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Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури.
Інвестиційна діяльність.
Виконавчими органами міської ради постійно проводиться робота щодо покращення
інвестиційної привабливості міста.
З метою створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, на сайті міської ради в
розділі «Інвестиційна діяльність» розміщені інвестиційні проекти та пропозиції для
потенційних інвесторів. База вільних земельних ділянок та виробничих приміщень щорічно
оновлюється.
Інформація щодо наявних ресурсів міської ради розміщена на єдиному державному
веб-порталі відкритих даних та на сайті міської ради.
У звітному періоді розроблена документація із землеустрою на 4 земельні ділянки, які
плануються для продажу на аукціоні: 2- для комерційного використання (вул. Пивоварова,33б, Заміська,3, 2 – для індивідуальної житлової забудови (вул. Глухівських дивізій 21,23.).
Виготовлено обмінний файл ХМЛ на проекти землеустрою щодо встановлення та зміни межі
м.Глухів та межі с. Сліпород з подальшим внесенням інформації в індексно-кадастрову карту.
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.
Складений двома мовами та розміщений на сайті міської ради інвестиційний паспорт
міста.
Згідно з рейтингом інвестиційної привабливості ОТГ та міст Сумської області,
сформованим Фондом "Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу" на
замовлення Програми розвитку ООН за результатами І півріччя 2019 року місто Глухів
ввійшло в першу п’ятірку серед громад області.
В місті здійснюють виробничу діяльність чотири
підприємства з іноземними
інвестиціями, а саме ТОВ «Глухівський елеватор», ТОВ «Бонтруп Україна», ТОВ «Лінен оф
Десна», ТОВ «Еко Прайм».
В місті за адресою вул. Індустріальна,25 розпочав виробничу діяльність підрозділ ПП
«Домашній текстиль» де створено 12 робочих місця, основна продукція підприємства матраци .
Впродовж року реалізувався Проект «Е-рішення для громад», який фінансується
програмою «U-LEAD» з Європою», та забезпечує комплексне впровадження електронних
сервісів, та дасть змогу ефективно управляти наявними ресурсами та збільшити надходження
до бюджету міста. Одним із сервісів є програма ArxGIS – цифровізація всіх об’єктів громади,
завдяки якому є можливість оперативно приймати результативні управлінські рішення.
За підсумками роботи в Проекті місто отримало відзнаку «Лідер з впровадження інновацій в
управлінні з прийняття рішень на основі даних» та пройшло конкурсний відбір для
впровадження проекту «Глухів -Smart sitу».
Крім того в місті реалізується Проект Корпусу Миру США «Розвиток громад». В
міській раді працює волонтер, яка опікується питаннями розвитку громади та налагодженням
зв’язків з партнерами з інших країн.

Розвиток підприємництва.
З метою недопущення прийняття економічно недоцільних
та неефективних
регуляторних актів забезпечується ефективна реалізація засад державної регуляторної
політики.
Станом на 01.01.2020 діє 24 регуляторних актів (перелік оприлюднений на офіційному
сайті Глухівської міської ради).
За звітний період здійснено 9 відстежень результативності регуляторних актів. Звіти
про відстеження результативності регуляторних актів оприлюднювались на офіційному сайті
міської ради на сторінці «Регуляторна діяльність» у розділі «Відстеження результативності».
Забезпечується контроль за дотриманням суб’єктами господарювання нормативноправових актів у сфері торгівлі шляхом проведення щомісячних обстежень суб’єктів
господарювання, що здійснюють торговельну діяльність на споживчому ринку міста.
Протягом звітного періоду здійснено 42 обстеження.
Для інформаційної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності міста на сторінках
сайту міської ради «Підприємництво» та «Гранти, конкурси, тренінги» висвітлювалась
необхідна для суб’єктів господарювання інформація. Надаються індивідуальні консультації. З
звітному періоді надано консультації 20 приватним підприємцям.
Згідно розпорядження міського голови від 13.09.2016 № 207-ОД, проводяться рейди по
ліквідації «стихійної торгівлі» на території міської ради. За звітний період членами робочої
групи здійснено 43 рейди по виявленню місць «стихійної торгівлі».
Відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, здійснюється контроль за
дотриманням нормативних документів щодо захисту прав споживачів у сфері торгівлі,
ресторанного господарства та побутового обслуговування. Працює громадська приймальня.
З питань роз’яснення вимог законодавства щодо захисту прав споживачів до громадської
приймальні звернулось 36 громадян, яким надано ґрунтовні консультації.
На апаратній нараді при міському голові, в травні 2019 року проведено правове
навчання з роз’яснення законодавства щодо захисту прав споживачів.
За звітний період в місті відкрито два підприємства торгівлі, 1 заклад ресторанного
господарства та 1 заклад побутового обслуговування населення. До закупівлі
товарів/виконання робіт за рахунок бюджетних коштів залучено 71 суб’єкта малого
підприємництва.
