формуванні проекту Програми економічного і соціального 

розвитку міста Глухова на  2019 рік та наступні 2020-2021 роки враховувались основні завдання  

середньострокових міських цільових (комплексних) програм, основні пріоритети розвитку 

міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, 

виробничого і трудового потенціалів. Програма враховує пропозиції міського голови, 

депутатського корпусу, громадян міста, виконавчих органів міської ради, підприємств та 

організацій міста, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних 

матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей. 

Термін реалізації програми – 2019-2021 роки. 
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І. Соціально-економічний розвиток міста Глухова у 2018 році 

          Діяльність міської влади у 2018 році була направлена на запровадження принципів 

прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах 

міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з 

енергозбереження, проведення комплексу заходів підтримки малозахищених верств населення. 

Основні тенденції економічного та соціального розвитку міста у 2018 році 

характеризуються наступним чином:  

 За 9 місяців 2018 року   підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 

66,6  млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 4,4% менше ніж аналогічний період  2017 

року. 

 Станом на 01.10.2018 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав  5,23 млн. 

доларів США, збільшився до початку року на 0,42 млн. грн. 

         З метою залучення іноземних  інвестицій та створення нових робочих місць укладено 

Меморандум про співробітництво  в будівництві та введенні в експлуатацію електростанцій 

альтернативної (сонячної та вітрової) енергетики з ESE INVESTMENT AG (ТОВ закордонного 

права) з Князівства Ліхтенштейн. Відповідно до меморандуму сторони визначили, що 

відповідний проект може бути реалізований на наступних земельних ділянках: 

 - по вул. Есманський шлях,52 орієнтовною площею 14,8 га; 

 - по вул. Промисловій (територія колишнього м’ясокомбінату) орієнтовною площею  8,8 

га. 

Реалізовано інвестиційний проект  «Будівництво цеху з переробки олійних культур у 

ТОВ «Десналенд»,   де створено 10 робочих місць та налагоджено виробництво олії з насіння 

льону та конопель. 

         Згідно з рейтингом інвестиційної привабливості ОТГ та міст Сумської області, 

сформованим Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" на 

замовлення Програми розвитку ООН, Глухів ввійшов в трійку лідерів серед 34-х міст та громад 

області. 

Рівень працевлаштування громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості 

збільшився на 1,0 % і станом на 01.01.2019  становить 40,8 %. У звітному періоді за 

направленнями служби зайнятості працевлаштовано 958 особи, що на 14,6% більше 2017 року. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат по сплаті єдиного внеску 

працевлаштовано 20 осіб. 

Чисельність зареєстрованих беробітних збільшилась до початку року на 29 осіб і станом 

на 01.01.2019 складає 450 осіб. 

В місті збережена позитивна динаміка  зростання рівня заробітної плати: 

- І квартал 2018 року - 5655,0 грн. 

- ІІ квартал 2018 року – 6087,0 грн. 

- ІІІ квартал 2018 року – 6480,0 грн. 

На сайті міської ради оприлюднено базу об’єктів комунальної власності, що 

пропонується для продажу та оренди. За 2018 рік суб’єктам підприємницької  діяльності 

продано  одну земельну ділянку площею 0,14 Га та передано в оренду приміщення площею 

180,3 кв.м. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб  в 

порівнянні з початком звітного періоду збільшилась на  2 %, юридичних – на 5,1%. Станом на 

01.01.2019 року в місті зареєстровано 1172 фізичні особи-підприємці та 165 юридичних осіб.  

 З метою забезпечення належних та безпечних умов для учасників дорожнього руху та 

пішоходів у 2018 році зроблено поточний ремонт доріг міста, а також грейдерування, нанесення 

горизонтальної дорожньої розмітки, ремонт існуючих та встановлення нових знаків дорожнього 

руху. Встановлено 21 світлодіодний світильник на перехрестях з обмеженою видимістю та 

ділянках доріг з активним рухом по вул. Терещенків, Суворова, Героїв Небесної Сотні, 

Спаська. 

Враховуючи ситуацію, яка склалася у даному підгалузевому напрямку, одним із 

головних завдань в роботі міської влади на 2019-2021 роки залишається вирішення питань по 
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залученню коштів за рахунок усіх джерел фінансування на приведення дорожньо-мостового 

господарства комунальної власності міста до відповідних технічних вимог. 

           З метою розвитку, стабільної роботи та енергозбереження комунальним підприємством 

«Глухівський тепловий район» в літній період було підготовлено об’єкти теплопостачання 

міста до опалювального періоду  2018-2019 років, було проведено заміну 2 морально та фізично 

застарілих котлів на сучасні, проведено заміну теплових мереж із застосуванням труб з 

попередньою ізоляцією. З метою покращення обліку реалізованої теплової енергії обладнано 84 

багатоквартирні будинки (де це можливо) загальнобудинковими засобами обліку тепла.  

          Одним із головних напрямків енергетичної політики в місті є підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення надійності та якості постачання 

енергоносіїв, функціонування всієї системи життєзабезпечення міста, підвищення якості 

надання комунальних послуг та зменшення їх собівартості за рахунок впровадження 

альтернативних видів палива та прогресивних технологій в усіх сферах господарювання. 

Чисельність ОСББ в місті складає – 25 об’єднань. Капітальний ремонт житлового фонду 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, який було заплановано провести у 2018 

році в рамках програми підтримки ОСББ не проводився у зв’язку відсутністю фінансування. 

Гострим питанням є стан під’їзних доріг та прибудинкових територій будинків у 

багатоповерховому секторі. З метою покращення умов проживання жителів міста розроблено 

проекти щодо капітального ремонту під’їзних доріг до будинків багатоповерхового житлового 

кварталу «Трохимівський сад».    

          У місті  створюються необхідні умови для розвитку системи освіти. 

Протягом 2016-2018 років  мережу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти міста приведено у відповідність до освітніх потреб громадян міста, здійснено моніторинг 

наповнюваності закладів освіти, забезпечено умови для здобуття освіти дітьми, що вимагають 

особливих умов навчання. Організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів, які 

проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання й додому, модернізовано 

існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти. 

   Повною загальною середньою освітою охоплено 100% дітей та підлітків шкільного віку, 

дошкільною освітою охоплено 81% дітей дошкільного віку та 100% дітей п’ятирічного віку. 

Значно покращилася матеріально-технічна база ЦРЛ. За  2018 рік було придбано 

обладнання на загальну суму 3122,6 тис. грн., в тому числі за кошти міського бюджету на 

1771,3 тис. грн., інших бюджетів на 1351,3 тис. грн  

           В місті окреслилась позитивна тенденція підвищення масовості фізкультурного руху, 

розвитку спорту вищих досягнень. 

       Сильніші спортсмени, збірні команди міста прийняли участь в обласних та Всеукраїнських 

змаганнях з футболу, волейболу, пауерліфтингу, пляжного волейболу, боксу, біатлону, легкої 

атлетики. В чемпіонаті Сумської області виступає футбольна команда «Велетень» м. Глухів. 

Призначена стипендія міського голови 18 талановитим спортсменам міста. 

        Учні школи мистецтв та аматори міста взяли участь у 4 міжнародних, 14 всеукраїнських, 

16 обласних,4 регіональних фестивалях і конкурсах. У поточному році  проведено понад 200 

загальноміських культурно-мистецьких заходів. 

          Впродовж 2018 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в 

інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів, спрямованих на розвиток та 

вдосконалення місцевої інформаційної інфраструктури, створення відкритого інформаційного 

середовища, розширення зв’язків органів місцевого самоврядування із засобами масової 

інформації. 

          У виконавчих органах Глухівської міської ради вживаються заходи щодо зростання 

професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності служби в органах місцевого 

самоврядування, підвищення її авторитету шляхом запровадження європейських стандартів 

надання адміністративних послуг, розповсюдження досвіду роботи кращих посадовців. 

Разом з цим на заваді позитивних зрушень є система проблем в економіці та 

життєдіяльності міста, над вирішенням яких треба працювати: 
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- недостатній рівень розбудови інфраструктури міста; 

- кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію; 

- обмеження можливості створення нових робочих місць на підприємствах внаслідок 

нестабільної  державної податкової політики та дефіциту фінансових ресурсів; 

- недостатня забезпеченість медичних закладів обладнанням; 

- зношеність тепло-водоканальної мережі, погіршення технічного стану багатоповерхового 

житлового фонду; 

- недостатні обсяги фінансування мостово-дорожнього господарства. як наслідок, не 

дотримуються міжремонтні терміни експлуатації доріг, що прискорює їх руйнування, збільшує 

витрати на утримання, знижує рівень безпеки руху та швидкісного режиму на дорогах; 

- потребує продовження  оновлення та зміцнення матеріально-технічна база закладів 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти. 

       Зазначені проблеми негативно впливають на розвиток основних галузей економіки міста, 

створення робочих місць, забезпечення належного рівня життя населення та потребують 

вирішення у 2019-2021 роках. 

ІІ. Цілі та завдання Програми на 2019-2021 роки. 

Цілями та завданнями  економічного і соціального розвитку міста Глухова  у  2019-2021 

роках є: 

- створення комфортних умов для проживання громадян в місті; 

- поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та 

середнього підприємництва, в т.ч. місцевих товаровиробників; 

- покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного  інвестиційного іміджу 

міста; 

- підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження, в першу чергу в 

бюджетній сфері; 

- підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту; 

- модернізація житлово-комунальної інфраструктури міста та покращення стану об’єктів 

житлово-комунального господарства; 

- створення умов для поліпшення функціонування установ охорони здоров`я, освіти, 

культури та інших установ соціально-культурної сфери;  

- покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно 

збалансованого використання природних ресурсів; 

- підвищення рівня відкритості міської влади; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни, забезпечення наповнюваності міського 

бюджету, залучення додаткових надходжень до міського бюджету. 

        З метою досягнення поставлених цілей і завдань загальноміська політика буде 

формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для 

підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку міста у 2019-2021 роках. 

 

ІІІ Пріоритети економічного і соціального розвитку у 2019-2021 роках. 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

 

1.1. Інвестиційна діяльність 

 За 9 місяців 2018 року   підприємствами та організаціями всіх форм власності освоєно 

66,6  млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 4,4% менше ніж аналогічний період  2017 

року. 

 Станом на 01.10.2018 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав  5,23 млн. 

доларів США, збільшився до початку року на 0,42 млн. грн. 

 На залучення іноземних інвестицій впливають нестабільна суспільно-політична ситуація, 

загальна макроекономічна дестабілізація,  недостатній рівень розбудови інфраструктури 

міста. 
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З метою забезпечення у 2019-2021 роках створення сприятливих умов для залучення 

інвестицій, створення нових робочих місць та покращення добробуту мешканців міста 

визначено наступні завдання: 

розбудова інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста; 

складання інвестиційного паспорту міста; 

поповнення бази  інвестиційних пропозицій (інвестиційних проектів, вільних земельних 

ділянок, вільних виробничих площ); 

залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-

економічного розвитку міста; 

поширення інформації про інвестиційний потенціал міста та адміністративний супровід 

інвестиційних проектів. 

Реалізація цих завдань дозволить залучити у 2019-2021 роках  в економіку міста 

додаткові  інвестиції. 

 

1.2. Промисловість 

Загальний  обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) підприємствами 

міста за січень - жовтень  2018 року  збільшився на 33,1 % в порівнянні з відповідним періодом  

2017 року  і склав 144,2 тис. гривень.  

Збільшення обсягів реалізації досягнуто в основному за рахунок обсягів реалізації 

підприємств  ТОВ «Лінен оф Десна» (+120,1%),ТДВ «Глухівський хлібокомбінат» (+29,1%), 

Глухівська філія НВФ «Модуль» (+96,6%). в той же час  знизився обсяг реалізації  ПАТ 

«Глухівський завод «Електропанель» (- 38,4%). 

           Більшість працюючих підприємств міста мають експортну орієнтацію: Глухівська філія 

науково-виробничої фірми «Модуль», ТОВ «Лінен оф Десна», ТОВ «Десналенд», ТОВ 

«Глухівський елеватор». 

 В місті розпочав виробничу діяльність швейний цех ТОВ «ІСО ГРУП» де створено 32  

робочих місця. Цех виробляє верхній одяг та білизну. 

Реалізовано інвестиційний проект  «Будівництво цеху з переробки олійних культур у 

ТОВ «Десналенд»,   де створено 10 робочих місць та налагоджено виробництво олії з насіння 

льону та конопель. 

        Обсяг реалізованої промислової продукції за 2015-2018 роки мав стійку тенденцію до 

зростання: 

- 2015 рік 90632,2 тис. грн. зріс на 52,6 %. 

- 2016 рік 128677,5 тис. грн.  зріс на 42,0%. 

- 2017 рік 143720,6 тис. грн. зріс на 11,7%. 

- 9 місяців 2018 року  зріс на 33,1%. 

 Основними проблемними питання розвитку галузі є:  

- зростання цін на енергоносії;  

- обмежена можливість отримання кредитів та високі відсоткові ставки. 

Основні завдання на 2019-2021  роки: 

- організація та проведення виставок, ярмарок-презентацій продукції промислових 

підприємств міста; 

- розширення ринків збуту промислової продукції. 

1.3 Транспорт та транспортна інфраструктура 

З метою забезпечення належних та безпечних умов для учасників дорожнього руху та 

пішоходів у 2018 році зроблено поточний ремонт доріг міста, в тому числі грейдерування, 

нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, ремонт існуючих та встановлення нових знаків 

дорожнього руху. Встановлено 21 світлодіодний світильник на перехрестях з обмеженою 

видимістю та ділянках доріг з активним рухом.  

 З метою підвищення якості та безпеки пасажирських перевезень у місті, розвитку  та 

підтримання в належному технічному стані   інфраструктури міської автобусної мережі 
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загального користування  протягом 2018 року  проведено повне її  обстеження  та визначені 

першочергові заходи з її  удосконалення у  наступних 2019-2021 роках.   

Забезпечується постійний контроль за дотриманням перевізниками умов договору на 

право перевезення пасажирів  та  надання належної якості пасажирського обслуговування. Для 

забезпечення комфортного користування мешканцями міста послугами маршрутних перевезень 

планується встановлення павільйонів на  міських автобусних зупинках.  

Проблемним питанням залишається недостатній обсяг фінансування робіт щодо 

утримання дорожньо-мостового господарства. як наслідок, не дотримуються міжремонтні 

терміни експлуатації доріг, що прискорює їх руйнування, збільшує витрати на утримання, 

знижує рівень безпеки руху та швидкісного режиму на дорогах; не забезпечується належний 

ремонт мостів і шляхопроводів. Із загальної кількості комунальних доріг, 12,5 км - це дороги, 

які виконують функції міжміського та міждержавного зв’язку і  їх утримання потребує 

постійних капітальних вкладень. 

Враховуючи ситуацію, яка склалася у даному підгалузевому напрямку, одним із 

головних завдань в роботі міської влади на 2019-2021 роки залишається вирішення питань по 

залученню коштів за рахунок усіх джерел фінансування на приведення дорожньо-мостового 

господарства комунальної власності міста до відповідних технічних вимог. 

 Основні  заходи що передбачаються  у 2019 та наступних  2020-2021  роках: 

1)Вдосконалення  мережі  міського  пасажирського  транспорту:   

- поновлення  та розширення схеми розташування міських автобусних зупинок відповідно 

до потреб мешканців міста та наявних пасажиропотоків; 

- облаштування  міських автобусних зупинок  зупиночними павільйонами ; 

- улаштування на автобусних зупинах  «Автостанція «Глухів» по вул. Терещенків заїзної 

відкритої «кишені»  для безпечної зупинки автобусів ;  

- забезпечення періодичних обстежень інфраструктури  міської автобусної мережі  з 

метою утримання її в належному технічному стані, підвищення якості та безпеки пасажирських 

перевезень; 

-  оптимізації  схем та розкладів руху автобусних маршрутів відповідно до потреб 

мешканців міста та наявних пасажиропотоків. 

- вдосконалення системи паркування транспортних засобів в центральній частині міста. 

 

2)Забезпечення належного технічного стану дорожньо-мостового господарства міста:: 

- проведення капітальних та поточних  ремонтних робіт дорожнього покриття міських 

доріг; 

- будівництво нових тротуарів у віддалених мікрорайонах міста та  проведення 

капітального та поточного  ремонту існуючих; 

- проведення ремонтних робіт мостового господарства міста; 

придбання та встановлення світлофорів, заміна  та встановлення дорожніх знаків; 

- облаштування майданчика для здійснення вагового контролю; 

Кінцева мета заходів: створення сприятливих, комфортних та безпечних умов пасажирам 

громадського транспорту, забезпечення  безпеки руху транспортних засобів та пішоходів, 

упередження випадків ДТП, зменшення навантаження  від внутрішнього та транзитного 

великовагового транспорту на міських дорогах; утримання дорожньо-мостового господарства в 

належному технічному стані; впорядкування організації та функціонування місць паркування 

автотранспортних засобів на території міста.  

