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МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 24.12.2020                                            м. Глухів                             № 87 
  
   

Про внесення змін до Програми  

економічного і  соціального 

розвитку міста Глухова на 2019 рік  

та наступні 2020-2021 роки на 2021 рік 

 

  

  Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного розвитку міської 

ради Сухоручкіної Л.О. враховуючи пропозиції керівників структурних підрозділів міської ради 

та старост про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова 

на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки на 2021 рік, керуючись пунктом 22 частини першої  

статті  26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни  до Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2019 

рік та наступні 2020-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 29.08.2018  № 338  

відповідно до  пропозицій структурних підрозділів Глухівської міської ради та  старост, а саме:  

1.2. Доповнити додаток 1 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки»  заходами  згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на першого заступника міського 

голови Ткаченка О.О. та  постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, комунальної власності, інфраструктури та транспорту (Литвиненко А.В.) 

 

 

Міський голова                                                                         Надія ВАЙЛО
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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 

Відповідальни

й 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 4. Планування  розвитку територій міської ради 

2 Встановлення  або зміна меж 

населених пунктів міської 

ради 

2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

міської ради 

       90,0 Підвищення ефективності 

використання земель 

міської ради та 

збільшення надходжень 

до бюджету 
3 Виготовлення землевпорядної 

документації 

2021     

1.3.  Транспорт та транспортна інфраструктура 

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

 

4. 

Оптимізація та коригування у 

разі необхідності діючих схем 

та розкладів руху приміських 

автобусних маршрутів міської 

ради 

     2021 Управління 

соціально-

економічного 

розвитку 

міської ради 

    - Створення  безпечних 

умов  для пасажирів, 

покращення якості 

обслуговування 

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

 Капітальний ремонт тротуару 

по вул. Жужоми м. Глухова  

  2021 Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

    В межах 

бюджету 

Створення безпечних 

умов для руху пішоходів 
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та містобуду-

вання міської 

ради 

 

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

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

26 Реконструкція мереж 

вуличного освітлення: 

1) с. Дунаєць; 

2) с. Баничі; 

3) с. Привілля; 

4) с. Некрасове.  

2021 

  

     

20,0 

10,0 

45,0 

 

70,0 

Забезпечення належного 

технічного стану 

нерухомого майна 

комунальної власності 

1.5.  Енергозабезпечення та енергозбереження, 

Завдання 2. Проведення енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міської ради 

18 Капітальний ремонт з 

термомодернізації  

Глухівського дошкільного 

навчального закладу (центр 

розвитку дитини) «Світлячок» 

Глухівської міської ради  

 

 

    Держ. Б. 

14413,0 

Міськ. б 

1600,0 

 

19 Виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт з 

термомодернізацією 

Глухівського дошкільного 

навчального закладу 

«Чебурашка» «Глухівської 

міської ради 

 

 

    80,00  

2.  Соціальний та гуманітарний розвиток 

2.4. Охорона здоров’я 

Завдання 3. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази лікарні 

23 Придбання мікроскопу та 

морозильної камери для 

 
 

    180,0  
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патологоанатома 

2.5. Освіта 

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

3. Проведення капітальних 

ремонтних робіт в закладах 

освіти міста: 

Квітень-

серпень 

2021 рік 

 

Відділ освіти,  

заклади освіти 

 

     Створення належних 

умов для навчання 

 - ЗОШ № 2 – ремонт 

харчоблоку, придбання 

обладнання 

 2021     в межах 

бюджету 

 - ЗОШ № 6 – ремонт 

спортивної зали 

 2021     в межах 

бюджету 

4.  - Баницький НВК – 

капітальний ремонт 

спортивної, актової зал, 

виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

 2021 

    в межах 

бюджету 

 

5 Придбання бойлера для 

нагріву води для ДНЗ 

«Фіалка» 

   2021         30,0 

2.7. Здоровий спосіб життя, розвиток фізичної культури  і спорту 

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

3 Організація громадських робіт 

на міському стадіоні 

«Дружба» для осіб, 

зареєстрованих 

міськрайонному центрі 

зайнятості 

2021 Відділ молоді 

та спорту 

    110,6 Покращення 

благоустрою міського 

стадіону «Дружба» 

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

18 Капітальний ремонт 

асфальтного покриття та  

лижеролерної траси на 

міському стадіоні «Дружба» 

2020-2021 Відділ молоді 

та спорту 

    Держ. бюд. 

4715,1 

МБ 

523,0 

Покращення умов для 

подальшого розвиту 

зимових видів спорту 

в місті 

2.8. Культура, туризм 

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

фонду закладів культури 

2021 Відділ культури 

міської ради 

    80,0 Поповнення 

бібліотечного фонду 

3. Природокористування та безпека життєдіяльності 

Пріоритет 3.1. Охорона навколишнього середовища 

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

8 Капітальний ремонт 

гідроспоруди у с. Некрасове 

(коригування ПКД)  

   

2021 Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

    100,0 Забезпечення сталого 

існування екосистеми 

регіону. Запобігання 

руйнуванню 

гідроспоруди 

 

 

 

 

 