Станом на 01.01.2020 у місті зареєстровано 170 малих підприємств (+3%) та 1141
фізичних осіб-підприємців (-2,7%).
Для налагодження нових економічних відносин та впровадження в життя
підприємницьких ідей здійснювалась організаційна підтримка участі суб’єктів
господарювання в семінарах та тренінгах.
Для забезпечення сталого розвитку територій розроблені та затверджені детальні плани
земельних ділянок. Розпочата робота по збору вихідних даних для актуалізації та внесення
змін до генерального плану міста.
Транспорт та транспортна інфраструктура.
Протягом звітного періоду здійснювалось періодичне обстеження дорожньої мережі
міських автобусних маршрутів з метою своєчасного проведення ремонтних робіт дорожнього
покриття, розчищення в зимово-осінній період, грейдування проблемних ділянок ґрунтових
доріг в літній період.
В рамках проведеного на території України комплексу профілактичних заходів на
пасажирському транспорті «Автобус-2019» з 05 червня по 05 липня 2019 р здійснені
профілактичні заходи з дотримання перевізниками та водіями на міських автобусних
маршрутах щодо забезпечення безпечних та якісних пасажирських перевезень.
З метою забезпечення належної якості та безпеки пасажирських послуг на міських маршрутах проведено
5 обстежень з питань дотримання графіків та режиму руху маршрутних таксі та виконання
перевізниками умов договорів на пасажирські перевезення.

Відповідно до звернень та пропозицій мешканців міста щодо встановлення більш
зручного режиму роботи автобусів, що забезпечують пасажирські перевезення пільгової
категорії населення рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 № 209 «Про
внесення змін постійного характеру до паспортів міських автобусних маршрутів загального
користування у звичайному режимі руху» внесені зміни з коригування та оптимізації розкладів
руху пільгових рейсів міських автобусних маршрутів № 4-П, 7-П та 8-П.
З метою забезпечення належних та безпечних умов для учасників дорожнього руху та
пішоходів у 2019 році зроблено поточний ремонт доріг та тротуарів міста, в тому числі
грейдерування, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, на загальну суму 2,5 млн. грн.
Також придбано 60 дорожніх знаків на 2,6 тис. грн.
В той же час із-за відсутності прийнятого бюджету міста протягом перших 9 місяців
звітного року та обмеженості бюджетних коштів заплановані заходи по встановленню
автобусних зупинок, будівництву тротуарів, капітальному ремонту автомобільних доріг не
виконувалися.
Проблемними залишаються питання вдосконалення інфраструктури міської автобусної
мережі що потребують фінансових ресурсів, а саме:
- облаштування міських автобусних зупинок зупиночними павільйонами ;
- улаштування на автобусній зупинці «Автостанція «Глухів» по вул. Терещенків заїзної
відкритої «кишені» для безпечної зупинки автобусів;
- влаштування належного технічного стану дорожнього покриття віддалених
мікрорайонів міста з метою продовження та вдосконалення міської транспортної мережі.
Житлово-комунальне господарство та житлова політика.
З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними
послугами в місті здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі.
Глухівським комунальним виробничим управлінням водогінно-каналізаційного
господарства виконуються відповідні 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.
З метою розвитку, стабільної роботи та енергозбереження комунальним підприємством
«Глухівський тепловий район» в літній період було підготовлено об’єкти теплопостачання
міста до опалювального періоду 2019-2020 років, було проведено заміну одного морально та
фізично застарілого котла на сучасний, проведено заміну теплових мереж із застосуванням
труб з попередньою ізоляцією. З метою покращення обліку реалізованої теплової енергії
обладнано всі багатоквартирні будинки (де це можливо) загальнобудинковими засобами
обліку тепла.
Чисельність ОСББ в місті складає – 27 об’єднань. Протягом 2019 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 2019 році в
рамках програми підтримки ОСББ, не проводився у зв’язку з відсутністю фінансування.
Залишаються проблемними питання зношеності теплових та водопровідних мереж,
погіршення технічного стану багатоповерхового житлового фонду.
Енергозабезпечення та енергозбереження
У 2019 р. відділом енергоменеджменту і підтримки підприємництва управління
соціально-економічного розвитку міської ради було впроваджено програму для ведення
енергомоніторингу – Umuni, яка дозволила забезпечити контроль за використанням паливноенергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста та їх облік, вчасне виявлення аварійних
ситуацій, а також скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів.

За результатами обстеження водогінної системи ДНЗ «Ромашка» в травні 2019 року
було відключено від водогінної системи ДНЗ будинок приватного субабонента по вул.
Пушкіна, 30.
З метою отримання нового досвіду, формування нових умінь та навичок, за підтримки
та фінансування GIZ, спеціалісти відділу енергоменеджменту і підтримки підприємництва
управління соціально-економічного розвитку міської ради взяли участь у 7 тренінгах та
семінарах проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», тренінгу для підписантів Угоди мерів
за підтримки та фінансуванні Проекту ЄС «Угода мерів-Схід» - «Технічні аспекти
впровадження Планів дій сталого енергетичного розвитку та клімату, конференції
«Енергоефективність у будівлях» в рамках IX виставки «ЄвроБудЕкспо-2019 року»,
національному форумі «Кліматичні амбіції міст».