1.4. Житлово-комунальне господарство, житлова політика 

та благоустрій міста 

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними 

послугами в місті здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі. 

Комунальним підприємством «Глухівський тепловий район» в літній період було 

підготовлено об’єкти теплопостачання міста до опалювального періоду  2018-2019 років, було 

проведено заміну 2 морально та фізично застарілих котлів на сучасні, проведено заміну 

теплових мереж із застосуванням труб з попередньою ізоляцією. З метою покращення обліку 
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реалізованої теплової енергії обладнано всі багатоквартирні будинки (де це можливо) 

загальнобудинковими засобами обліку тепла.  

Затверджено інвестиційну програму комунального підприємства «Глухівський тепловий 

район» на 2018 рік. 

Глухівським комунальним виробничим управлінням водогінно-каналізаційного 

господарства виконуються  заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води, ведеться 

посилений нагляд за санітарно – технічним станом водопровідних і каналізаційних мереж, 

постійно проводиться технічне обслуговування водорозбірних колонок та запірної арматури. 

Чисельність ОСББ в місті складає – 25 об’єднань. Протягом 2018 року надавалися 

консультації та роз’яснення громадянам стосовно Закону України «Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку». Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, який було заплановано провести у 2018 році в рамках 

програми підтримки ОСББ не проводився у зв’язку відсутністю фінансування. 

Гострим питанням є стан під’їзних доріг та прибудинкових територій будинків у 

багатоповерховому секторі. З метою покращення умов проживання жителів міста розроблено 

проекти щодо капітального ремонту під’їзних доріг до будинків багатоповерхового житлового 

кварталу «Трохимівський сад».  

Залишаються проблемними питання зношеності теплових та водопровідних  мереж, а 

саме: теплові мережі – 42%; мережі водопостачання – 62% та водовідведення – 57 %; 

погіршення технічного стану багатоповерхового житлового фонду, нестабільний фінансовий 

стан комунальних підприємств. 

Головними завданнями на 2019 рік є виконання заходів з подальшого розвитку усіх  

галузевих напрямків за рахунок фінансової підтримки з усіх джерел фінансування, зокрема: 

- виконання обсягів робіт по капітальному ремонту житлового фонду міста; 

- виконання ремонтних робіт на дорогах та тротуарах  комунальної власності міста; 

- продовження робіт по реконструкції тепло – водо -  каналізаційних мереж міста ; 

- вдосконалення системи поводження з відходами на території міської ради; 

- оптимізація системи вуличного освітлення; 

- створення належних умов для відпочинку мешканців міста шляхом ремонту мереж 

освітлення та пішохідних доріжок у парку та скверах. 

Виконання запланованих заходів дозволить забезпечити підвищення надійності 

функціонування житлово-комунального господарства міста, поліпшення якості житлово-

комунальних послуг, покращення технічного стану комунальних об’єктів та покращення умов 

проживання мешканців міста. 

 

 

 

 

1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження 

 

Одним із головних напрямків енергетичної політики в місті є підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення надійності та якості постачання 

енергоносіїв, функціонування всієї системи життєзабезпечення міста, підвищення якості 

надання комунальних послуг та зменшення їх собівартості за рахунок впровадження 

альтернативних видів палива та прогресивних технологій в усіх сферах господарювання. 

Пріоритетними напрямками діяльності місцевих органів по стабільному забезпеченню 

енергоносіями всіх категорій споживачів на території міської ради та впровадження заходів з 

енергозбереження впродовж 2019-2021 років буде: 

- продовження заходів з реконструкції всієї системи теплозабезпечення міста; 

- реконструкція об’єктів комунального вуличного освітлення із застосуванням сучасних 

енергозберігаючих світильників та приладів обліку електричної енергії; 

- заміна застарілого насосного обладнання на об’єктах тепло- водозабезпечення на більш 

енергоефективне; 
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- виконання заходів по санації будівель (утеплення стін, дахів, заміна вікон та дверей); 

- зменшення втрат теплової енергії та питної води за рахунок реконструкції теплових 

мереж та заміни зношених водогонів; 

- впровадження та підтримка ефективної моделі енергоменеджменту в місті; 

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням, установами та 

організаціями через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; 

- сприяння розвитку галузі альтернативної енергетики, забезпечення умов щодо 

виявлення та залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації енергозберігаючих 

заходів; 

- популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, 

підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері. 

Реалізація поставлених задач шляхом впровадження комплексу заходів 

енергозбереження та енергоефективності дозволить  значно скоротити споживання 

енергоносіїв. 

 

1.6 Розвиток підприємництва 

З метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 

актів та забезпечення передбачуваності регуляторної діяльності, протягом 2018 року здійснено 

прискорений перегляд діючих регуляторних актів. В результаті перегляду кількість регуляторних 

актів зменшилась (станом на 01.12.2018р. діє 24 регуляторні акти, станом на 01.01.2018р. – 28 

регуляторних акти) 

На сайті міської ради оприлюднено базу об’єктів комунальної власності, що 

пропонується для продажу та оренди. За 2018 рік суб’єктам підприємницької діяльності 

продано  одну земельну ділянку площею 0,14 га та передано в оренду приміщення площею 

180,3 кв.м. 

Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб  в 

порівнянні з початком звітного періоду збільшилась на  2 %, юридичних – на 5,1%. Станом на 

01.01.2019 року в місті зареєстровано 1172 фізичні особи-підприємці та 165 юридичних осіб.  

       Проблемними питаннями, які сповільнюють розвиток підприємництва, залишаються: 

1. Висока вартість кредитних ресурсів та основних засобів; 

2. Нестабільність податкового законодавства, введення нових податків та зборів. 

3. Міграція висококваліфікованих кадрів. 

        Вирішення проблем, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва, у 2019-

2021 роках буде здійснюватися шляхом реалізації комплексу завдань передбачених Програмою 

розвитку малого і середнього підприємництва міста Глухова на 2019-2020 роки . 

 

2. Соціальний розвиток. 

2.1.Зайнятість населення та розвиток ринку праці. 

            Впродовж 2018 року послугами служби зайнятості скористалося 2345 осіб, що на 11,8% 

більше у порівнянні з 2017 роком. За направленням служби зайнятості працевлаштовано 958 

осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, що на 14,6% більше ніж за  2017 рік. ,  в 

тому числі на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності працевлаштовані 

20 осіб (ТОВ «Хлібосолофф» - 3 особи, ТОВ «Десналенд» - 1 особа, ТОВ «Новбуд Глухів»- 15 

осіб). 

            Рівень працевлаштування громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості за 

звітний період збільшився на 1,0% і становить 40,8%. 

            Чисельність зареєстрованих безробітних збільшилась до початку року на 30 осіб та 

станом на 01.01.2019  складає 450 осіб. 

 

Проблемі питання: 

кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію; 

низька конкурентоспроможність жінок на ринку праці; 
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  спеціальності, за якими проходять навчання в  профліцеї та вищих учбових закладах 

міста не в повній мірі відповідають проблемам ринку праці і на підприємствах міста відсутні 

робочі місця для цих професій. 

    Основні завдання служби зайнятості у період 2019- 2021 роки: 

– здійснення стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць та 

працевлаштування на них громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, 

зокрема, молоді, жінок, осіб віком понад 50 років та інших вразливих категорій громадян, 

шляхом виплати компенсації роботодавцю в розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування за відповідну особу; 

– забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту та не здатні на 

рівних умовах конкурувати на ринку праці; 

– забезпечення організації професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

безробітних, виходячи з потреб роботодавців у робочій силі, проведення роботи щодо 

професійної орієнтації незайнятого населення та молоді з врахуванням ситуації на ринку 

праці; 

– удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю, підвищення мотивації 

заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями; 

– забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування; 

– стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного навчання працівників на 

виробництві; 

 Враховуючі наявні тенденції на ринку праці. Чисельність осіб, яка скористається 

послугами служби зайнятості 2019 – 2021 роки складе по 2410 кожного року. Пріоритетами на 

ринку праці району у 2019-2021 роки будуть: повернення безробітних громадян до 

продуктивної праці, скорочення терміну перебування на обліку. 

 Прогнозується працевлаштувати за направлення служби зайнятості на вільні та 

новостворені робочі місця по 900 осіб у 2019 – 2021 роки. 

 На нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску буде працевлаштовано 

у 2019 році 20 осіб, у 2020 – 20 осіб, у 2021 – 20 осіб. 

 Професійним навчанням, перенавчанням та підвищення кваліфікації у 2019 році буде 

охоплено по 87 осіб кожного року. 

 До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру буде залучено по 60 

осіб у 2019 – 2021 роки. 

З метою сприяння розвитку самозайнятості протягом 2019 року спеціалістами центру 

зайнятості для 35 безробітним громадянам буде проведено семінари зорієнтовані на підтримку 

підприємницької діяльності. Одноразову допомогу для відкриття підприємницької діяльності 

отримає 5 осіб, у 2020 році 36 безробітним громадянам буде проведено семінари зорієнтовані 

на підтримку підприємницької діяльності, 5 осіб  отримає допомогу для відкриття 

підприємницької діяльності; 2021 році – 37 безробітним громадянам буде проведено семінари 

зорієнтовані на підтримку підприємницької діяльності, 5 осіб отримає допомогу для відкриття 

підприємницької діяльності. 

 

2.2. Підвищення рівня доходів населення 

  В місті збережена позитивна динаміка  зростання рівня заробітної плати, а саме: по 

місту за ІІІ квартал 2018 року заробітна плата становила 6480,0 грн. В порівнянні з відповідним 

періодом 2017 року темп росту середньомісячної заробітної плати склав 113,4 %. Порівнюючи з 

обласним показником середньої заробітної плати (7300 грн.) заробітна плата по місту становила  

відповідно 83%. 

На постійному контролі знаходиться питання своєчасної виплати заробітної плати на 

підприємствах, організаціях та установах міста. В разі виявлення порушень законодавства про 

працю інформація направляються до контролюючих органів. Проводяться засідання тимчасової 

комісії  з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), 

пенсій, стипендій,ї  та інших соціальних виплат. За 9 місяців 2018 року було організовано та 
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проведено 4 засідання, на яких були заслухані керівники підприємств - боржників із виплати 

заробітної плати. 

З метою забезпечення соціального захисту працюючих активізовано роботу з укладання 

колективних договорів. За 9 місяців  2018 року  зареєстровано 13 колективних договорів та 9 

змін та доповнень до них . Всього діють у місті 106 колективних договорів. 

Головні цілі на 2019-2021 роки: 

- підвищення реальних доходів населення, зростання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці, зниження кількості бідного населення, насамперед з числа працюючого 

населення; 

- здійснення моніторингу за додержанням на підприємствах, в установах і організаціях 

міста, а також суб’єктами підприємницької діяльності законодавства про оплату праці та 

зобов’язань за колективними договорами; 

- проведення щотижневого моніторингу погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати, та недопущення заборгованості  на економічно активних підприємствах. 

Очікуваний результат: поліпшення якості життя працюючого населення, забезпечення 

реалізації прав і гарантій з оплати праці працівників, збільшення розміру середньомісячної 

заробітної плати працівників, відсутність заборгованості з виплати заробітної плати на діючих 

підприємствах міста 

         

2.3.Соціальне забезпечення 

Діяльність міської влади у сфері соціального захисту населення є одним з направлень на 

підтримку малозабезпечених сімей, які опинились в складному матеріальному становищі. За 

рахунок міського бюджету розроблені і діють: «Програма соціального захисту окремих 

категорій населення міста Глухова на 2014-2018 роки», «Комплексна цільова Програма для 

пільгових категорій населення міста Глухова на 2016-2019 роки», «Програма підтримки 

військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби на особливий період, 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018-2019 роки» 

№ 

з/п 

Види грошової допомоги з міського 

бюджету 

2016 рік 2017 рік 9 місяців 

2018 року 

 

тис.грн. 

1. Матеріальну допомогу  на 

поховання осіб, не застрахованих в 

системі соціального страхування 

13,6 7,2 8,4 

2. Матеріальну допомогу особам, що 

опинились у складних життєвих 

обставинах 

21,0 17,0 16,5 

3. Матеріальну допомогу на лікування 

в закладах охорони здоров’я ІІІ-ІV 

рівня акредитації 

435,1 640,0 556,5 

4. Матеріальна допомога в разі 

стихійного лиха 

117,6 31,2 48,0 

5. Відшкодування витрат організаціям 

постачальникам за надані житлово-

комунальні послуги, виплати готівки 

інвалідам по зору 1 групи. 

31,7 20,5 11,7 

6. Перевізникам пільгових категорій 

населення на міських маршрутах 

загального користування 

331,2 331,2 248,4 

 

Управлінням соціального захисту населення міської ради виконуються державні 

програми в частині надання усіх видів соціальної допомоги.  
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№ 

з/п 

Види допомоги 2016 рік 2017 рік 9 місяців 

2018 року 

тис.грн 

1. Допомога сім’ям з дітьми 20 542,5 21 546,1 14 996,3 

2. Допомога на дітей, що 

перебувають під опікою 

2 733,3 3 037,7 2 507,4 

2. Допомога інвалідам з дитинства і 

дітям-інвалідам 

4 243,3 5 160,3 4 403,8 

3. Допомога малозабезпеченим 

сім’ям 

11 438,8 11 828,2 8 296,3 

4. Допомога прийомним сім’ям 434,0 509,6 411,4 

5. Допомога по догляду за 

психічнохворими 

1 709,4 1 913,3 1 577,5 

 

Під медичним супроводом у міському Центрі  соціальної реабілітації дітей-інвалідів у 

2016 році – 100, у 2017 році – 133, за 9 місяців  2018 року – 114 з них 89 дітей-інвалідів, а також 

18 дітей групи ризику. 

У відділенні соціальної допомоги територіального центру на обслуговуванні у 2016 році 

– 403 особи, у 2017 році – 415 особи за 9 місяців 2018 року – 385 осіб. 

 У 2016 році платні соціальні послуги отримували - 40 осіб на суму 25,7 тис.грн., у 2017 

році – 38 осіб на суму 30,7 тис.грн., за 9 місяців 2018 року  – 34 осіб на суму 20,5 тис.грн. 

 За рахунок коштів з державного бюджету у 2016 році оздоровлено - 34 особи (інваліди 

ВВВ, учасники ВВВ, інваліди загального захворювання), у 2017 році – 28,  за 9 місяців 2018 

року – 13 осіб, крім того 2 учасника АТО отримали Психологічну реабілітацію в санаторних 

закладах України і 3 отримали санаторно-курортне лікування. 

Забезпечено технічними засобами реабілітації і протезно-ортопедичними виробами у 

2016 році 64 особи з інвалідністю, у 2017 році – 141, за 9 місяців  2018 року – 107. 

 На обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради перебуває 304 особи, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони отримують різні види соціальної 

допомоги, що передбачені законодавством. Всього по чорнобильським виплатам 

профінансовано  у 2016 році – 841,1 тис.грн.,  у 2017 році – 853,8 тис.грн., за 9 місяців  2018 

року – 607,8 тис.грн. 

Управлінням соціального захисту населення міської ради здійснюється реєстрація осіб, 

які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, проводиться нарахування адресної допомоги для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 01.10.2018 

року зареєстровано в базі даних 299 осіб (200 сімей) цієї категорії, профінансовано адресної 

допомоги 736,5 тис.грн., у 2016 році адресна допомога ВПО склала – 1340,1 тис.грн., у 2017 

році – 998,3 тис.грн.  

Головна мета на 2019-2021 роки:  

- підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби соціального 

захисту населення, поліпшення якості соціальних послуг: 

-  посилення соціального захисту незахищених верств населення; 

- надання необхідних соціальних послуг потребуючим верствам населення.  

Очікуваний результат: 

- реалізація державних соціальних гарантій, посилення соціального захисту вразливих 

верств населення. 

 

2.4.Охорона здоров’я 

Основні зусилля медичної галузі міста Глухова в 2016-2017 роках та в період січень – 

вересень 2018 року були спрямовані на наближення медичної допомоги до населення, а також 

на підвищення її якості та ефективності. 
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Первинну медичну допомогу населенню міста надає КНП «ЦПМСД»  Глухівської 

міської ради, яке обслуговує   32,7 тис. населення, із них 5278 дітей. 