В рамках Проекту ЄС/ПРООН «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків
для впровадження сталих енергоефективних рішень» (HOUSES) та проекту «Фонд
енергоефективності України», було проведено два семінара в якому взяли участь голови
існуючих ОСББ та представники ініціативних груп зі створення ОСББ.
З метою реалізація заходів з енергоефективності, передбачених ПДСЕРК та завдяки
перемозі в конкурсі заявок на співфінансування заходів у муніципалітетах в рамках Механізму
Підтримки послуг з енергоефективності для громадських будівель проекту
«Енергоефективність у громадах ІІ», проведено енергоаудит у ДНЗ «Світлячок», замовлена
проектно-кошторисна документація на термомодернізацію, розпочато процедуру проведення
енергоаудиту у ДНЗ «Чебурашка».
За результатами проведення в І кварталі експрес-енергоаудитів ДНЗ (ЦРД)
«Світлячок», ДНЗ «Зірочка», будівлі управління ЖКГтаМ, а також НВК: ДНЗ-ЗОШ І ст. № 5
було здійснено аналіз енергозатрат будівель та надані рекомендації по їх зменшенню.
Комунальним підприємством «Глухівський тепловий район» за рахунок власних
коштів було проведено ряд заходів направлених на раціональне використання енергоресурсів
та підвищення якості послуг, що надаються підприємством:
 Реконструкція котельні по вул. Терещенків, 47. (Встановлення газового котла КСВ 0,63
"ВК-32"). Витрачено 381,13 тис. грн.
 Реконструкція котельні по вул. Ціолковського, 5. (Встановлення газового котла КСВ 1,25
"ВК-32"). Витрачено 635,69 тис. грн.
 Встановлення резервного підживлювального насосу в котельні по вул. Ціолковського, 5.
Витрачено14,30 тис. грн.
 Виконання проектних та вишукувальних робіт та експертиза кошторисної документації на
реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Ціолковського, 5. Витрачено 30,37 тис.грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Терещенків, 6.
Витрачено 66,69 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського, 3.
Витрачено 79,00 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ціолковського, 5.
Витрачено 129,67 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Ковпака, 7.
Витрачено 93,85 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Києво-Московська,
24. Витрачено 8,99 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Інститутська, 3.
Витрачено 26,80 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по пров. Ушинського, 2а.
Витрачено 11,09 тис. грн.
 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по пров. Шкільний, 1.
Витрачено 47,86 тис. грн.

 Часткова реконструкція розподільчої теплової мережі котельні по вул. Інститутська, 41.
Витрачено 19,67 тис. грн.
Соціальний та гуманітарний розвиток
Зайнятість населення та розвиток ринку праці.
Створено оперативну базу даних про потребу в працівниках та пропозицію робочої
сили, протягом 2019 року до бази внесено інформацію про 1169 вільних робочих місць.
Впродовж 2019 року послугами служби зайнятості скористалося 2327 осіб, що на 0,8%
менше у порівнянні з 2018 роком. За направленням служби зайнятості працевлаштовані 812
осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості, що на 15,2% менше ніж за 2018 рік., в тому
числі на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю фактичних витрат по сплаті єдиного
соціального внеску працевлаштовані 6 осіб (ТОВ «Хлібосолофф» - 1 особа, ТОВ «Десналенд»
- 2 особи, ТОВ «Новбуд Глухів»- 1 особа, ФОП Крачок Н.Д. – 2 особи.).
Рівень працевлаштування громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості за
звітний період зменшився на 6,0% і становить 34,9%.
Підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації у 2019 році охоплено 83
особи.
До участі у громадських роботах безробітні громадяни не залучались. До участі у
тимчасових роботах було залучено 14 осіб.
Чисельність зареєстрованих безробітних зменшилась до початку року на 18 осіб та
станом на 01.01.2020 складає 423 особи.
Проблемі питання:
кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу силу та її пропозицію;
низька конкурентоспроможність жінок на ринку праці;
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.
Підвищення рівня доходів населення
З метою застосування роботодавцями мінімальних державних гарантій в оплаті праці в
місті створена і діє робоча група за участю спеціалістів управлінь соціального захисту
населення, соціально-економічного розвитку, фінансового, правоохоронних органів,
податкової інспекції,
центру зайнятості та профспілкових організацій. Управлінням
соціального захисту населення запроваджений щомісячний моніторинг із зазначеного
питання.
Станом на 01.01.2020 відсутня заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах, установах та організаціях міста.
Протягом звітного періоду проведено засідання тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат не проводились в зв’язку з відсутністю заборгованості.
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення
проведено 12 засідань робочої групи, Глухівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду
України Сумської області надсилається інформація до управління Держпраці у Сумській
області щодо виплати заробітної плати в розмірі мінімальної або менше за неї для
відповідного реагування.
Систематично в засобах масової інформації проводиться роз’яснювальна робота щодо
переваг легальних трудових відносин та негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної
плати. Так, на сайті міської ради (http://glukhiv-upszn.at.ua) було розміщено 12 статей з вище
зазначених питань.
Протягом 2019 року відділом з питань додержання законодавства про працю
проведено 45 заходів контролю за додержанням законодавства про працю, з них 37
відвідувань роботодавців з метою інформування про найбільш ефективні способи додержання
законодавства про працю, 8 інспекційних відвідувань. Винесено 5 постанов про нарахування
фінансових санкцій за порушення законодавства про працю, на суму 490 тис. грн., за
результатами відвідувань винесено 6 приписів про усунення виявлених порушень

законодавства про працю, щодо порушників складено 1 протокол про адміністративне
правопорушення. За результатами проведених заходів легалізовано 23 робочих місця.
Соціальне забезпечення.
Забезпечено своєчасне призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим, інвалідам з дитинства та надання населенню субсидій. У 2019 році сім’ям з
дітьми профінансовано 20,1 млн. грн., інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам -6,3 млн. грн.,
малозабезпеченим – 9,8 млн. грн., сума нарахованих субсидій з початку року становить
56,1 млн. грн., кількість домогосподарств, які станом на 01.01.2020 отримують субсидію –
5742.
Активізовано роботу комісії при міськвиконкомі по виявленню незахищених верств
населення та розгляду заяв з призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. За
2019 рік проведено 51 засідання комісії, за рішенням комісії було призначено 2073 сім’ям
субсидію, 111 сім’ям – соціальну допомогу. Забезпечено грошові виплати батькамвихователям за надання соціальних послуг у прийомній сім’ї. У 2019 році державна допомога
прийомним сім’ям профінансована на загальну суму 596,9 тис.грн. Допомогу на дітей, які
перебувають під опікою отримують 64 родин, станом на 01.01.2019 профінансовано 3700,5
тис. грн.
В Центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю пройшли реабілітацію 97 дітей з
інвалідністю, 7 осіб з інвалідністю з дитинства і 37 дітей групи ризику.
Основну групу складають хворі на психічні розлади та розумову відсталість і
порушення опорно-рухового апарату.
У центрі реабілітації проводиться професійна орієнтація дітей з інвалідністю. Діти
отримують послуги з масажу логопеда, соціальних педагогів. Створені гуртки, де діти
працюють з солоним тістом, природним матеріалом, вишивають стрічкою, бісером, малюють
на склі, працюють в техніці «декупаж». На міських та обласних конкурсах роботи дітей
займають призові місця.
Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС у 2019 році отримали в аптеках за рецептами
лікарів безкоштовно ліків на суму 50,9 тис. грн. та скористалися послугою зубопротезування
на суму 39,9 тис. грн. Санаторні путівки на оздоровлення отримали 11 учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС на суму 80,3 тис. грн., компенсацію на оздоровлення отримали 224 особи на
суму 52,8 тис. грн.
Охорона здоров’я.
Первинну медичну допомогу населенню міста надає КНП «ЦПМСД» Глухівської
міської ради, яке обслуговує 32720 тис. населення , із них дітей до 17 років – 5239.
З метою повного охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення та
проведення первинного вакцинального комплексу в 2019 році придбано вакцини на суму 84,8
тис. грн. за кошти НСЗУ. Проведено 2075 туберкулінодіагностик або 455,8 на 1000 дитячого
населення. Для покращення якості життя пацієнтів та усунення больового синдрому
використано 61,5 тис. грн.
З метою виявлення хворих на вірусні гепатити на ранніх стадіях цитотести в 2019 році
не придбавалися, за рахунок наявного залишку за 2018 рік проведено 700 діагностик
швидкими тестами.
З метою забезпечення лікарів згідно табеля оснащення придбано 17 ноутбуків на суму
161,5 тис. грн. та 20 багатофункціональних пристроїв (принтерів) на суму 131,0 тис. грн.. за
кошти НСЗУ.
За кошти НСЗУ придбано автомобіль RENAULT Duster на суму 497,0 тис. грн.
Проведено поточний ремонт приміщень на суму 76,0 тис. грн.
На вторинному рівні допомога населенню надається Глухівською центральною
районною лікарнею (далі – ЦРЛ) на розгорнутих 265 ліжках. Невідкладна медична допомога
мешканцям міста надається цілодобово черговими лікарями ЦРЛ.
Одним з основних завдань забезпечення населення якісною, своєчасною та доступною
медичною допомогою є забезпечення повного охоплення туберкулінодіагностикою
підлягаючого контингенту та проведення первинного вакцинального комплексу дітям

першого року життя. За 2019 рік на придбання вакцини витрачено 109,5 тис. грн., на
лабораторні дослідження 6,3 тис. грн., на тестування 1,4 тис. грн., на дезінфікуючи засоби 33,5
тис. грн., на рентген плівку 6,3 тис. грн. Загальна сума коштів витрачених на заходи проти
туберкульозу 158,0 тис. грн..