Проаналізувавши основні показники стану здоров’я населення за 9 місяців 2018 року 

слід відмітити, що: 

- покращився показник охоплення дитячого населення туберкулінодіагностикою з 

103,2 до 316,4 на 100 тис. населення; 

- знизилась захворюваність на злоякісні новоутворення з 233,4 до 220,1 на 100 тис. 

населення; 

- покращився відсоток онкопрофоглядів жінок з 72,7 % до 73,4 %; 

- знизилась дорічна летальність серед первинно виявлених онкохворих з 22,6% до 

12,3%; 

- знизилась питома вага злоякісних новоутворень, виявлених в IV ст. захворювання з 

11,7% до 5,5%; 

- зросла своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітей до 1 

року з 15,4% до 43%; 

- підвищився показник флюорографічного обстеження з 334,9 до 395,2 на 1 тис. 

населення; 

- знизилась питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених 

хворих з 50% до 42,8%. 

При цьому, є ряд серьозних проблем: 

- зросла захворюваність на туберкульоз органів дихання з 18,2 до 21,1 на 100 тис 

населення; 

- зросла смертність від туберкульозу з 8,9 до 14,9 на 100 тис. населення; 

- зріс рівень первинної інвалідності дитячого населення з 9,5 до 30,5 на 10000 дитячого 

населення; 

- зросла смертність населення з 8,8 до 9,9 на 1 тис населення. 

На вторинному рівні медична допомога надається Глухівською центральною районною 

лікарнею (далі – ЦРЛ) на  розгорнутих 265 ліжках та поліклінічним відділенням на 1236 

відвідувань за зміну. 

З метою забезпечення закладів охорони здоров’я кваліфікованими фахівцями в місті 

розроблена та діє програма підготовки молодих спеціалістів, відповідно до якої на даний час 

навчається 3 студенти з подальшим працевлаштуванням.  

За 2016-2018 роки значно покращилася матеріально-технічна база ЦРЛ. 

За рахунок міського бюджету в 2016 році придбано високовартісного медичного 

обладнання на загальну суму 775,0 тис. гривень: у 2017році придбано висовартісне медичне 

обладнання на загальну суму 1477,47 тис грн., у 2018 році - на суму 2122,84 тис грн.  За рахунок 

співфінансування міського, обласного та районного бюджетів у 2016році придбано цифровий 

флюорограф на суму 1498,0 тис. гривень, у 2017 році на суму 342366 (18800 гривень місцевий 

бюджет), у 2018 році  придбано фіброскоп на суму 726 тис. гривень. 

          В 2017 році закуплено за рахунок місцевого бюджету дизельну генераторну установку на 

388 тис. гривень, виготовлено проект для встановлення установки; ультразвукову діагностичну 

систему 1198 тис. гривень та мобільну рентгенологічну систему 238 тис. гривень  

Для економії теплової енергії є потреба у проведенні робіт по утепленню приміщень 

закладу, та встановленню ІТП. 

Для забезпечення зниження рівня захворюваності на соціально - небезпечні хвороби 

ефективне використання ресурсів у сфері охорони здоров’я визначені основні ключові завдання 

на 2019-2021 роки: 

- забезпечення повного охоплення туберкулінодіагностикою підлягаючого 

контингенту, проведення вакцинації БЦЖ та первинного вакцинального комплексу; 

- збільшення кількості обстежених флюорографічно; 

- зниження питомої ваги деструктивних форм туберкульозу; 

- зниження питомої ваги бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на 

туберкульоз легенів; 
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- розвиток, оновлення та зміцнення матеріально - технічної бази медичних закладів. 

 

2.5.  Освіта. 

Протягом 2016-2018 років  мережу закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти міста приведено у відповідність до освітніх потреб громадян міста, здійснено моніторинг 

наповнюваності закладів освіти, забезпечено умови для здобуття освіти дітьми, що вимагають 

особливих умов навчання, проведено курси підвищення кваліфікації та атестаційну кампанію 

для педагогічних працівників міста, організовано регулярне безкоштовне підвезення учнів, які 

проживають за межею пішохідної доступності, до місць навчання й додому, модернізовано та 

поповнено  існуючу матеріально-технічну базу закладів освіти, а саме: 

- функціонують 8 закладів дошкільної освіти, із них 2 у складі навчально-виховних 

комплексів;  7 закладів загальної середньої освіти: 1 загальноосвітня школа  І ступеня, 1 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів,       4 загальноосвітні школи   І-ІІІ ступенів, 1 ліцей-

інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою; 2 заклади позашкільної освіти: міський 

центр позашкільної освіти, міська дитячо-юнацька спортивна школа; 

- дошкільною освітою охоплено 81% дітей дошкільного віку та 100% дітей п’ятирічного 

віку; 

- охоплено повною загальною середньою освітою 100%  дітей та підлітків шкільного віку; 

- запроваджено програми «Афлатот» в дошкільному навчальному закладі «Чебурашка» 

(відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між 

Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun 

Intermational» (Нідерланди), з метою впровадження в освітній процес дошкільних 

закладів основ соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку); 

- розпочато впровадження освітнього проекту «Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку» в дошкільному навчальному закладі  «Журавка»; 

- забезпечено регулярне безкоштовне підвезення 94 учнів, які проживають за межею 

пішохідної доступності, до загальноосвітніх шкіл № 1, 2, 3, 6 та у зворотному напрямі, 

що становить 100% від потреби; 

- забезпечено заклади загальної середньої освіти сучасною комп’ютерною технікою на 

98%; 

- забезпечено функціонування 5 кадетських класів на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6; 

- відкрито пункти тестування з предметів зовнішнього незалежного оцінювання для 

випускників 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста Глухова, Глухівського, 

Путивльського  районів на базі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 2, 6; 

- проведено щорічний міський фестиваль  «Надія» з метою вшанування обдарованої 

учнівської молоді, переможців олімпіад, конкурсів, турнірів, спортивних змагань 

міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів, а також підтримки та 

розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді; 

- занесено досвід роботи 12 педагогічних працівників закладів освіти міста до анотованого 

каталогу матеріалів передового педагогічного досвіду (за рішенням вченої ради 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти); 

- охоплено позашкільною  освітою 55,0% дітей шкільного віку; 

- розпочато створення нового освітнього простору, впровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти у рамках концепції «Нова українська школа».  

Разом з цим залишається ряд проблемних питань розвитку галузі, зокрема: 

 перевантаження груп закладів дошкільної освіти міста; 

 потребує оптимізації мережа класів закладів загальної середньої освіти; 

 реконструкція спальних корпусів, спортивно-оздоровчих об’єктів заміського 

оздоровчого дитячо-юнацького табору «Сонячний»; 

 потребує продовження  оновлення та зміцнення матеріально-технічна база закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. 



17 

 

Головна мета розвитку галузі «Освіта» на 2019 рік та наступні  2020-2021 роки: 

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти громадян міста в частині здобуття ними 

дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти; 

- підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти міста;  

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників; 

- модернізація та зміцнення існуючої матеріально-технічної, навчально-методичної бази 

закладів освіти; 

- створення нового освітнього середовища для учнів 1-х класів у частині реформування 

середньої освіти та упровадження концепції «Нова українська школа». 

 

3. Основні ключові завдання галузі «Освіта» на 2019 рік та наступні  2020-2021 роки. 

Завдання 1.  Забезпечення рівного доступу громадян міста до освіти та надання якісних 

освітніх послуг  закладами освіти міста. 

Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів 

освіти. 

Завдання 3. Запровадження  інноваційних технологій для якісного впровадження освітньої 

діяльності закладами освіти міста. 

Завдання 4. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної 

школи та закладів загальної середньої освіти.  

 

2.6.Підтримка сім’ї , дітей та молоді. 

 Відповідно до сучасної концепції розвитку України молодіжна політика та політика 

стосовно дітей визначена в ряді основних соціальних гарантій держави. Обсяг фінансування 

галузі молодіжної політики склав 30,0 тис. грн, в результаті зросла кількість та якість 

проведених молодіжних заходів та активність молоді. 

 У  2018 році було проведено 20 різнопланових заходів спрямованих на залучення та 

розширення молодіжної аудиторії. 

 З метою пропаганди та розвитку НПВ створена координаційна рада з питань національно 

патріотичного виховання яка є дорадчим органом та контролює роботу даного напрямку. 

Традиційно в місті пройшов військово-тактичний похід "Шлях Мужності 2018", учасниками 

якого були більше 150 юнаків та дівчат, відбулись змагання з військового багатоборства 

«Богатирські ігри», військово-патріотичні ігри «Сокіл - Джура» та низка заходів направлених на 

формування у молоді позитивної думки про національно-патріотичне виховання. 

 З метою виявлення талановитої молоді  та організації дозвілля проведено фестиваль «Hot 

Unity» з брейк дансу в якому прийняли участь команди з міст: Шостка, Конотоп, Кролевець, 

Глухів, Новгород-Сіверський, літературні читання «Поетичні барви незалежності» за участі 

учнів загальноосвітніх шкіл міста, змагання з авто слалому до Дня автомобіліста які стали 

справжнім мейнстрімом.  

 Активізовано роботу щодо  розвитку в місті неформальної освіти молоді. Для набуття 

молодими людьми знань навичок та інших компетентностей поза системою освіти відповідно 

програми «Стажування молоді в органах місцевого самоврядування» впродовж року 

організовано та проведено низку акцій, флешмобів, тощо. Для активізації участі молоді та 

представників молодіжних організацій у житті міста молодь постійно залучається до 

волонтерської діяльності. Проведена акція «Від серця до серця» по збору коштів для закупівлі 

медичного обладнання для обласної лікарні, запланована благодійна акція «І навіть казка 

ожила» до Дня Святого Миколая з метою залученням студентів міста підтримати та привітати 

діток обласного центру соціально-психологічної реабілітації м. Шостка. 

 В 2018 році збільшився показник охоплених дітей послугами оздоровлення та 

відпочинку. З обласного бюджету для оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 162,6 

тис. грн. За звітний період відділом молоді та спорту за рахунок обласного бюджету 

оздоровлено 54 дитини пільгових категорій, з них 28 в таборі «Сонячний», в таборі наметового 

типу «Літо мужності» - 27.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1267118646754361&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAZY63ee9O3NaxbiNJcexEiVzTdFsvixSKzIG_4Bj6Pfga_IqAtKsL8JrdHLezCsgcb3yOt7IW03bjWMg2kkH8zSlxrxPucjINtTXJflIPLHVZvCW-JDF6kx1iVXWZ5Reqa8E5xqU86Pg5Y3TSTrqYwSDAfEBjkx2osFAc9LNLziPKGEaShnNMZNBEXPBcDeaeF9nEJq4t-LEwN1XAMBJokJoKRanVqcsMg6MdEL4ote3ye8HegkJa2xJPxCTtjups6uWJqIJxvHGf9YEXB1tviIisF7j9Lp51Naln1vzYJyV3RsZYTKcZ-u8Z4lH9Jy2JjLuLEf8ebiwAChHEprECZ3pk9VdMM5U6NclsETedhIFWaWJMmmsnC16Xz-TyjKATGRmWJ0dELALe0MG0jgbT-exig2K0bDaH1tA7GVVWMaRvzen4wdlGcTluufCB_ZWNOe6zBzga8TPE0VCJM&__tn__=-UC-R
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 У зв’язку з проведенням обласного конкурсу з визначення проектів, інститутами 

громадського суспільства, для яких надається підтримка на 2019 рік, у жовтні організовано 

тренінг з написання проектів. Планується подача 5 проектів від молодіжних громадських 

організацій на розгляд комісії конкурсу. 

 Разом з цим залишається ряд проблемних питань, зокрема: 

- низький рівень фінансування галузі молодіжної політики; 

- зниження активності громадських організацій та їх ініціативних груп. 

 Для забезпечення у 2019-2021 роках підтримки громадянської активності молоді, 

підвищення рівня національно-патріотичного виховання, пропаганди здорового способу життя 

необхідно: 

1) Створення на базі міського стадіону «Дружба» центру активного відпочинку молоді; 

          2) Вдосконалення системи патріотичного виховання молоді, шляхом рекламування 

українських традицій, музики, формування позитивної думки про армію; 

3) Оперативне вирішення соціальних та побутових проблем молоді; 

4) Підтримка органами місцевого самоврядування молодіжних та дитячих громадських 

організацій, залучення до їх створення; 

5) Сприяння розвитку молодіжного волонтерського руху в місті; 

6) Організація змістовного розвитку ІТ обізнаності молоді в Глухові, за рахунок створення 

комп’ютерного клубу з послугою ІТ курсів для молоді; 

 7) Створення центру для надання студентам міста, безкоштовних курсів з неформальної 

освіти за рахунок місцевого бюджету. 

 

2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури і спорту 

 В місті активно розвивається  масовий фізкультурно-спортивний рух,  дитячо-юнацький 

спорт, спорт вищих досягнень. На підтримку спортсменів вищих досягнень рішенням 

виконавчого комітету міської ради 26 перспективних спортсменів з різних видів спорту 

отримують стипендію міського голови. Протягом року проведено близько 120 фізкультурно-

спортивних та молодіжних заходів з залученням коштів міського бюджету. 

 Значних успіхів досягли спортсмени у змаганнях з жиму жиму штанги, біатлону, боксу, 

волейболу, шахів, військово-спортивному багатоборстві, судно модельному  спорті та інших. В 

чемпіонаті та Кубку області виступає футбольна команда «Велетень»     м. Глухів, спонсором 

якої є ТОВ «Велетень».  

 Замінено вхідні ворота на стадіоні «Дружба» по вулиці Шевченка, встановлено шість 

світодіодних світильників. У під трибунному приміщення адміністративної будівлі зроблено 

капітальний ремонт тренажерного залу, який переоснащено під сучасну студію пул-спорту, 

частину під трибунного приміщення надано в оренду підприємцю Стецун – Бабік З.М. для 

організації студії гімнастики на пілоні. 

 Одночасно з цим на даний час є проблеми у розвитку сфери фізичної культури і спорту, 

а саме недостатнє фінансування та матеріально-технічне оснащення. 

 З метою залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації 

здорового способу життя та фізичної реабілітації, забезпечення максимальної реалізації 

здібностей обдарованої молоді в спорті визначені наступні завдання: 

 капітальний ремонт адміністративного приміщення стадіону «Дружба»; 

 завершення будівництва футбольного майданчика з синтетичним покриттям на  стадіоні 

«Дружба», а саме будівництво дренажної системи, придбання та укладка синтетичного 

покриття, освітлення майданчика; 

 будівництво футбольного  майданчика з синтетичним покриттям 22х42 м. на території 

ЗОШ№3; 

 ремонт тепломережі адміністративного приміщення стадіону «Дружба»; 

 придбання та встановлення на стадіоні «Дружба» вуличних тренажерів; 

 придбання та заміна трибунних сидінь стадіону «Дружба»; 
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 Придбання спортивного обладнання та інвентарю: ковзани, лижі, ролики, велосипеди, 

скейтборди, м’ячі, туристичне обладнання (системи, мотузки, каримати, палатки, карабіни), 

штанги та ін. 

2.8. Культура, туризм 

При відділі культури функціонують три комунальні заклади: Глухівський міський палац 

культури, Глухівська школа мистецтв ім. Максима Березовського, Глухівський міський 

краєзнавчий музей.  

У комунальному закладі «Глухівський міський палац культури» працює 20 клубних 

формувань, з них 17 - аматорського мистецтва, в яких цією роботою охоплено понад  300 осіб. 

Чотири колективи мають звання «Народний», один – «зразковий». Учні школи мистецтв та 

аматори міста впродовж 9 місяців 2018 року взяли участь у 4 міжнародних, 14 всеукраїнських, 

16 обласних,4 регіональних фестивалях і конкурсах. У поточному році  проведено понад 200 

загальноміських культурно-мистецьких заходів. Традиційно проводяться «Професіонал року», 

«Різдвяні зустрічі», «Глухівська масляна», фестиваль патріотичної пісні «Пісні, опалені 

війною», регіональний фестиваль молодіжної культури, «Музичні зустрічі» та інші. Успішно 

стартував мистецький проект «Зіркові дуети. Пісні, що зігрівають душу». Цього року 

започатковано проект «NEWSTAR», робота над яким буде продовжуватись у 2019 році. З 

метою популяризації національно-патріотичного виховання налагоджено співпрацю з 16 

ОМПБ, в ході якої проводяться мистецькі зустрічі та вечори вшанування пам’яті.  

Міським краєзнавчим музеєм проводиться активна робота щодо організації виставкової 

діяльності в місті. Упродовж 9 місяців 2018 року музеєм організовано 14 виставок, проведено 

178 екскурсій, якими охоплено 5263 осіб.  

З метою забезпечення у 2019-2021 роках рівності прав і можливостей громадян у 

створенні, використанні, поширенні культурних цінностей; збереження, примноження 

культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня громадян визначені наступні завдання: 

створення умов для збереження самобутньої народної культури, звичаїв, традицій та 

обрядів, підвищення якості надання культурних послуг; 

зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури. 

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань: 

Виконання зазначених завдань сприятиме створенню умов для задоволення культурних 

потреб населення міста, творчого розвитку особистості та естетичного виховання громадян, 

збільшення відсотка населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, музейним 

обслуговуванням, покращенню матеріально-технічної бази закладів культури, забезпеченню 

високого професійного рівня проведення фестивалів, конкурсів, концертів, свят, посиленню 

контролю за збереженням історико-культурної спадщини. 

 

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір 

 Впродовж 2018 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в 

інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів, спрямованих на розвиток та 

вдосконалення місцевої інформаційної інфраструктури, створення відкритого інформаційного 

середовища, розширення зв’язків органів місцевого самоврядування із засобами масової 

інформації. 

          На території міста виходять 2 друковані засоби масової інформації. Ліцензії Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення мають 2 телерадіоорганізації міста, крім 

того комунальне підприємство «Глухівська студія місцевого мовлення «Радіо Глухів» працює у 

форматі проводового мовлення. 

        Для забезпечення в 2019 році залучення інститутів громадянського суспільства до участі в 

процесах формування та реалізації державної, регіональної та міської політики; налагодження 

зворотного зв’язку, інтенсифікації діалогу та співпраці між ними та виконавчими органами 

місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях соціально-економічного 

розвитку міста   визначені наступні завдання: 

-  залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики; 
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-  підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства; 

- дотримання свободи віросповідання, толерантності, утвердження моральних засад співжиття, 

налагодження співпраці між представниками різних релігійних конфесій та церков; 

- підвищення рівня обізнаності громадськості з актуальних питань державної політики, завдань 

та ходу виконання економічних, соціальних реформ; 

- сприяння в наданні якісної інформаційної продукції місцевими телерадіокомпаніями, 

переходу на цифрові стандарти мовлення; 

- підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції.     

        Реалізація завдань дозволить забезпечити: підвищення рівня довіри населення до міської 

влади, розуміння та підтримку її діяльності; створення сприятливих умов для розвитку 

книговидавничої сфери міста, поповнення бібліотечних фондів соціально важливою 

українською книжковою продукцією, підтримку місцевих авторів,   активізацію участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики у місті; налагодження 

конструктивної взаємодії між органами місцевого самоврядування та представниками різних 

громадсько-політичних і релігійних об'єднань; встановлення ефективного зворотного зв’язку 

між владою та громадськістю міста; консолідацію суспільства навколо ідеї розбудови держави, 

регіону та міста утвердження злагоди, взаєморозуміння, примирення, виховання патріотизму. 

2.10. Забезпечення законності та правопорядку. 

Глухівським відділом поліції ГУ НП в Сумській області у взаємодії з виконавчим 

комітетом Глухівської міської ради на постійній основі вживаються заходи щодо протидії 

злочинам та правопорушенням, забезпечення належного рівня правопорядку, громадської 

безпеки, гарантованих Конституцією України прав громадян.       

За звітній період на території міста не допущено росту злочинності на вулицях та в інших 

громадських місцях. Не допущено злочинів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї. 

Зменшилася кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, у т.ч. державної та 

колективної власності. Не допущено росту рецидивної злочинності. 

         Для забезпечення у 2019 році підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, 

оздоровлення криміногенної ситуації, активізації взаємодії з громадськістю щодо профілактики 

злочинів та правопорушень визначені наступні завдання: 

- забезпечення громадського порядку в місті, безпеки дорожнього руху; 

- забезпечення протидії організованій економічній злочинності та корупції; 

- дієва боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів; 

-викриття, профілактика злочинів та правопорушень, скоєних неповнолітніми або за їх 

участю; 

- вирішення питань  матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних 

органів. 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити зменшення: кількості злочинів, 

правопорушень, що вчиняються на вулицях та інших громадських місцях; порушень Правил 

дорожнього руху та кількості ДТП; питомої ваги злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх 

участю; корупційних проявів серед посадових і службових осіб.  

 

3.Природокористування та безпека життєдіяльності. 

3.1.Охорона навколишнього  середовища 

 

З метою підтримання відповідного санітарного стану території у 2018 році було 

проведено ліквідацію 29 стихійних звалищ. 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, ефективної ліквідації їх наслідків в наступному році визначені наступні завдання: 

 будівництво зливової каналізації від вул. Ціолковського до вул. Валова (від вул. 

Шевченка до вул. Валова) для вирішення проблем підтоплення міста; 

 проведення очищення річок та водойм; 
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 реконструкція водогону по вул. Джерельній для   попередження створення 

небезпечної епідеміологічної ситуації, поліпшення умов проживання мешканців міста за 

рахунок цілодобового забезпечення споживачів якісною питною водою; 

 реконструкція пісковлавлювачів на очисних спорудах; 

 капітальний ремонт гідротехнічної споруди (греблі) по вул. Джерельній.  

Реалізація зазначених завдань сприятиме підвищенню рівня захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів, уникненню 

забруднення водоносного горизонту, створення належних умов проживання мешканців міста та 

підвищення якості комунальних послуг. 

      

3.2. Охорона праці 

Стан умов, охорони праці та промислової безпеки на виробництві є складовою 

соціальної захищеності працюючих і нерозривно пов'язаний з рівнем соціально-трудових 

відносин, учасниками яких є роботодавець, працівник і влада, а це, у свою чергу, обумовлює 

функції та повноваження кожного соціального партнера у сфері охорони праці. 

Протягом звітного періоду на підприємствах міста забезпечувалась реалізація державної 

політики з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності населення, контролювалися 

питання дотримання власниками умов нормативних актів з охорони праці в межах 

повноважень. Проводилася послідовна робота щодо атестації робочих місць за умовами праці. 

На 32 підприємствах, установах та організаціях міста стовідсотково атестовано 360 робочих 

місць.  За результатами атестації 397 працівникам  підтверджено право на пільги та 

компенсації. Крім того 1164 працівникам підтверджено право на додаткову відпустку за 

особливий характер праці. 

Одним із головних завдань по реалізації державної політики в галузі охорони праці та 

промислової безпеки, спрямованих на створення належних, безпечних і здорових умов праці, 

запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням відповідно до вимог статті 35 

Закону України „Про охорону праці ”, є формування та виконання Заходів щодо поліпшення 

стану безпеки , гігієни праці та виробничого середовища.                

           Головна  ціль  на 2019-2021 роки: 

            - реалізація комплексу заходів щодо попередження (зниження) рівня виробничого 

травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і 

здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та 

фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю шляхом 

виконання конкретних завдань організаційного, матеріально - технічного, наукового та 

нормативно-правового характеру у сфері охорони праці та промислової безпеки, 

покращання функціонування та вдосконалення системи управління охороною праці. 

       Завдання та заходи:     

 - забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно-правових актів з 

питань охорони праці; 

 - забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному 

підприємстві, в установі та організації; 

 -  приведення до нормативів  шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях 

шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та 

колективного захисту; 

 - зниження виробничих ризиків, безпеки виробничих об'єктів, устаткування та 

запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки; 

 - удосконалення  системи навчання з охорони праці. 

       Очікуваний результат: 

- виконання заходів дасть змогу поліпшити стан охорони праці, знизити (попередити) 

рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності, зменшити соціальні і 

економічні втрати від них; 
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- ефективність виконання заходів  забезпечується шляхом оптимізації матеріально-

технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни 

праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян 

на належні, безпечні і здорові умови праці, збереження трудового потенціалу. 

 

4. Забезпечення якості управління процесами соціально-економічного                

розвитку міста. 

Пріоритетними  напрямами  реалізації державної політики у сфері служби в органах 

місцевого самоврядування є забезпечення зростання професіоналізму, відкритості, 

інституційної спроможності служби в органах місцевого самоврядування, підвищення її 

авторитету шляхом запровадження європейських стандартів надання адміністративних послуг, 

розповсюдження досвіду роботи кращих посадовців, підвищення рівня оплати праці посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

 За результатами участі у другому раунді Фази впровадження напрямку з покращення 

якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», яка 

передбачає підтримку створення та модернізації ЦНАП,  Глухівська міська рада має  отримати 

матеріальну допомогу, зокрема, меблі, офісну техніку, програмне забезпечення. 

Основними завданнями у сфері управління на 2019-2021 роки є: 

- співпраця виконавчого комітету Глухівської міської ради та її структурних підрозділів з 

місцевими органами виконавчої влади,  громадськістю міста з метою досягнення цілей та 

виконання завдань Програми; 

- оптимізація структури та чисельності виконавчих органів Глухівської міської ради для 

підвищення ефективності їх діяльності; 

- забезпечення належних умов для ефективного виконання покладених на посадових осіб 

виконавчих органів Глухівської міської ради завдань та обов’язків; 

- перепідготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого 

самоврядування; 

- вжиття заходів для матеріального стимулювання діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- спрощення та підвищення якості надання послуг; 

- вжиття заходів із забезпечення достатнього рівня задоволення суспільних потреб, 

залучення громадськості до оцінювання якості послуг, які надають органи місцевого 

самоврядування; 

- використання системного підходу до організації діяльності органів місцевого 

самоврядування щодо забезпечення якості надання послуг, які стосуються взаємоузгодженості 

усіх складових структури виконавчих органів міської ради щодо виконання повноважень з 

організації надання послуг територіальній громаді відповідної якості, поєднання стратегічних 

та операційних цілей, розподілу ресурсів, системного аналізу стану територіального розвитку та 

моделювання процесів надання громадських послуг; 

- придбання обладнання для підключення до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- придбання презентаційного комплексу для проведення нарад, навчань, засідань, 

семінарів: проектора, ноутбука та проекційного екрану на підставці; 

- забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування; 

- проведення постійної роботи з попередження корупції, своєчасного виявлення та 

оперативного реагування на випадки корупційних проявів серед посадових осіб місцевого 

самоврядування 

 - забезпечення ЦНАП окремим приміщенням;  

 - реорганізація відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради; 

 - придбання спеціального обладнання та налагодження захищених каналів зв’язку для 

підключення до Єдиного Державного демографічного реєстру; 

         - введення штатної одиниці кадастрового реєстратора. 
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Якісні критерії ефективності реалізації завдань 
Удосконалення роботи виконавчого комітету Глухівської міської ради та її структурних 

підрозділів з населенням міста щодо підвищення рівня відкритості та прозорості в їх діяльності; 

підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до європейських стандартів. 

Виконання зазначених завдань сприятиме підвищенню якості надання адміністративних 

послуг, спрощенню процедури отримання та поліпшення якості їх надання; організації надання 

адміністративних послуг в найкоротші терміни і  при мінімальній кількості відвідувань; 

можливості отримання більшої кількості  адміністративних послуг в одному місці; створенню 

зручних умов як для суб’єктів звернення так і для співробітників ЦНАП; розширення спектру 

адміністративних послуг та збільшенню надходжень до міського бюджету. 

        

              ІV. Контроль за виконанням Програми 

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення 

діяльності виконавчих органів міської ради, поліпшення якості прийняття управлінських рішень, 

застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів управління для 

подальшого соціально-економічному розвитку міста.  

Виконавчі органи Глухівської міської ради, суб’єкти господарювання щопівроку до 10 

числа місяця наступного за звітним надають управлінню соціально-економічного розвитку 

міської ради звіт про хід її виконання в письмовому та електронному вигляді 

Управління соціально-економічного розвитку міської ради узагальнює подану 

інформацію та інформує виконавчий комітет та Глухівську міську раду про хід виконання 

Програми.  

Організація виконання заходів Програми покладається на секретаря міської ради, 

заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради, керуючу 

справами виконавчого комітету міської ради згідно з розподілом обов’язків.  
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                                                                                                                                                                                                                                 Додаток 1 

 

              Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

викона-

ння 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та обсяги фінансування, гривень тис.  

 Очікувані результати 

виконання заходу 

на 2019 рік На наступні 

Державний 

бюджет  

обласний 

бюджет 

Міський 

бюджет 

Інші 

джерела 

2020 

рік 
2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

1.1. Інвестиційна діяльність 

Завдання 1. Формування  інвестиційних пропозицій 

1 Складання інвестиційного 

паспорту міста 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

міської ради 

      

2 Поповнення бази вільних 

земельних ділянок, виробничих 

приміщень та інвестиційних 

проектів всіх форм власності 

що можуть бути використані 

для створення нового або 

розширення існуючого бізнесу 

     Формування інвестиційних 

пропозицій міста 

3 Виготовлення технічної 

документації з нормативної 

грошової оцінки земель 

Глухівської міської ради 

2019-2021 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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4 Реалізація проекту «Е-рішення 

для громад» 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку, 

Фінансове 

управління, 

Відділ 

містобудуванні 

та архітектури 

міської ради 

      

Завдання 2. Поширення інформації про інвестиційний потенціал міста та адміністративний супровід  інвестиційних проектів 

1 Презентація інвестиційного 

потенціалу міста в рамках 

регіональних, національних та 

міжнародних заходів 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

міської ради 

      Залучення потенційних 

інвесторів до реалізації 

інвестиційних пропозицій  

2. Супровід  інвестиційних 

проектів 

2019-2021      Створення нових робочих 

місць, збільшення дохідної 

частини міського бюджету 3. Сприяння створенню нових 

підприємств та розширенню 

виробництва на діючих 

промислових підприємствах 

2019-2021      

Завдання 3  Виготовлення містобудівної документації 

1. Розроблення детальних планів 

території 

2019-2021 Відділ 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Отримання якісної 

містобудівної документації  

2. Розроблення генерального 

плану міста Глухова  

2019-2021 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Отримання якісної 

містобудівної документації  
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Завдання 4. Планування  розвитку територій в місті Глухові 

1. Внесення змін в історико-

архітектурний опорний план 

зонування території міста Глухова 

та змін до генерального плану 

міста Глухова. Виконання 

топографо-геодезичних робіт (до 

генерального плану міста) 

2019-2021 Відділ 

містобудування 

та архітектури 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Отримання якісної 

містобудівної документації  

1.3.  Транспорт та транспортна інфраструктура 

Завдання 1. Забезпечення розвитку інфраструктури міської автобусної мережі загального користування 

 1. Придбання та встановлення 

автобусних зупинок 

2019-2021 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

та 

містобудування 

Управління  

соціально-

економічного 

розвитку  

міської ради 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Підвищення якості надання 

пасажирських послуг 

 2. Утримання міських автобусних 

зупинок в належному 

технічному та санітарному 

стані 

 2019-2021  в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення належної 

якості пасажирських послуг 

у місті 

 3. Облаштування автобусних 

зупинок  «Автостанція «Глухів» 

(з кишенею) по вул. Терещенків  

2019-2021 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення безпеки 

дорожнього руху 

 4. Поновлення схеми 

розташування міських 

автобусних зупинок  

2019-2021   - - - Вдосконалення 

інфраструктури міської 

автобусної мережі 

Завдання 2. Підвищення   якості  пасажирських  послуг на міських автобусних маршрутах загального користування 

 1. Забезпечення періодичного 

обстеження стану 

інфраструктури міської 

автобусної мережі  з метою   

утримання її в належному 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради, 

- - - - - Забезпечення належної 

якості  та безпеки     

пасажирських послуг на 

міських маршрутах 

загального користування, 
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технічному стані Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

  

 2. Оптимізація та коригування у 

разі необхідності діючих схем 

та розкладів руху міських 

автобусних маршрутів  

2019-2021 - - - - - Створення  безпечних умов  

для пасажирів, покращення 

якості обслуговування 

 3. Забезпечення контролю за 

дотриманням перевізниками 

умов договору на право 

перевезення  

2019-2021 - - - - - 

Завдання 3. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів дорожньо-мостового господарства міста 

 1. Капітальний ремонт а/доріг по 

вул. Есманський шлях, вул. 

Суворова, вул. Івана Мазепи 

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

 

 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення належного 

технічного стану 

дорожнього покриття 

автомобільних доріг міста Капітальний ремонт а/доріг по 

вул. Києво-Московська, 

Шевченка, Вознесенська, 

Рильський шлях 

Капітальний ремонт а/доріг по 

вулицям  Покровська, 

Ломоносова, Путивська , 

Некрасова, Заводська, 

Інститутська, Маяковського, 

Жужоми, пров. Шкільний, пров. 