За 2019 рік Глухівською ЦРЛ було придбано обладнання на загальну суму 509,2 тис.
грн., за кошти міського бюджету, а саме:
Кількість
Назва обладнання
Вартість,грн
одиниць
Манітор пацієнта «Біомед»
2
80000,00
Дріль ортопедична
1
35600,00
Баня водяна
1
12500,00
Аналізатор спец. білков
1
47400,00
Електрокардіограф «Біомед»
1
27500,00
Інфузійний шприц. насос
2
38600,00
Камера ультрафіолетова
1
10300,00
Комп’ютери
25
257300,00
Видано ордери на дві службові квартири для лікарів КНП «ЦПМСД» міської ради та
Глухівської ЦРЛ.
Освіта.
У 2019 році 263 педагоги підвищили свою кваліфікацію шляхом проходження курсів
підвищення кваліфікації на базі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти, Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка на що з
міського бюджету використані кошти в сумі 161,4 тис. грн.
Встановлено надбавку до
посадового окладу 15 педагогам за підготовку переможців ІІІ, ІУ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін в розмірі 25 та 50%; 10 керівникам гуртків міського
центру позашкільної освіти та 5 тренерам-викладачам міської дитячо-юнацької спортивної
школи за підготовку переможців всеукраїнських змагань у розмірі 10% на що з міського
бюджету використані кошти в сумі
320,7 тис. грн.
У 2019 році для кабінетів природничо-математичної освіти закладів загальної середньої
освіти закуплено:
обладнання з мультимедійним забезпеченням для кабінету фізики та
комп’ютерний клас для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 на загальну суму 214,1 тис.
грн., із них кошти державного бюджету 114,0 тис. грн. та міського бюджету 100,1 тис. грн.;
мультимедійну дошку для кабінету фізики та комп’ютерний клас
для
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 на загальну суму 240,0 тис. грн., із них кошти
державного бюджету 80,0 тис. грн. та кошти міського бюджету 160,0 тис. грн.;
- три персональні комп’ютери для НВК:ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів № 4 на суму 36,0 тис.
грн. (кошти міського бюджету).
Протягом 2019 року 10 учнів закладів освіти міста отримували стипендію міського
голови на що з міського бюджету використані кошти в сумі 36,0 тис. гривень.
З метою створення нового освітнього простору, впровадження концепції «Нова
українська школа», реалізації нового Державного стандарту початкової освіти для 1-х класів
всіх закладів загальної середньої освіти міста закуплено меблі та навчальне обладнання на що
використані кошти міського бюджету на загальну суму 1095,0 тис. гривень.
З метою покращання санітарно-гігієнічний умов утримання дітей в закладах освіти
міста у 2019 році за кошти міського бюджету проведені наступні поточні ремонтні роботи:
- Проведено заміну віконних блоків у приміщенні дошкільного закладу ДНЗ
«Чебурашка» на загальну суму 100,0 тис. грн.
Виконано. Проведено заміну віконних блоків у приміщенні дошкільного закладу ДНЗ
«Ромашка» на загальну суму 105,0 тис. грн.
Проведено заміну віконних блоків у приміщенні дошкільного закладу ДНЗ «Зірочка» на
загальну суму 60,0 тис. грн.

В ЗОШ № 1 проведено поточний ремонт сходів шкільної їдальні, виконаний поточний
ремонт внутрішніх туалетів у приміщенні початкової школи закладу. На вище перелічені
роботи використані кошти в сумі 143,0 тис. грн., із них 123,0 тис грн. – кошти міського
бюджету, 20,0 тис. грн. – залучені кошти.
В ЗОШ № 2 проведено поточний ремонт внутрішніх туалетів на І поверсі закладу освіти.
На вище перелічені роботи використані кошти міського бюджету в сумі 151,3 тис. грн.
В ЗОШ № 3 виконаний поточний ремонт шкільних коридорів та підлоги за кошти
міського бюджету на суму 350,0 тис. грн.
В ЗОШ № 6 проведено заміну штучного покриття на майданчику для гри у футбол (199,8
тис. грн.) та заміну віконних блоків у приміщенні закладу (69,1 тис. грн.). Загальна сума
використаних коштів становить 268,9 тис. грн. (кошти міського бюджету).
За кошти міського бюджету для інклюзивно-ресурсного центру закуплено обладнання на
загальну суму 69,7 тис. грн., а саме: дитяче навісне обладнання для шведських стінок,
стіл-пісочниця, тактильна доріжка «Річні камінці», дитячий лабіринт, намет, кульки для
басейну, балансуючий лабіринт, конструктор, комплект зондів, сухожарова шафа для їх
обробки, набір модульних килимів, ламінатор, принтер, дрібний ігровий та розвивальний
інвентар (ролер масажний, обруч, гімнастичні палиці, м’яч для фітнесу, кільцемет, м’яч
гумовий, м’яч з шипами, гантелі тощо).
З метою облаштування класних кімнат для учнів 1-х класів відповідно до вимог
концепції «Нова українська школа» для всіх закладів загальної середньої освіти закуплено
мультимедійні комплекси та оргтехніку на суму 678,7 тис. грн., із них 604,4 тис. грн. – кошти
державного бюджету та 74,3 тис. грн. – кошти міського бюджету.
Для міської дитячо-юнацької спортивної школи закуплено обладнання та інвентар: для
відділення лижних гонок закуплені лижні черевики, кріплення для лижеролерів, палиці лижні;
для відділення футболу закуплено м’ячі; для відділення тенісу настільного – тенісні столи,
сітка для тенісного столу, спортивна форма; для відділення волейболу – м’ячі, спортивна
форма; для відділення шахів – шаховий годинник; для відділення боксу – груша боксерська,
груша напільна, мішок із ПВК. На вищезазначені закупівлі використані кошти з міського
бюджету на загальну суму 127,4 тис. грн.
Вихованці ДЮСШ, ЦПО брали участь у міських, обласних та всеукраїнських
спортивних змаганнях з футболу, волейболу, шахів, лижних гонок, авто-, ракето-, судно
модельного спорту. На вищезазначені цілі використані кошти з міського бюджету на загальну
суму 185,5 тис. грн.
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.
У 2019 році на реалізацію молодіжної політики виділено 32 тис. грн. з міського
бюджету. Відповідно до календарного плану організовано та проведено 20 молодіжних
заходів. за наступними пріоритетними завданнями: відродження національно - патріотичного
виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді; популяризація
здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді; набуття молодими
людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти, створення умов,
спрямованих на працевлаштування молоді; підтримка обдарованої молоді та організація
змістовного дозвілля. Всього проведено заходів, у тому числі без використання коштів - 25.
За для активної участі молоді та представників молодіжних організацій у житті міста
йде процес їх залучення до волонтерської діяльності. Проведена акція «Від серця до серця» по
збору коштів для закупівлі медичного обладнання для обласної лікарні, участь прийняли 23
організації, в результаті вдалось зібрати грошей на суму 16505,45 гривень.
Акція «Молодь з довкіллям» з метою озеленення парку Кондовщина, в ході якої було
висаджено 50 саджанців липи, акція з озеленення територій прилеглих до міського стадіону
«Дружба».

З нагоди відзначення свят, з метою реалізації творчих здібностей молоді проведені
масові заходи по відзначенню Дня захисту дітей, Дня молоді, Дня Незалежності України, Дня
захисника України та Українського козацтва.
З метою пропаганди та формування здорового способу життя, активного відпочинку
проведено велопробіги : «Збережи енергію» до Міжнародного дня сталої енергії та «З
прапором у серці!» приурочений Дню Незалежності України, обласні змагання з авто слалому
«Зимовий віраж», проведено молодіжний фест «#UNFORMAT» (пер. НЕФОРМАТ) з метою
популяризації молодіжних субкультур, турніри з більярдного спорту серед молоді «Вільна
піраміда».
Для дітей міста, з метою організації дозвілля був організований квест «Запалюй з
казковими героями» за підтримки студентського активу ППК ГНПУ ім. О. Довженка. Для
організації дозвілля глухівчан до Дня молоді були організовані: фотосушка «Молодіжка» та
показові виступи з брейкдансу і повітряної акробатики на пілоні. З нагоди святкування Дня
міста проведено «Караоке-шоу «Більше шуму, Глухів».
Крім того впродовж року проведено рід акцій та флешмобів: традиційний
автомотопробіг «Мій прапор – моя гордість» до Дня Державного Прапора України, флешмоб
«Два серця» до Дня закоханих, просвітницький захід «Поліція з молоддю» в якій прийняли
участь учні старших класів ЗОШ №1, конкурс соціальної реклами «Пішохід не завжди
правий», акція «Цигарку на цукерку», конкурс бізнес проектів серед молоді, акція до
Міжнародного дня без табаку, акції по збору коштів для реставрації будинку Міклашевського
(зібрано 1356,0 грн.), другий молодіжний фестиваль «#UNFORMAT v.2.0» з нагоди
святкування Нового Року, акція «І навіть казка оживає» по збору речей для обездолених дітей.
З метою популяризації національно-патріотичного виховання відбувся 5-ти денний
військово – тактичний похід по місцях бойової слави «Шлях мужності 2019», що проходив в
селі Слоут, учасниками якого стали більше 130 юнаків та дівчат.
Забезпечується зв’язок з громадськими організаціями національно-патріотичного
спрямування інших регіонів для обговорення можливостей проведення спільних заходів, та
перспективи співпраці з Глухівськими громадськими організаціями. У лютому місяці на базі
Глухівської ЗОШ №2 відбулись навчання з військового орієнтування на місцевості за участі
ГО «Сокіл-Крут» (Чернігівська область).