Поштовий,   пров. Шкільний, 

пров. Гоголя 
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 2. Будівництво  тротуарів по  вул. 

Покровська, Вознесенська,  

Професора Белявського, 

Веригінська, Матросова, 

Благодатна, Гоголя,  

Есманський шлях  

2019-

2021 

 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення належних 

умов руху транспортних 

засобів та пішоходів. 

Недопущення випадків 

ДТП. 

 

 3 Капітальний ремонт  тротуарів 

по  вул. Інститутська, вул. 

Терещенків, вул. Києво-

Московська, вул. Гоголя, вул. 

Шевченка, Путивльська 

2019-

2021 

 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Капітальний ремонт  тротуарів 

по  вул. Терещенків, вул. 

Шевченка, , вул. Спаська 

пров.Водотеченський 

Капітальний ремонт тротуарів 

по вул. Путивльська, вул. 

Героїв Небесної Сотні, вул. 

Пушкіна, вул. Ковпака 

 4 Капітальний ремонт 

автомобільної дороги по              

вул. Пушкіна 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

5 Капітальний ремонт 

шляхопроводу по вул. 

Терещенків 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

7 Поточний ремонт та утримання 

доріг та тротуарів 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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8 Придбання та встановлення 

світлофорів 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

9. Облаштування майданчика для 

здійснення вагового контролю  

по вул. Рильський шлях 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

10 Облаштування стоянки для 

автотранспорту в центральній 

частині міста пл. Рудченка 

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Для забезпечення умов 

паркування автотранспорту 

в центральній частині міста 

1.4. Житлово-комунальне господарство, житлова політика та благоустрій міста 

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

1 Капітальний ремонт житлового 

фонду об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків за 

адресами: 

вул. Путивльська,18; 

вул. Києво-Московська,41; 

вул. Терещенків, 40; 

вул. Космонавтів, 3; 

 

2019-

2021   

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення стану 

житлового фонду, 

підвищення впливу 

мешканців на 

управління житловим 

фондом (збільшення 

кількості ОСББ) 

2 Реконструкція мереж вуличного 

освітлення:  

1) вул. Валова (№56-№62); 

2) вул. Анни Ярославни; 

3) вул. Путивльська; 

4) вул. Рильський Шлях; 

2019-

2021   

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Оптимізація системи 

вуличного освітлення, 

поліпшення умов 

проживання жителів 

міста  
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5) вул. Озерна, пров. Євгена 

Онацького; 

6) вул. Набережна; 

7) пров. Шевченка; 

8) вул. Довженка; 

9) вул. Івана Мазепи; 

10) вул. Суворова, вул. Миру 

3 Капітальний ремонт під’їзних 

доріг будинків № 2,4 по вул. 

Героїв Крут 

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- 

 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення умов 

проживання мешканців 

багатоповерхових 

житлових секторів 4 Капітальний ремонт під’їзних 

доріг будинків № 6, 6а по 

Ціолковського, будинків 8,10 по 

вул. Києво-Московська 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

5 Капітальний ремонт під’їзних 

доріг будинку №38 по вул. 

Києво-Московська, будинків 

№1, 21, 23  по вул. Терещенків, 

будинків 9 та 11 по вул. 

Ціолковського, будинку 62 по 

вул. Пушкіна  

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

6 Капітальний ремонт під’їзних 

доріг будинків 1,3,5,7 по вул.  

Ковпака 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

7 Капітальний ремонт під’їзних 

доріг інших будинків 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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8 Поточний ремонт та утримання 

мережі вуличного освітлення 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

9 Капітальний ремонт  

водопостачання по провулку 

Павлівка 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

10 Капітальний ремонт  

водопостачання по вул. Богдана 

Хмельницького, Шевченка 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

11 Капітальний ремонт  

водопостачання по вулицям 

міста 

2019-

2021 

  - в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

12 Встановлення газового котла 

КСВ 1,0 "ВК-32"в котельні вул. 

Терещенків,47 

2019-

2021 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

  390,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення якості 

послуг з 

теплопостачання 

13 Встановлення газового котла 

КСВ 2,0 "ВК-32" в котельні вул. 

Ціолковського,5 

2019-

2021 

  580,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

14 Встановлення газового котла 

КСВ 2,0 "ВК-32" в котельні вул. 

Ушинського,2а 

2019-

2021 

   в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

15 Реконструкція розподільчої 

теплової мережі 110 м\п в 

двотрубному вимірі в котельні 

вул. Терещенків,6 

2019-

2021 

  220,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

16 Реконструкція розподільчої 

теплової мережі 150 м\п в 

2019-

2021 

  510,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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двотрубному вимірі в котельні 

вул. Ціолковського,3 

17 Реконструкція теплових мереж 

котельні по                       вул. 

Ціолковського,5  

2019-

2021 

  290,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

18 Реконструкція розподільчої 

теплової мережі 150 м\п в 

двотрубному вимірі в котельні 

вул. К-Московська, 24 

2019-

2021 

  495,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

19 Реконструкція розподільчої 

теплової мережі 40 м\п в 

двотрубному вимірі в котельні 

вул. Терещенків,47 

2019-

2021 

  110,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

20 Реконструкція розподільчої 

теплової мережі 68 м\п в 

двотрубному вимірі в котельні 

вул. Ушинського,2а 

2019-

2021 

  750,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

21 Встановлення охоронної 

сигналізації в котельні вул. 

Ціолковського,3 

2019-

2021 

  10,0 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

22 Придбання та встановлення 

похилого підйомника для осіб з 

обмеженими можливостями в 6-

му під’їзді будинку по вул. 

Ціолковського, 11, м. Глухів 

2019-

2021 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення умов для 

безперешкодного 

пересування та 

покращення умов 

проживання ветерана, 

учасника АТО ЮщенкаС. 

Завдання 2. Вдосконалення системи поводження з відходами 
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1. 1. Обладнання ваговим 

комплексом удосконаленого 

полігону по складуванню 

твердих побутових відходів 

(ТПВ) в м. Глухові Сумської 

області  

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Оснащення полігону 

відповідно до вимог 

законодавства для 

удосконалення процесу 

поводження з ТПВ 

2. Будівництво майданчиків для 

збору твердих побутових 

відходів (5 майд.) 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення якості 

надання послуг з 

вивезення твердих 

побутових відходів 3. Придбання контейнерів для 

роздільного збору відходів  

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

4 Розроблення схеми санітарного 

очищення міста Глухів 

2019-

2021 
 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Завдання 3. Будівництво, ремонт та утримання об’єктів соціально-культурного та іншого призначення 

1. Благоустрій мереж освітлення 

та пішохідних доріжок у сквері 

ім. Тараса Шевченка 

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення комфортних 

умов для відпочинку 

громадян 

2. 2. Капітальний ремонт огорожі 

Літнього парку 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

3. 3. Встановлення скульптурної 

композиції, присвяченій             

Аді Роговцевій 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

4. 4 Поточний ремонт плиткового 

покриття та системи 

освітлення Меморіалу 

загиблим у Другій світовій 

війні 1939-1945 років 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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5. 5. Капітальний ремонт огорожі 

на Вознесенському кладовищі 

 2020-2021  в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

6. 6. Капітальний ремонт пішохідних 

доріжок у Сквері пам’яті вул. 

Києво-Московська 

2020-2021  в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

7. 7. Реконструкція площі Свободи 2020-2021  в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

8. 8 Встановлення кованої альтанки, 

чотирьох  декоративних кованих 

ліхтарів та двох лав з урнами в 

сквері Тараса Шевченка 

2019-

2021 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

9. 9 Встановлення шести 

декоративних кованих ліхтарів 

та трьох лав з урнами в сквері 

Бортнянського та Березовського 

2019-

2021 

 В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

1.5.  Енергозабезпечення та енергозбереження 

Завдання 1. Забезпечення ефективного функціонування енергоменеджменту в місті 

1. Консультаційні послуги з 

впровадження та звітування 

щодо реалізації Плану дій 

сталого енергетичного розвитку 

міста Глухів до 2030 року 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку, 

залучені 

організації 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Реалізація заходів з 

енергоефективності, 

передбачених ПДСЕРК 

2. Проведення Днів енергії в місті 

Глухів 

2019-2021 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Підвищення культури 

енергоспоживання 

4. Здійснення щоденного 

моніторингу споживання 

енергоносіїв у бюджетній сфері 

 2019-2021 

 

 

Управління 

соціально-

економічного 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення 

ефективного 

використання паливно-



35 

 

міста (програма з 

енергомоніторінгу)  

розвитку, 

бюджетні 

установи та 

заклади 

енергетичних ресурсів, 

скорочення бюджетних 

витрат на використання 

енергоресурсів 

5. Організація та участь у 

навчальних заходах, форумах, 

конференцій та інших заходах з 

енергозбереження та 

енергоефективності 

2019-2021 

 

Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Підвищення кваліфікації 

енергоменеджерів, 

практичне застосування 

отриманих знань та 

досвіду в місті Глухів. 

Завдання 2. Проведення енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міської ради 

1. Проведення енергетичного 

аудиту в бюджетних установах 

міста  

(ДНЗ «Світлячок», ДНЗ 

«Чебурашка») 

2019-

2021 

Відділ освіти в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

38,5 

GIZ 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Відбір та оцінка заходів з  

енергозбереження; 

скорочення видатків на 

енергію та зменшення 

викидів вуглецю. 

2. Розробка проектно-

кошторисної документації на 

термомодернізацію 

(ДНЗ «Світлячок», ДНЗ 

«Чебурашка») 

2019-

2021 

Відділ освіти в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

210,0 

GIZ 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Оцінка вартості проекту 

3. Термомодернізація закладів 

освіти (ДНЗ «Світлячок» 

ДНЗ «Чебурашка» ) 

2020-

2021 

Відділ освіти   - В межах бюджету Зменшення споживання 

енергоносіїв, та 

зменшення викидів СО2 

4. Встановлення ІТП в бюджетних 

установах міста 

2019-

2021 

   ESKO     В межах бюджету  зменшення тепловитрат 

6. Реконструкція старих кухонних 

електричних плит у ДНЗ 

2019-

2021 

Відділ освіти 

міської ради 

В межах бюджету - В межах бюджету Скорочення 

споживання 
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«Світлячок»  електричної енергії 

9. Реконструкція внутрішнього 

освітлення закладів освіти 

Школи, ДНЗ 

 

2019-

2021 

Відділ освіти 

міської ради 

 

    В межах бюджету - 

 

   

В межах бюджету Приведення  освітлення в 

учбових закладах  до 

діючих норм ДБН 

  раціональне 

використання 

енергоносіїв,зменшен ня 

викидів СО2 

11 Реконструкція внутрішнього 

освітлення в ЦРЛ 

2020-2021          ЦРЛ    В межах бюджету приведення  освітлення 

в медичних  закладах 

відповідно до діючих 

норм ДБН. зменшення 

викидів СО2 

12 Установка ІТП  у головному 

корпусі ЦРЛ 

2019-

2021 

ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Економія та ефективне 

використання 

енергоносіїв 

13 Установка ІТП у інших 

будівлях ЦРЛ 

 

2020-2021 
ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Економія та ефективне 

використання 

енергоносіїв 

 

14 Енергоаудіт пологового 

відділення ЦРЛ 

2019-

2021 

ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

15 Розробка проекту кошторисної 

документації на 

термомодернізацію пологового 

відділення ЦРЛ 

2019-

2021 

ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

16 Термомодернізація пологового 

відділення 

2020-

2021 

ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

17 Капітальний ремонт вуличного 2020-2021     10050,0 - НЕФКО  
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освітлення в м. Глухів шляхом 

технічного переоснащення 

світильників на основі LED 

технологій та впровадження 

загальноміської системи 

керування освітленням вулиць 

 

міський бюджет в 

межах бюджету 

 

1.6. Розвиток підприємництва 

Завдання 1. Дерегулювання підприємницької діяльності та усунення адміністративних бар’єрів для розвитку підприємництва  

1. Забезпечення ефективної 

реалізації засад  державної 

регуляторної політики 

2019-

2021 

Структурні 

підрозділи 

міської ради – 

розробники 

регуляторних 

актів 

-  - - - Недопущення 

прийняття економічно 

недоцільних та 

неефективних 

регуляторних актів та 

забезпечення 

передбачуваності 

регуляторної діяльності 

  Завдання 2. Ресурсно-фінансова підтримка підприємництва 

1 Організаційна підтримка участі 

суб’єктів підприємництва  в 

бізнес-форумах,семінарах, 

регіональних та міжнародних 

виставково-ярмаркових заходах 

та конкурсах, у тому числі 

відшкодування вартості оренди 

приміщень по виставково-

інвестиційних заходах 

2019-2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

міської ради 

     Сприяння розвитку 

підприємництва, 

налагодженню нових 

економічних відносин, 

впровадження в життя 

підприємницьких ідей. 

2.  Соціальний та гуманітарний розвиток 

2.1. Зайнятість населення та розвиток ринку праці 

Завдання 1. Працевлаштування незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця 
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1. Створення оперативної бази 

даних про потребу в 

працівниках та пропозицію 

робочої сили 

 2019-

2021  

Глухівська 

міськрайонна 

філія Сумського 

ОЦЗ,роботодавці 

 900 осіб  900 осіб  900 осіб Працевлаштування за 

направленням служби 

зайнятості не менше  

2700 осіб 

2. Стимулювання роботодавців, 

які створюють робочі місця в 

перспективних видах 

економічної діяльності 

 2019-

2021 

Глухівська 

міськрайонна 

філія Сумського 

ОЦЗ 

                                      в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 Створення нових  

робочих місць  

3. Забезпечення працевлаштував-

ння  60 осіб на нові робочі з 

компенсацію роботодавцю 

витрат по сплаті єдиного 

соціального внеску з робочих 

місць. 

 2019-

2021  

Глухівська 

міськрайонна 

філія Сумського 

ОЦЗ 

 20 осіб  20 осіб  20 осіб  

Завдання 2. Професійне навчання перенавчання безробітних громадян. 

1. Сприяння працевлаштуванню 

безробітних громадян шляхом 

підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації. 

 2019-

2021  

Глухівська 

міськрайонна 

філія Сумського 

ОЦЗ 

 87 осіб  87 осіб 87 осіб Забезпечення якісного 

професійного навчання 

261 осіб 

   

Завдання 3. Залучення громадян до участі у громадських та інших робіт тимчасового характеру 

1. Залучити безробітних 

громадян до участі у 

громадських та інших роботах 

тимчасового характеру 

 2019-

2021  

Глухівська 

міськрайонна 

філія Сумського 

ОЦЗ 

                            

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення участь 

осіб у роботах 

тимчасового характеру  

 безробітних громадян 

2.2. Підвищення рівня доходів населення 

Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення. 

1. Моніторинг за своєчасним 
впровадженням роботодавця-ми 

 2019- Відділ з питань 
додержання з 

-     Збільшення розміру 
середньомісячної 
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гарантованої державної 
мінімальної заробітної плати 
відповідно до діючого 
законодавства 

2021  питань 
додержання 

законодавства 
про працю 
Глухівської 

міської ради, 
управління 
соціального 

захисту 
населення 

Глухівської 
міської ради 

заробітної плати 
працівників: 
 Вживання заходів щодо 
недопущення 
виникнення 
заборгованості із 
заробітної плати 

Завдання 2. Недопущення  заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях міста. 

1.  Моніторинг за дотриманням 
трудового законодавства всіма 
суб’єктами господарювання в 
частині своєчасної виплати 
заробітної плати. 

2019-
2021  

Управління 
соціального 

захисту 
населення 

міської ради 
 

- - - - -  

2. Контроль за виконанням рішень 
комісії з питань погашення 
заборгованості з виплати 
заробітної плати, пенсій, 
стипендій та інших соціальних 
виплат  

2019-
2021  

- - - -. - Недопущення 

виникнення 

заборгованості із 

виплати заробітної 

плати 

Завдання3. Реалізація прав і гарантій працівників, недопущення випадків і використання найманої робочої сили без належного оформлення                               

трудових відносин з роботодавцем 

1. Забезпечення контролю за 

легалізацією «тіньової» 

зайнятості населення та 

заробітної плати в приватному 

секторі економіки в межах своїх 

2019-
2021 

Відділ з питань 
додержання з 

питань 
додержання 

законодавства 
про працю  

міської ради, 

- - - -. - Підвищення соціальних 

гарантій працюючого 

населення, зменшення 

частки працівників, 

яким нараховується 
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повноважень. 

 

управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради,  
Глухівське 
об’єднане 

управління  
пенсійного 

фонду України 
Сумської 
області, 

Глухівське 
відділення 

Шосткінської 
ОДПІ 

заробітна плата в межах 

прожиткового мінімуму 

для працездатної особи, 

та збільшення 

надходжень до 

місцевого бюджету 

 

2. Інформування щодо соціальних 

ризиків населення, яке не 

легалізує свою зайнятість та 

отримує заробітну плату 

неофіційно. 

 

 

2019-
2021 

Відділ з питань 
додержання з 

питань 
додержання 

законодавства 
про працю, 
управління 
соціального 

захисту 
населення 

міської ради,  
Глухівське 
об’єднане 

управління  
пенсійного 

фонду України 
Сумської 
області, 

- - - -. - Значне підвищення 

правових знань 

громадян з питань 

оплати праці, 

податкового 

законодавства та 

пенсійного 

забезпечення 
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Глухівське 
відділення 

Шосткінської 
ОДПІ 

2.3. Соціальне забезпечення 

Завдання 1. Посилення соціального захисту незахищених верств населення. 

1. Забезпечення своєчасного 
призначення та виплати 
державної соціальної допомоги 
сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим, інвалідам з 
дитинства, призначення 
населенню субсидій на 
житлово-комунальні послуги, 
на придбання скрапленого газу 
та палива готівкою 

2019-
2021 

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради 

- - - -. - Покращення якості 

життя соціально-

незахищених верств 

населення, подолання 

бідності 

Завдання 2.  Розширення спектру реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази Центру соціальної 

реабілітації дітей та осіб з інвалідністю 

1. Розширення спектру 
реабілітаційних послуг щодо 
реалізації можливостей дітей з 
інвалідністю  у вільному виборі 
професії, форми занятості та 
шляхів реалізації особистості в 
соціумі.   

2019-
2021 

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради  
Міський центр 

соціальної 
реабілітації 

дітей з 
інвалідністю  

- - - -. - Забезпечення  захисту 

прав дітей з 

інвалідністю та осіб з 

інвалідністю 

Завдання 3. Зміцнення матеріально-технічної бази установ соціального захисту населення міської ради 

1. Зміцнення матеріально-

технічної бази управління 

соціального захисту населення 

 
2019-
2021 

Управління 
соціального 

захисту 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Придбання 

комп’ютерної і 

оргтехніки, робочих 
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міської ради населення  
міської ради 

місць для працівників 

УСЗН (заміна 

застарілих меблів) 

2. Зміцнення матеріально-

технічної бази територіального 

центру соціального 

обслуговування населення 

міської ради 

2019-
2021  

 

  

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради 
Територіальний 

центр 
соціального 

обслуговування 
населення 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Придбання 
комп’ютерної і 
оргтехніки, робочих 
місць для працівників 
тер центру (заміна 
застарілих меблів), 
придбання спортивного 
інвентарю для  
спортивної зали для 
людей похилого віку та 
осіб з інвалідністю.  

Проведення капітального 

ремонту  приміщення 

територіального центру 

3. Зміцнення матеріально-

технічної бази міського центру 

соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю міської ради  

2019-
2021  

  

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради 
Міський центр 

соціальної 
реабілітації 

дітей з 
інвалідністю 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Осучаснення та 

розширення послуг 

комплексної реабілітації 

дітей та осіб з 

інвалідністю ( придбання 

реабілітаційного 

обладнання) . Придбання 

оргтехніки для 

проведення святкових 

заходів для дітей з 

інвалідністю 

Завдання 4.Посилення соціального захисту громадян які,  постраждали внаслідок ЧАЕС 
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1.  Надання пільг на медичне 

забезпечення та оздоровлення 

громадян, постраждалих 

внаслідок ЧАЕС 

2019-
2021  

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради 

в межах 
бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Посилення соціального 

захисту громадян, 

постраждалих внаслідок 

ЧАЕС 

Завдання 5. Посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції і членів їх сімей 

1. Надання допомоги на лікування 

поранених учасників АТО, 

мобілізованих в м. Глухові 

 
2019-
2021 

Управління 
соціального 

захисту 
населення  

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Посилення соціального 

захисту учасників 

антитерористичної 

операції і членів їх 

сімей 

2.4. Охорона здоров’я 

Завдання 1. Забезпечення населення якісною, своєчасною та доступною медичною допомогою. 

1. Вжиття заходів з метою 

зниження захворюваності на 

туберкульоз в тому числі на 

деструктивні  форми. 

(придбання рентгенплівки) 

 

2019-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Виявлення 

туберкульозу на ранніх 

стадіях.  

2. Забезпечення діагностики 

вірусних гепатитів, ВІЛ-

інфекції, СНІД, шляхом 

придбання цитотестів  

 

2019-

2021   

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Виявлення хворих на 

вірусні гепатити на 

ранніх стадіях. 

 

3. Придбання вакцини проти 

грипу, гепатиту В 

 

2019-

2021  

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Зниження 

захворюваності при 

вірусних захворюваннях 

та вірусних гепатитах 

Завдання 2. Удосконалення кадрового потенціалу 

1. Підготовка лікарських кадрів за  Виконавчий в межах в межах в межах в межах в межах Укомплектованість 
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регіональним замовленням. 

(навчається 3 студенти з 

подальшим працевлаштуванням в 

Глухівській ЦРЛ.  та КНП 

«ЦПМСД» міської ради) 

 

2019-

2021  

комітет міської 

ради. 

КНП «ЦПМСД» 

міської ради 

бюджету бюджету бюджету бюджету бюджету штатних лікарських 

посад. 

2. Придбання житла для молодих 

спеціалістів 

 2019-
2021 

Виконавчий 

комітет міської 

ради. 

УЖКГ та Б 

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Підвищення рівня 

забезпеченості закладів 

галузі медичними 

працівниками  

Завдання 3. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази лікарні 

1. Оновлення кошторисної 

документації для проведення 

кап. ремонту інфекційного 

відділення 

2019-
2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення та 

покращення умов для  

перебування хворих у 

відділенні. 

2. Капітальний ремонт 

інфекційного відділення ЦРЛ. 

2019-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення та 

покращення умов для  

перебування хворих у 

відділенні. 

3.  Оплата експертного звіту на 

встановлення генератора 

безперебійної подачі 

електричної енергії 

2019-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення 

безперебійного 

живлення 

електроенергії 

4. Встановлення  та підключення 

генератора безперебійної подачі 

електричної енергії. 

2019-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення 

безперебійного 

живлення 

електроенергії 
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5. Придбання медичного 

обладнання : 

Холодильна камера 

патологоанатомічного 

відділення  на 3 міста 

 
2019-
2021  

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Зберігання тіл померлих 

6 Рентген-апарат на 3 робочі 

місця 

2019-

2021 

 Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення якості 

медичної допомоги  

 

7 Портативний апарат 

ультразвукового дослідження 

2020-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Дотримання санепід 

норм та недопущення 

розповсюдження 

внутрішньолікарняних 

інфекцій 

8 Апарат ультразвукового 

дослідження з датчиками: 

лінійним, конвексним та 

вагінальним 

2019-

2021 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

9 Сухожирова шафаГП 40 Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

10 Аналізатор автоматичний 

гемоталогічний та 8-11 

параметрів 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

11 Побутова техніка  

(Холодильники та ін.) 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

12 Стерилізатор ГП 400 Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення надання 

медичної допомоги 

хворим 13 Аудіометр AuditusА-1 Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

14 Колькоскоп Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 
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15 Фетальний монітор Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

16 Освітлювач безтіньовий 

пересувний 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

17 Біполярні електроди(затискачі) Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

18 Гемоглобінометр 

фотоелектричний с цифровою 

індекацією  

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

19 Аналізатор електроцитів крові Глухівська ЦРЛ В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Діагностика при різних 

захворюваннях 

20 Автоматичні біохімічний та 

імуноферментний аналізатори 

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

21 Мікроскоп біологічний 

бінокулярний з імерсією  

Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

22 Інше медичне та технологічне 

обладнання 

 Глухівська ЦРЛ в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

Завдання 5. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «ЦПМСД» 

1 Придбання медичного та 

технологічного обладнання, 

комп’ютерної техніки  

2019-

2021 

КНП «ЦПМСД» 

Глухівської 

міської ради 

  

                                   

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Для 100 % забезпечення 

лікарів згідно табеля 

оснащення. 

2 Електрокардіограф з 

телеметричним модулем (2 

штуки) 

                            

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення надання 

медичної допомоги 

3 Автомобіль (2 шт)                                     

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Своєчасне та якісне 

надання первинної 

медичної допомоги 
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4 Аналізатор сечі( 1 шт)                                    

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення рівня 

діагностування 

5 Поточний ремонт структурних 

підрозділів 

                                   

В межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення та 

покращення умов для  

перебування хворих 

Завдання 5. Забезпечення населення якісною, своєчасною та доступною медичною допомогою. 

1. Забезпечення повного охоплення 

туберкулінодіагностикою 

підлягаючого контингенту та 

проведення первинного 

вакцинального комплексу дітям 

першого року життя 

2019-

2021 

КНП «ЦПМСД» 

Глухівської 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Повне охоплення 

туберкулінодіагностикою 

дитячого населення  та 

проведення первинного 

вакцинального 

комплексу.  

2. Надання паліативної допомоги 

хворим 

2019-

2021 

КНП «ЦПМСД» 

Глухівської 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення якості 

життя пацієнтів, 

усунення больового 

синдрому. 

3. Забезпечення діагностики 

вірусних гепатитів шляхом 

придбання цитотестів  

2019-

2021 

КНП «ЦПМСД» 

Глухівської 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Виявлення хворих на 

вірусні гепатити на 

ранніх стадіях. 

Завдання 6. Впровадження енергозберігаючих заходів. 

1. Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі. 

 

2019-

2021 

Головний лікар 

КНП «ЦПМСД» 

Глухівської 

міської ради 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Скорочення споживання 

електричної енергії. 

Ефективне використання 

коштів. 

2.5. Освіта 

Завдання 1.  Забезпечення рівного доступу громадян міста до освіти та надання якісних освітніх послуг закладами  освіти міста 
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1. Підвищення         кваліфікації 

педагогів  закладів освіти  

шляхом проходження курсової 

перепідготовки. Забезпечення 

стимулювання педагогічних 

працівників, які досягли високих 

результатів у праці.  

 2019 -2021  

 

  

Відділ освіти 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Професійний розвиток 

педагогічних кадрів,    

підвищення 

вмотивованості та 

якості  педагогічної 

діяльності. 

2. Вручення іменних стипендій 

міського голови обдарованим і 

талановитим учням 

2019-

2021 

Відділ освіти  в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Стимулювання 

обдарованої учнівської 

молоді 

Завдання 2.  Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти 

1. Оснащення сучасним 

обладнанням кабінетів 

природничо-математичної освіти 

загальноосвітніх шкіл міста 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади 

загальної 

середньої освіти 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Підвищення якості 

надання освітніх послуг 

 

2. Придбання  меблів та навчального 

обладнання для 1-х класів 

закладів загальної середньої 

освіти міста 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади загальної 

середньої освіти 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення нового 

освітнього простору для 

учнів 1-х класів закладів 

загальної середньої 

освіти 3. Проведення капітальних 

ремонтних робіт в закладах освіти 

міста: 

ДНЗ «Чебурашка» : 

 - заміна  вікон;        

- ремонт даху; 

-ремонт огорожі 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 ДНЗ «Ромашка» : 2019- в межах в межах в межах в межах в межах 
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- заміна вікон; 

-утеплення стін; 

2021 бюджету бюджету бюджету бюджету бюджету 

 ДНЗ «Світлячок»: 

 - заміна вікон; 

-ремонт внутрішніх туалетів; 

-ремонт ігрових павільйонів 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 ДНЗ «Зірочка» : 

- заміна вікон; 

-ремонт водогінної системи; 

-ремонт внутрішніх туалетів; 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 ДНЗ «Журавка»: 

- заміна вікон; 

-ремонт огорожі; 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 ДНЗ «Фіалка»: 

-ремонт огорожі; 

-утеплення стін; 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

4.  НВК № 5: 

- заміна  підлоги та віконних 

блоків спортивної зали; 

- заміна вікон; 

- ремонт каналізаційної системи 

 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

 

5. НВК № 4: 

-заміна вікон  та дверей в 

шкільній   їдальні; 

-ремонт даху спортивної зали;    

-утеплення стін шкільної 

їдальні 

 

 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення санітарно-

гігієнічних умов 

утримання дітей 
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6. ЗОШ № 1: 

-ремонт  шкільної  їдальні; 

-ремонт внутрішніх туалетів 

початков школи; 

-ремонт  шкільної майстерні; 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

7. ЗОШ № 2: 

-заміна вікон; 

-ремонт підлоги 1 поверху; 

-ремонт внутрішніх туалетів; 

 

 

2019  

- 

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

8. ЗОШ № 3: 

-капітальний ремонт спортзалу 

- ремонт даху шкільної 

майстерні; 

-заміна вікон; 

-облаштування  спортивного 

майданчику зі штучним 

покриттям; 

 

2019  

- 

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

9. ЗОШ № 6:  

-ремонт даху школи; 

-заміна вікон;  

-ремонт  спортивного 

майданчи-ку зі штучним 

покриттям; 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

10. Заміський оздоровчий дитячо-

юнацький табір «Сонячний» 

-ремонт приміщення корпусу№ 

 

 

2019-

Відділ освіти,  

табір 

«Сонячний» 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 
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3 2021  

11 Придбання обладнання 

Інклюзівно –ресурсний центр 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

Завдання 3. Запровадження  інноваційних технологій для якісного надання освітніх послуг закладами освіти міста 

1. Придбання мультимедійних 

комплексів для 1-х класів 

закладів загальної середньої 

освіти міста 

 

2019-

2021 

Відділ освіти, 

заклади 

загальної 

середньої освіти 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

Створення  нового 

освітнього простору, 

впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової освіти   

Завдання 4. Оновлення спортивної, матеріально-технічної бази міської дитячо-юнацької спортивної школи та закладів загальної  

                     середньої освіти 

1. Забезпечення ДЮСШ та 

закладів загальної середньої 

освіти міста спортивним 

обладнанням та інвентарем 

2019-

2021 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Забезпеченість  закладів  

освіти спортивним 

інвентарем 

2. Проведення міських, участь в 

обласних та всеукраїнських 

спортивних заходах серед 

учнівської молоді 

2019-

2021 

Відділ освіти В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Збільшення чисельності 

учнів, які беруть участь 

у спортивно-масових 

заходах 

2.6. Підтримка сім'ї, дітей та молоді 

Завдання 1. Національно-патріотичне виховання та підтримка громадських організацій національно-патріотичного виховання 

1. Відродження національно - 

патріотичного виховання, 

утвердження громадянської 

свідомості і активної позиції 

молоді шляхом підтримки 

молодіжних громадських 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету   

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Налагодження співпраці 

з молодіжними громад-

ськими організаціями 

національно-

патріотичного напрямку. 
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організацій відповідного 

напрямку 

Завдання 2. Розвиток громадської активності молоді 

1. Проведення конкурсів 

соціальних проектів, розвиток 

волонтерського руху. 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Реалізація молодіжних 

ініціатив.  

 

2. Підтримка розвитку 

студентського самоврядування. 

Реалізація проекту «Стажування 

молоді в органах місцевого 

самоврядування»  

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Реалізація молодіжних 

ініціатив.  

Формування кадрового 

резерву підготовленими 

молодіжними кадрами. 

Завдання 3. Поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 

1. Організація відпочинку в 

таборах наметового типу 

обдарованим дітям та дітям 

пільгових категорій 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Охоплення  відпочинком 

обдарованих дітей та 

дітей пільгових категорій  

2. Проведення оздоровлення 

обдарованих дітей та дітей 

пільгових категорій у дитячих 

оздоровчих закладах 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Збільшення кількості  

дітей, які оздоровляться 

в таборі «Ровесник», 

ЗОДЮТ «Сонячний» та 

ін. 

3. Придбання та встановлення 

дитячих та спортивних 

майданчиків по вул. Матросова, 

вул. Героїв Крут, вул. Ковпака,                               

вул. Годунівська та на інших 

вулицях 

2019-2021 - в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Будівництво 

інфраструктури для 

відпочинку дітей 
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Завдання  4. Пропаганда та формування здорового способу  життя. 

1. Проведення інформаційної 

кампанії щодо висвітлення 

діяльності у напрямку реалізації 

молодіжної політики 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- в  межах 

бюджету 

- в  межах 

бюджету 

в  межах 

бюджету 

Підвищення рівня 

інформованості 

населення  

2. Проведення фестивалів, акцій, 

туристичних зльотів, семінарів, 

походів, зборів спрямованих на 

пропаганду здорового способу 

життя. 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Залучення більшої 

кількості молоді до 

здорового способу 

життя  

Завдання 5. Організація зайнятості молоді та розвиток підприємницьких  ініціатив 

1. Забезпечення проведення для 

молоді семінарів з питань 

оволодіння технікою пошуку 

роботи та основ 

підприємницької діяльності. 