Завдяки налагодженим відносинам з ГО «Глухівський військово-патріотичний клуб
«Мужність» проведений військово-тактичний похід по місцях бойової слави «Шлях
мужності», до програми якого входив проектний захід для школярів «Козацький гарт».
З метою реалізації молодіжних ініціатив був реалізований проект «Школа вожатих» для
студентів міста.
Для участі в обласному конкурсі з визначення проектів, розроблених інститутами
громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається
фінансова підтримка на 2019 рік для активної молоді, викладачів навчальних закладів, осіб
місцевого самоврядування та громадських організацій надавалися індивідуальні консультації з
питань стосовно написання проектів.
Відділом молоді та спорту Глухівської міської ради було забезпечено закупівлю послуг
з оздоровлення та відпочинку, організації і направлення дітей пільгових категорій до закладів
оздоровлення, відпочинку області та України за рахунок коштів субвенції обласного бюджету.
В рамках оздоровчої компанії на 2019 рік в дитячому оздоровчому закладі «Ровесник» було
оздоровлено 24 дитини.
У 2019 році три особи з числа дітей-сиріт були забезпечені житловими квартирами в
якості соціального житла.
Фізична культура і спорт.
В місті зареєстровані та проводять певну роботу по розвитку видів спорту більше 10
громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості. Кращими серед них є
спортивні клуби «Гармонія», «Воїн», військово-патріотичний клуб „Мужність”, міські
федерації шахів, волейболу, футболу. Відділ мололі та спорту координує їх діяльність по
розвитку видів спорту, проведенню та участі у фізкультурно-спортивних заходах.

На підставі календарного плану, згідно виділених бюджетних коштів, проводяться
міські фізкультурно – спортивні заходи, збірні команди міста приймають участь у обласних та
Всеукраїнських змаганнях.
У звітному періоді проведені змагання з футболу, волейболу, волейболу пляжного,
баскетболу, легкої атлетики, лижного спорту, шахів, настільного тенісу, шашок,
пауерліфтингу, легкоатлетичного кросу, першість міста з лижних гонок «Хто ти, юний
олімпієць?», турніри з міні-футболу серед юнаків пам’яті дитячих тренерів, Миколи
Кириєнка, фестиваль «Тато, мама, я – спортивна сім’я», спортивне свято «Олімпійський день
бігу», освітній захід «Урок з чемпіоном», XX відкритий турнір з волейболу серед ветеранів
пам’яті К.Реви, відкритий турнір з футболу серед ветеранів пам’яті М. Паршикова, шаховий
фестиваль до Дня шахіста, змагання різного напрямку до знаменних та пам’ятних дат, в тому
числі до річниці Незалежності України, спортивні заходи до святкування Дня міста,
чемпіонат області з боксу, свято баскетболу, святкування Дня фізичної культури і спорту.
Проводиться комплексний захід - спартакіада міста серед команд спортивних клубів та
колективів фізичної культури з (дев’яти) видів спорту.
Поряд з масовою фізичною культурою продовжувався розвиток спорту вищих
досягнень.
Збірні команди міста, сильніші спортсмени прийняли участь у міжнародних та
Всеукраїнських змаганнях з пауерліфтингу, шахів, біатлону, легкої атлетики, боксу,
військово – спортивного багатоборства, відкритих чемпіонатах області з біатлону, волейболу,
легкоатлетичного кросу, пляжного волейболу, в міжобласних турнірах з футболу, волейболу
серед ветеранів, шахових фестивалях, обласних фінальних змаганнях з футболу серед юнаків
на призи клубу «Шкіряний м’яч».
В чемпіонаті та Кубку області виступає футбольна команда «Велетень» м. Глухів,
спонсором якої є ТОВ «Велетень». За результатами чемпіонату області 2019 року команда
стала бронзовим призером.
В травні місяці глухівчанин - майстер спорту міжнародного класу Артур Зальотов на
чемпіонаті світу з жиму штанги лежачи, який проходив в японському місті Токіо в третій раз
став чемпіоном світу установивши при цьому абсолютний світовий рекорд серед юніорів..
На літньому чемпіонаті світу з біатлонуі Анна Кривонос завоювала дві бронзові
нагороди у фіналі суперспринту та гонці переслідування серед юніорів. Сильніші спортсмени
– біатлоністи міста успішно виступили на обласних та Всеукраїнських змаганнях.
На чемпіонаті світуз волейболу серед ветеранів збірна України, членом якої є Сімак
Олександр (вікова категорія 70+) посіла 3-тє місце.
Ветеран спорту Катерина Шведова на літніх Всеукраїнських іграх стала абсолютною
чемпіонкою серед жінок у віковій категорії 75+.