Проведення конкурсу бізнес-

планів підприємницької 

діяльності серед молоді. 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту міської 

ради, 

управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради, 

Глухівський 

міськрайонний 

центр 

зайнятості. 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення 

професійного 

самовизначення молоді, 

в майбутньому 

зменшення кількості 

безробітних 

 

Завдання 6. Підтримка обдарованої молоді та організація змістовного дозволу 

1. Організація та проведення 

різноманітних заходів для 

виявлення та розвитку 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту міської 

ради 

-  - в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Забезпечення 

змістовного та цікавого 

дозвілля,  
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талановитої молоді міста: 

фестивалі, конкурси та інше. 

2. Виплата іменних стипендій 

міського голови лідерам 

студентської молоді за внесок у 

реалізацію молодіжної політики 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

-  - в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Стимулювання та 

відзнака кращих 

молодіжних активістів 

міста  

2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури  і спорту 

Завдання 1. Вдосконалення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

1. Популяризація спорту шляхом 

проведення чемпіонатів, кубків, 

турнірів з видів спорту, 

комплексних та  масових 

заходів з фізичної культури і 

спорту 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- В межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Розвиток спорту в місті 

2. Підготовка та участь збірних 

команд міста з видів спорту в 

обласних  змаганнях  

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

- В межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Розвиток спорту вищих 

досягнень 

3. Виплата іменних стипендій 

міського голови талановитим 

спортсменам міста 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- В межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Стимулювання кращих 

спортсменів за 

спортивні досягнення  

4. Виплата одноразової грошової 

винагороди спортсменам та 

тренерам міста з видів спорту  

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Стимулювання кращих 

спортсменів та тренерів  

Завдання 2. Удосконалення форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом 

1 Поліпшення умов пункту 

прокату спортивного інвентарю 

2019-2021 МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Залучення населення до 

регулярних та 

повноцінних занять 
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фізичною культурою  

2. Проведення фізкультурно-

спортивних заходів з  видів 

спорту за місцем проживання та 

в місцях масового відпочинку. 

2019-2021 МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

- в межах 

бюджету 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Залучення глухівчан до 

регулярних занять 

фізичною культурою та 

спортом 

Завдання 3. Оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту. 

1. Вирішення організаційних 

питань щодо будівництва 

фізкультурно-спортивного 

комплексу  

2019-2021 Міськвиконком  в межах 

бюджету 

 - - Покращення умов для 

розвитку видів спорту, 

активізації 

фізкультурно -

спортивного руху  

2. Будівництво дренажної 

системи, придбання та укладка 

синтетичного покриття на 

футбольному майданчику 

стадіону «Дружба», освітлення 

майданчика  

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 - - Покращення умов для 

розвитку ігрових видів 

спорту, зокрема 

футболу  

3. Придбання вуличних 

тренажерів та встановлення  на 

території стадіону «Дружба»  в 

кількості 10 штук 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 В межах 

бюджету 

 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Створення умов для 

активного, здорового 

дозвілля мешканців 

міста 

4. Придбання водонагрівача для 

душової кімнати в 

адміністративному приміщенні 

стадіону 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 - - Покращення  побутових  

умов для міської 

футбольної команди 

5. Капітальний ремонт під 

трибунного приміщення  

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 В межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення навчально 

– тренувальної роботи  
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адміністративної будівлі 

міського стадіону «Дружба» 

 спортсменів у вечірній 

час та побутових умов. 

6. Ремонт адміністративної 

будівлі міського стадіону 

«Дружба» та її утеплення 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення навчально 

– тренувальної роботи  

спортсменів у вечірній 

час та побутових умов. 

7. Ремонт тепломережі  

адміністративної будівлі 

міського стадіону «Дружба» 

2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення побутових 

умов 

8. Ремонт центрального входу 

міського стадіону «Дружба» та 

входу з вул. Шевченка 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Приведення в належний 

стан центрального 

входу стадіону 

«Дружба» 

9. Продовження  будівництва 

лижеролерної траси на 

міському стадіоні «Дружба» 

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення умов для 

подальшого розвиту 

зимових видів спорту в 

місті 

10. Будівництво тенісного корту та 

волейбольного майданчика з 

сидіннями для глядачів в 

міському парку культури  та 

відпочинку 

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах   

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Залучення всіх верств 

населення міста до 

регулярних занять 

фізичною культурою та 

спортом 

11. Будівництво роздягалень на 

стадіоні школи – інтернату  

2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах   

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення побутових 

умов для спортсменів 

12. Будівництво футбольних 

майданчиків з синтетичним 

покриттям в районі ЗОШ№6 та 

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Подальший розвиток 

футболу в місті, 

проведення навчально – 
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ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище», на 

території ЗОШ№3, в районі вул. 

Ковпака. 

тренувальної роботи 

для відділення футболу 

ДЮСШ 

13. Будівництво гаражу для 

автомобіля на території лижної 

бази ДЮСШ 

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення матеріально 

– технічних умов для 

спортсменів-біатлоністів 

14 Ремонт покрівлі лижної бази 

ДЮСШ та придбання теплового 

котла для обігріву приміщення 

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення побутових  

умов для спортсменів- 

біатлоністів 

15 Придбання спортивного  

обладнання та інвентарю 

 2019-2021  Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення результатів 

по розвитку зимових 

видів спорту 

16 Придбання штанги  2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

Подальший розвиток 

пауерліфтингу в місті 

17 Видання книги по розвитку 

шахів в місті 

 2019-2021 Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Популяризація шахів 

Завдання 4. Розвиток фізичної культури і спорту серед  населення з обмеженими фізичними можливостями 

1. Проведення фізкультурно-

спортивних заходів для 

населення з обмеженими 

фізичними можливостями 

 2019-2021 

 

Відділ молоді та 

спорту 

 в межах 

бюджету  

 в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Популяризація фізичної 

культури серед людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

2.8. Культура, туризм 

Завдання 1. Створення умов для збереження самобутньої культури, звичаїв, традицій та обрядів, підвищення якості культурних послуг 

1. Капітальний ремонт інших 

об’єктів (фасадів, будівлі КЗ 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення стану 

об’єктів комунальної 
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«Глухівський міський 

краєзнавчий музей») 

 власності 

2. Капітальний ремонт інших 

об’єктів (фасадів Глухівського 

міського палацу культури) 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

3. Капітальний ремонт фасадів 

пам’ятки архітектури місцевого 

значення «Башта водогону» 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення стану 

пам’ятки архітектури 

місцевого значення 

«Башта водогону» 

4. Розроблення і здійснення 

ефективних і комплексних  

заходів з  утримання  

території  у належному стані, 

збереження природного 

ландшафту біля пам’ятки 

архітектури місцевого 

значення Тюремний замок 

(повітовий острог) 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Благоустрій та 

утримання в належному 

стані пам’ятки 

архітектури місцевого 

значення Тюремний 

замок (повітовий 

острог) 

5. Капітальний ремонт заміна 

вікон у КЗ «Глухівська школа 

мистецтв ім. М. 

Березовського»  

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення умов 

перебування дітей у 

школі, збереження 

енергоресурсів 

Завдання 2. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури 

1. Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування (комп’ютерна 

техніка з програмним 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення 

матеріально-технічної 

бази закладів та 

забезпечення належних 
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забезпеченням для відділу 

культури міської ради, 

централізованої бухгалтерії, 

Глухівського міського палацу 

культури, КЗ «Глухівська 

школа мистецтв. 

М.Березовського», КЗ 

«Глухівський міський 

краєзнавчий  музей») 

умов праці для 

виконання роботи 

2. Придбання звукової та 

підсилюючої апаратури, 

проекторів(КЗ «Глухівський 

міський краєзнавчий  музей», 

Глухівського міського 

палацу) 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

 

В межах 

бюджету 

 

В межах 

бюджету 

 

- в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Покращення якості 

проведення культурно-

мистецьких заходів 

3. Оновлення бібліотечного 

фонду підручниками ( 100 

примірників) КЗ «Глухівська 

школа мистецтв ім. 

М.Березовського»  

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Придбання навчальної 

літератури для 

оновлення 

бібліотечного фонду 

4. Паспортизація об’єктів 

культурної спадщини 

2019 -2021  Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Виготовлення облікової 

документації на об'єкти 

культурної спадщини  

5 Придбання сценічних  

костюмів для міського палацу 

культури 

2019-2021 Відділ культури 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращення якості 

проведення культурно-

мистецьких заходів 

2.9. Формування громадянського суспільства та інформаційний простір 
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Завдвння 1. Забезпечення розбудови орієнтовного на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня обізнаності громадськості з 

актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних сфер 

1 Щоденне оперативне 

інформування громадськості 

про діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування через наявні 

інформаційні канали – 

офіційний веб-сайт Глухівської 

міської ради, періодичні 

друковані видання, радіо, 

телебачення. 

2019-2021 Управління та 

відділи міської  

ради 

- В межах 

бюджету  

- -  Підвищення рівня 

довіри населення до 

регіональної влади, 

розуміння та підтримка 

її діяльності 

Завдання 2. Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

1 Сприяння виданню книг 

місцевих авторів, їх участі в 

обласних та всеукраїнських 

книжкових виставках 

2019-2021 Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

- - - - - Створення сприятливих 

умов для розвитку 

книговидавничої сфери 

міста, поповнення 

бібліотечних фондів 

соціально важливою 

українською 

книжковою продукцією, 

підтримка місцевих 

авторів 

Завдання 3 Формування громадянського  суспільства 

1 Проведення зустрічей та 

консультацій з громадськістю 

(зборів, громадських слухань, 

"круглих столів" тощо) з метою 

2019-2021 Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

- - - - - Установлення 

ефективного зворотного 

зв’язку між владою й 

громадськістю міста. 
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урахування позиції 

громадськості щодо визначення 

пріоритетних завдань для 

органів влади різного рівня, 

найважливіших питань 

розвитку  

 

ради, структурні 

підрозділи 

міської ради   

Активізація участі  

громадськості у 

формуванні та реалізації 

державної та 

регіональної політики 

2 Проведення консультацій з 

громадськістю щодо 

найважливіших питань 

розвитку міста, вирішення 

актуальних питань 

життєзабезпечення населення в 

рамках роботи консультативно-

дорадчих органів при 

структурних підрозділах 

Глухівської  міської ради  

2019-2021 Структурні 

підрозділи 

Глухівської 

міської ради 

- - - - -  

3 Проведення за участю 

представників місцевих органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування 

єдиних інформаційних днів, 

інших заходів (публічних звітів 

керівників органів влади)  

2019-2021 Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

- - - - - Інформування жителів 

міста про діяльність 

місцевих органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

4 Проведення заходів щодо 

відзначення державних свят та 

пам’ятних дат, зокрема,  Дня 

Державного прапора,  Дня 

2019-2021 Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

 В межах 

бюджету 

 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Збереження історичної 

пам'яті народу, 

популяризація 

державницьких 
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партизанської слави, Дня 

Українського козацтва інших, з 

широким залученням до їх 

проведення громадськості 

ради  поглядів серед 

громадськості, 

сприяння консолідації 

української нації 

5 Проведення зустрічей із 

представниками громадських 

організацій національних 

меншин, залучення їх до  

культурно-мистецьких та 

освітніх заходів 

2019-2021 Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради  

- - - - - Запобігання проявам 

ксенофобії, расової та 

етнічної дискримінації, 

забезпечення розвитку 

етнічної, мовної та 

культурної 

самобутності 

Завдання 4. Підтримка та популяризація ініціатив суб'єктів громадянського суспільства 

1 Проведення заходів з метою 

ознайомлення населення з 

діяльністю громадських 

організацій 

2019-

2021 

Виконавчий 

комітет міської 

ради, відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

- - - - - Представлення  

діяльності та потенціалу  

громадських організацій 

2 Організація заходів з 

інформування в засобах масової 

інформації про співпрацю  

органів місцевого 

самоврядування з структурними 

утвореннями політичних партій 

та інститутами громадянського 

суспільства 

2019-

2021 

Відділ з 

правової та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

- - - - - Активізація громадської 

участі в процесах 

взаємодії органів влади 

та громадськості. 

Популяризація 

діяльності об'єднань 

громадян 
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2. Проведення заходів, щодо 

відзначення державних свят, 

пам’ятних та історичних дат, 

ювілеїв та дат утворення установ, 

підприємств, організацій, заходів з 

питань політики дітей та їх 

соціального захисту та інших 

заходів, затверджених рішенням 

виконавчого комітету, з широким 

залученням до їх проведення 

громадськості  

2019-

2021 

Організаційно-

контрольний відділ,              

Відділ 

бухгалтерського 

обліку і звітності 

міської ради 

 В межах 

бюджету 

 

 В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Збереження історичної 

пам’яті народу, 

популяризація 

державницьких поглядів 

серед громадськості, 

сприяння консолідації 

української нації 

2.10. Забезпечення законності і правопорядку 

Завдання 1. Підвищення  ефективності взаємодії правоохоронних органів у забезпеченні законності і правопорядку. Створення умов щодо 

зменшення правопорушень на території міста 

1 Реалізація заходів міської 

комплексної програми 

«Правопорядок на 2018-22 

роки»  в частині профілактики 

правопорушень та боротьби зі 

злочинністю, придбання камер 

відеоспостереження та 

підвищенню безпеки 

дорожнього руху 

   

2019-2021 Відділ з 

правової  та 

внутрішньої 

політики 

міської ради 

- В межах 

бюджету 

 

- В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Підвищення ефективності 

реагування 

правоохоронних органів 

на протиправні прояви. 

Забезпечення охорони 

громадського порядку та 

безпеки населення., 

підвищення безпеки 

дорожнього руху, 

профілактики ДТП 

Завдання 2. Підвищення ефективності роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 

1. Своєчасна доставка призовників 

до обласного збірного пункту  
2019-

2021 

 Відділ з правової 

та внутрішньої 

політики 

- В межах 

бюджету 

 

- В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Фінансове забезпечення 

своєчасної роботи 

призовної комісії з метою 

укомплектування  
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Збройних Сил України 

2. Забезпечення діяльності загонів 

територіальної оборони ) 

харчування, перевезення, 

вирішення соціально-побутових 

проблем  

2019-

2021 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку і 

звітності міської 

ради 

- В межах 

бюджету 

 

- В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Забезпечення 

боєготовності підрозділів 

територіальної оборони з 

метою посилення захисту  

3. Природокористування та безпека життєдіяльності 

Пріоритет 3.1. Охорона навколишнього середовища 

Завдання 1. Забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, чистоти міста та здоров’я населення 

1. Будівництво зливової 

каналізації від вул. 

Ціолковського до вул. Валова, 

від вул. Гришка до вул. 

Ціолковського 

2019-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Вирішення проблеми 

підтоплення міста 

2. Утилізація відходів 

(ліквідація стихійних звалищ) 

2019-

2021   

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Забезпечення чистоти 

навколишнього 

природного середовища 3. Очищення річок та водойм, 

придбання обладнання для 

очищення водойм 

2019-

2021   

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

4. Реконструкція водогону d-500 

мм довжиною 2,4 км по вул. 

Джерельній 

2019-

2021 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

 

5. Реконструкція 

пісковлавлювачів на КОС                

(2 шт.) 

2019-

2021 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Забезпечення чистоти 

навколишнього 

природного середовища 

6. Капітальний ремонт 

гідротехнічної споруди 

2019-

2021 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 
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(греблі) по вулиці 

Джерельній, 76 

7. Придбання біотуалетів-

кабінок  (2 шт.) 

2019-

2021 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Забезпечення 

санітарних норм при 

проведенні масових 

міських заходів 

3.2. Охорона праці 

Завдання 1. Проведення контролю за станом виробництва, технології та реконструкції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та 

нешкідливих умов праці  

1. Моніторинг своєчасного та 

якісного проведення атестації 

робочих місць за умовами праці 

та суб'єктах господарювання 

району 

 

2019-

2021  

Управління 

соціального 

захисту 

населення 

міської ради 

 

- - - -. - Якісне проведення 

атестації робочих місць 

з умов праці 

підприємствам, 

установами 

організаціями 

2. Організація проведення 

навчання спеціалістів з охорони 

праці підприємств, установ, 

організацій 

2019-

2021  

- - - -. - Підвищення 

кваліфікації та навчання 

спеціалістів 

відповідальних за 

охорону праці 

4. Забезпечення якості управління процесами соціально-економічного розвитку міста 

Завдання 1. Забезпечення ЦНАП окремим приміщенням 

1 Проведення капітального ремонту 

приміщення  для відділу ЦНАП по 

вул. Києво-Московська,8 

2019-

2021 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку і 

звітності  

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращання роботи 

відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

з населенням міста 

Завдання 2. Реорганізація відділу «Центр надання адміністративних послуг» міської ради 
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1 Реорганізація відділу «Центр 

надання адміністративних 

послуг» міської ради шляхом 

приєднання відділу реєстру 

територіальної громади та 

відділу з питань державної 

реєстрації. 

2019-

2021 

Організаційно-

контрольний 

відділ апарату 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

      

Завдання 3. Придбання спеціального обладнання та налагодження захищених каналів зв’язку для підключення до   Єдиного Державного 

демографічного реєстру 

1. Придбання спеціального 

обладнання та налагодження 

захищених каналів зв’язку для 

підключення до   Єдиного 

Державного демографічного 

реєстру 

2019-

2021 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку і звітності 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

  Вдосконалення системи 

надання адміністративних 

послуг. Видача паспорта 

громадянина України для 

виїзду за кордон та 

паспорта громадянина 

України у вигляді ID –

картки.  

Завдання 4. Введення штатної одиниці кадастрового реєстратора 

1. Введення штатної одиниці 

кадастрового реєстратора 

2019-

2021 

      Отримання доступу до 

відомостей Державного 

земельного кадастру 

Завдання 5. Поліпшення якості послуг та своєчасності їх надання, покращання іміджу влади 

1. Придбання комп’ютерної техніки, 

оргтехніки, програмного 

забезпечення та меблів для 

установ міської ради 

2019-

2021 

 Структурні 

підрозділи 

міської ради 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 

Покращання матеріально-

технічної бази в установах 

міської ради 
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Додаток 2 до Програми 

 

Зведені основні показники економічного і соціального  розвитку  

міста Глухова на 2019-2021 роки 

 

 

Основні показники розвитку галузі «Освіта» на 2019-2021 роки  

Показники 
Одиниці 

виміру 

 

2019 рік 
2020 рік 2021 

Постійні  заклади дошкільної освіти одиниць 8 8 8 

Кількість місць у постійних  

закладах дошкільної освіти 

місць 845 845 845 

Кількість дітей у закладах 

дошкільної освіти 

чол. 1152 1078 1056 

Охоплення дітей різними формами 

дошкільної освіти 

% 81 81 81 

Заклади загальної середньої освіти одиниць 7 7 7 

Кількість учнів у закладах загальної 

середньої освіти 

тис. чол. 2953 3009 3021 

Рівень комп’ютеризації % 99 100 101 

 

Основні показники розвитку галузі охорони здоров’я 

№ 

з/п 

Найменування 

показників 

Одиниця  

виміру 

Досягнутий  

рівень 

2019 2020 2021 

2017 р. 
9 міс 

2018р. 

 

Показник 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 

цінах, тис. грн. 
180000,0 200000,0 240000,0 

Обсяги введення в дію загальної площі житла,  тис. кв. м. 2,7 3,0 3,5 

Середньомісячна заробітна плата номінальна, грн. 6300,0 7000,0 7500,0 

Чисельність наявного населення, осіб 33,2 33,1 33,0 
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№ 

з/п 

Найменування 

показників 

Одиниця  

виміру 

Досягнутий  

рівень 

2019 2020 2021 

2017 р. 
9 міс 

2018р. 

1 Кількість обстежених 

флюорографічно 

на 1000 

населення 
644,5 455,8 650,8 650,8 650,8 

2 Охоплення 

туберкулінодіагностикою 

дитячого населення 

на 1000 

дітей, що 

підлягали 

324,4 400,8 950,0 950,0 950,0 

3 Охоплення 2-х разовим 

УЗД вагітних в термін до 

22 тижнів 

% 

99,7 100 100 100 100 

4 Раннє охоплення вагітних 

наглядом 

% 
100 100 100 100 100 

5 Своєчасність проведення 

первинного 

вакцинального комплексу 

дітям до року 

% 

21,2 44,2 90,0 90,0 90,0 

6 Своєчасність проведення 

первинного 

вакцинального комплексу 

(кашлюк, дифтерія, 

правець, поліомієліт) 

 

% 

26,6 50,0 80,0 80,0 80,0 

7 Своєчасність проведення 

первинного 

вакцинального комплексу 

(кашлюк, дифтерія, 

правець, поліомієліт) 

% 

- 50,0 80,0 80,0 80,0 

8 Рівень госпіталізації в 

стаціонарі 

на 100  
16,0 11,4 20,0 20,0 20,0 

9 Проліковано хворих в 

денних стаціонарах 

на 10 000 

населення 
526,2 160,3 521,4 500,0 500,0 
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Надання соціальних послуг Державною службою зайнятості України 

                 (тис. осіб) 

Найменування 

показника 

2018 

очікуване 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

1.Чисельність 

працевлаштованих осіб з числа 

тих, що перебувають на обліку 
535 500 500 500 

2.Чисельність 

працевлаштованих осіб з числа 

зареєстрованих безробітних 
369 400 400 400 

3. Чисельність зареєстрованих 

безробітних, які проходитимуть 

професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення 

кваліфікації 

87 87 87 87 

4. Чисельність осіб, залучених 

до участі у громадських та інших 

роботах тимчасового характеру 

19 60 60 60 

5. Чисельність осіб, яким надано 

послуги з питань організації 

підприємницької діяльності та 

ведення власної справи 

32 35 36 37 

6. Чисельність працівників, за 

яких роботодавцю надається 

компенсація фактичних витрат по 

сплаті єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, осіб - 

усього 

24 20 20 

 

 

20 

в тому числі:      

працівників у юридичних осіб, 

усього 
17 4 4 

 

4 

працівників у фізичних осіб-

підприємців та фізичних осіб – 

платників податку з доходів 

фізичних осіб, усього 

7 16 16 

 

16 
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 Додаток 3 до Програми 

 

ПЕРЕЛІК 

цільових програм по галузях, фінансування яких здійснюватиметься за рахунок міського  

бюджету у 2019-2021  роках 

 

 

 
Назва програми 

Термін дії 

програми 

Затверджена 

рішенням 

міської ради 

№ __ від __ 

Мета програми 

 Розвиток підприємництва 

1. Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва в 

місті Глухові на 2019-2020 

роки 

 

2019-2020 

роки 

 

ПРОЕКТ 

 

Створення сприятливих умов 

для розвитку інноваційно-

інвестиційної та 

зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів малого і 

середнього підприємництва; 

 Житлово-комунальне господарство та житлова політика 

2. Питна вода  на 2006-2020 

роки 

2006-2019 

роки 

від 

19.07.2005 

Забезпечення населення міста 

якісною питною водою 

3. Міська цільова програма 

забезпечення функціонування 

діючих об’єднань 

співвласників 

багатоквартирних будинків, 

товариств власників 

багатоквартирних будинків, 

сприяння створенню нових 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків, 

забезпечення відшкодування 

частини відсотків за 

кредитами, отриманими 

об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків та 

житлово-будівельними 

кооперативами на 

впровадження 

енергозберігаючих заходів у 

житлових будинках на 2016-

2019 роки 

2016 

2019 

роки 

№ 68 

від 

01.04 2016 

Забезпечення умов сталого, 

ефективного функціонування 

діючих та створення нових 

ОСББ, підвищення 

ефективності управління 

житловим фондом шляхом 

формування конкурентного 

середовища на ринку 

комунальних послуг, 

здешевлення кредитів, 

залучених у кредитно-

фінансових установах 

4. Міська програма 2019-2021 ПРОЕКТ  
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молодіжного житлового 

кредитування на 2019-2021 

роки.  

роки.  

5. Міська цільова програма 

захисту населення і території 

від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру на 2019-2022 роки. 

2019-2022 

роки 
 

 

ПРОЕКТ 

 

Забезпечення виконання 

заходів, спрямованих на 

запобігання, ліквідацію 

надзвичайних ситуацій  

техногенного і природного 

характеру та їх наслідків 

6. Міська цільова Програма 

розробки науково-дослідної 

продукції щодо схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів на 

території Глухівської міської 

ради на період 2018-2043 

років  

2019 рік 
 

 

ПРОЕКТ 

 

Організаційне, матеріальне та 

фінансове забезпечення 

розроблення схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів на території 

Глухівської міської ради та 

визначення норм утворення 

твердих побутових відходів 

7.  Програма поводження з 

безпритульними тваринами в 

м. Глухів на 2016–2020  р 

 

2016 

2020 

№ 88 

від 

24.05.2016  

Зменшення кількості 

безпритульних тварин у місті 

Глухові гуманними методами, 

утвердження в суспільстві 

гуманного ставлення до 

тварин комфортного 

існування 

8. Про міську програму 

актуалізації та  внесення змін 

до генерального плану міста 

Глухів на  2016-2019 роки  

 

2016-2019 

роки 

№ 120 

від  

26.08 2016 

Внесення змін в існуючий 

генеральний план, внесення 

змін в історико-архітектурний 

опорний план та виготовлення 

плану зонування території м. 

Глухів Сумської області 

9. Міська програми розробки 

детальних планів територій в 

м Глухів на 2018-2020  

2018-2020 

роки 

 

ПРОЕКТ 

 

Забезпечення розробки 

проекту детальних планів 

окремих територій міста 

 Охорона здоров’я    

10. Міська цільова програма 

запобігання та лікування 

серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань на 2018-2022  

роки 

2019-2022 

роки 

ПРОЕКТ Зниження рівня 

захворюваності і смертності 

від серцево-судинних та 

судинно-мозкових 

захворювань. 

11. Програма забезпечення 

громадян,які страждають на 

рідкісні (орфанні) 

 захворювання, лікарськими 

засобами та відповідними 

харчовими продуктами для 

2019-2023 

роки 

ПРОЕКТ 

 

Удосконалення медичної 

допомоги хворим з орфанними 

захворюваннями 

http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf
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спеціального дієтичного 

споживання на 2019-2023 роки 

13. Програма фінансової 

підтримки та розвитку 

комунального 

некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

Глухівської міської ради на 

2019-2021 роки 

2019-2021 

роки  

 

 

ПРОЕКТ 

 

Покращення надання 

медичної допомоги. 
Зниження рівня 

захворюваності на соціально-

небезпечні хвороби, а також 

рівня первинного виходу на 

інвалідність населення; 

ефективне використання 

ресурсів у сфері охорони 

здоров’я. 

14. Про Міську програму 

залучення молодих лікарів на 

роботу до міста Глухова та 

забезпечення їх службовим 

житлом на 2018-2022 роки 

2018-2022 

роки 

 № 347 

 від  

29.08.2018 

Підвищення рівня 

забезпеченості закладів галузі 

медичними працівниками та їх 

професійного рівня, якості 

надання медичної допомоги 

населенню, 

15. Міська цільова Програма  

підготовки лікарських кадрів 

для  охорони здоров’я міста 

Глухова на 2015-2019 рр    

2015 

2019 

№ 955 від 

11.08.15 

Підготовка молодих фахівців 

для установ охорони здоров’я 

та освіти міста. 

 Освіта 

16. Міська комплексна програма 

«Освіта міста Глухова на 

2018-2021 роки» 

2018-2021 

роки 

Ріш. № 300  

від  

19.11.2017 

Забезпечення належних умов 

навчання і виховання дітей 

17. Міська програма розвитку 

патріотичного виховання 

школярів міста Глухова на 

2016-2020 роки,     

2016-2020 

роки 

Ріш. № 976 

від 

16.10.2015 

Створення ефективної 

виховної системи  

патріотичного виховання 

школярів міста 

18. Міська цільова програма 

«Дитячі меблі» на період до 

2020 року      

2016-2020 

роки 

Ріш. № 977 

від 

16.10.2015   

Створення сприятливих умов 

для перебування дітей в 

закладах освіти міста, 

забезпечення їх сучасними та 

якісними меблями 

19. Міська програма 

удосконалення організації 

харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти 

міста Глухова на 2018-2022 

роки 

2018-2022 

роки 

Ріш. № 301 

від  

19.12.2017 

Створення умов для 

повноцінного харчування 

учнів в закладах загальної 

середньої освіти міста.     

20. Програма запровадження в 

навчальних закладах міста 

системи роздільного 

збирання твердих побутових 

2016-2020 

роки 

Ріш. № 93 

від 

18.07.2016 

Започаткування системи 

роздільного збирання твердих 

побутових відходів в закладах 

освіти міста.  Залучення дітей 

та їх батьків до роздільного 

https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2018/08/rmr347_2018.zip
https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2018/08/rmr347_2018.zip
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https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2018/08/rmr347_2018.zip
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відходів на 2016-2020 роки   збирання твердих побутових 

відходів (скло, папір, пластик), 

формування у дітей бережного  

ставлення до навколишнього 

середовища. 

 Соціальне забезпечення 

21. Міська цільова Програма 

підтримки громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 

на 2018-2020 роки   

2018-2020 

роки 

Ріш. №335  

від  

31.05.2018 

Покращення соціально-

побутового обслуговування, 

медичного забезпечення та 

оздоровлення громадян, які 

постраждали від аварії на 

Чорнобильській атомній станції 

22. Комплексна міська цільова 

Програма для пільгових 

категорій населення міста 

Глухова на 2016-2019 р. 

2016-2019 

роки 

Ріш. № 37 

 від 

30.12.2015 

 

Забезпечення соціальної 

підтримки окремих категорій 

громадян, які мають право на 

пільги 

23. Про міську цільову Програму 

підтримки 

військовослужбовців, 

мобілізованих для 

проходження військової 

служби на особливий 

період,учасників 

антитерористичної операції та 

членів їх сімей на 2018-2019 

роки 

2018-2019 

роки 

Ріш. № 287 

від 

27.11.2017  

Забезпечення соціальної 

підтримки 

військовослужбовців, 

мобілізованих для 

проходження військової 

служби на особливий період, 

учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей   

24.  Програма соціального 

захисту окремих категорій 

населення міста Глухова на 

2019-2023 р.  

2019-2023 

роки 

 

ПРОЕКТ Забезпечення соціальної 

підтримки найбільш вразливих 

верств населення, створення 

умов для життєдіяльності осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями. 

  Фізична культура і спорт 

25 Програма  розвитку фізичної 

культури на 2017-2020 р. 

2017-2020 

роки 

Ріш. №180  

від  

22.12.2016 

Забезпечення заходів із 

розвитку фізичної культури  і 

спорту у місті 

 Підтримка сім’ї, дітей та молоді 

26. Програма по виконанню на 

території м. Глухова 

Загальнодержавної програми 

«Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 

період до 2017-2019 роки» 

2017-2019 

роки 

Ріш. №175  

від 

22.12.2016. 

Забезпечення оптимального 

функціонування цілісної 

системи захисту прав дітей 

міста відповідно до вимог 

Конвенції ООН про права 

дитини 

https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2018/08/rmr335_2018.zip
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27. Міська цільова соціальна 

програма «Молодь Глухова»   

на 2017-2020 роки 

2017-2020 

роки 

Ріш. №181  

від  

22.12.2016 

Створення сприятливих умов 

для розвитку і самореалізації 

молоді, формування її 

громадянської позиції та 

національно-патріотичної 

свідомості 

 Культура, туризм 

28. Міська програма підтримки 

книговидання на 2016-2020 

роки 

2016-2020 

роки 

Ріш. №103 

 від  

18.07.2020 

 Розвиток книговидання та 

книгорозповсюдження в 

області;  

підвищення обізнаності 

читачів щодо творчості 

місцевих авторів та попиту на 

українську книгу;  
  Забезпечення законності і правопорядку 

29 Про комплексну міську 

програму «Правопорядок на 

2018-2022 роки» 

 

2018-2022 

роки 

Ріш № 318  

від  

12.04.2018 

Забезпечення  виконання 

заходів із  дотримання 

належного рівня правопорядку 

та громадської безпеки в місті 

та упередження правопорушень 

30 Міська програму «Підтримка 

діяльності органів 

самоорганізації населення            

м. Глухова на 2019 рік». 

2019 проект Поліпшення умов діяльності 

органів самоорганізації 

населення 

 Забезпечення якості  управління процесами соціально-економічного розвитку міста 

31 Міська програма 

забезпечення організаційних 

загальноміських заходів та 

інших видатків міського 

бюджету на 2016 – 2020 р 

 

2016 

2020 роки 

Ріш. № 978  

від 

16.10.2015 

Забезпечення  підготовки та 

проведення у місті  заходів 

щодо відзначення державних 

та професійних свят, 

ювілейних дат 

https://docs.hlukhiv-rada.gov.ua/images/rada/2018/08/rmr318_2018.zip
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