Гарні спортивні результати показали спортсмени з боксу, шахів, судно модельного
спорту (Борщ Дмитро псів 3 місце на чемпіонаті світу в Італії), військово–спортивного
багатоборства. В жовтні місяці в місті Глухові відбувся кубок України з військово–
спортивного багатоборства.
Підтримуючі спорт вищих досягнень на підставі рішення виконавчого комітету міської
ради 26 молодих перспективних спортсменів отримували стипендію міського голови.
Подальші успіхи тієї чи іншої галузі, в тому числі фізичної культури і спорту залежать
від матеріально-технічної бази.
В 2019 році на стадіоні "Дружба" встановлені лічильники води, виконані роботи по
підведенню водопровідної системи до хокейного майданчика для зручності його заливки в
зимовий період, проведений поточний ремонт східців адміністративної будівлі та
центрального входу в будівлю, замінені 6 вікон на пластикові в приміщенні де опановують ази
повітряної акробатики на пілоні юні спортсмени, в т.ч. 5 – за кошти міського бюджету та одне
вікно за кошти підприємця Андрія Сорбата. Проведена реконструкція освітлення стадіону та
хокейної коробки, придбані сітка рабиця та метал для ремонту хокейної коробки, пластикові
сидіння, спортивна форма для збірних команд міста з футболу та волейболу, спортивний
інвентар для розвитку боксу, біатлону, ковзани для масового катання, виконані роботи по

улаштуванню сітки гасителя на футбольному майданчику стадіону, зроблений ремонт
приміщення відділу молоді та спорту, закуплені необхідні меблі.
В поточному році відремонтовано приміщення малої спортивної зали ЗОШ№3,
розпочата реконструкція майданчика з синтетичним покриттям ЗОШ№6, на павлівському
озері побудований майданчик для пляжного волейболу, проведені роботи по облаштуванню
футбольного поля 40х60м. ЗОШ№6 для занять учнів відділення футболу ДЮСШ та ін.
У звітному році започатковано проведення в місті спортивних заходів «Свято нашого
двору». Перші відбулися на території ОСББ «Сад» та у дворі будинку по вул. Терещенків, 2123. Робота за місцем проживання буде продовжена.
В перший тиждень вересня в навчальних закладах міста проводиться Олімпійський день,
зустрічі кращих спортсменів міста з школярами та студентами навчальних закладів.
При КНЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради працює
спортивний лікар для обстеження спортсменів.
Формування громадянського суспільства та інформаційний простір
На території міста виходять 2 друковані засоби масової інформації(«Кур'єр - ТРК
Глухів"» та «Нєдєля»). Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення мають 3 телерадіоорганізації міста (КП «Глухівська студія місцевого мовлення
«Радіо Глухів», ТОВ «Телерадіокомпанія «Глухів», ПП «Телерадіокомпанія « ТВ-ком»).
З метою встановлення ефективного зворотного зв’язку між владою і громадськістю
міста постійно проводяться консультації з громадськістю щодо найважливіших питань
розвитку міста, вирішення актуальних питань життєзабезпечення населення в рамках роботи
консультативно-дорадчих органів при структурних підрозділах Глухівської міської ради
Щомісячно проводяться, за участю представників органів місцевого самоврядування,
єдині інформаційні дні, з метою інформування громадськості з питань державної та
регіональної політики, врахування позиції населення щодо розвитку територій та
життєзабезпечення місцевих громад
Для збереження історичної пам’яті народу, популяризації державницьких поглядів
серед громадськості, сприяння консолідації української нації відділом з правової та
внутрішньої політики було проведено: Заходи з нагоди Дня Соборності України, заходи з
нагоди Дня Героїв Небесної Сотні присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, з нагоди Дня Служби безпеки України, з нагоди Дня працівника
податкової та митної справи України, присвячені Дню журналіста, присвячені Дню скорботи і
вшанування пам’яті жертв війни в Україні, з нагоди Дня Національної поліції в Україні ,
присвячені Дню Державного Прапора України, присвячені Дню партизанської Слави, ,
присвячені Дню українського козацтва , присвячені Дню визволення України від фашистських
загарбників, з нагоди Дня гідності і Свободи, присвячені Дню пам’яті жертв голодоморів, з
нагоди Дня працівників прокуратури, з нагоди Дня працівників суду, Привітання голів
квартальних та будинкових комітетів з Новим Роком та Різдвом Христовим.
Постійно проводиться робота серед населення щодо сприяння в реалізації
конституційних прав національних меншин міста на задоволення своїх національнокультурних, освітніх та інших потреб: проведення зустрічей із представниками громадських
організацій національних меншин, залучення їх до культурно-мистецьких та освітніх заходів
В засобах масової інформації висвітлюються ефективні приклади співпраці міської
ради і політичних партій та інститутів громадянського суспільства.
Виконавчими органами міської ради надається підтримка у пошуково-дослідній роботі
видавничій групі з підготовки та видання книжкової продукції.
Забезпечення законності і правопорядку
В ході реалізація заходів міської комплексної програми «Правопорядок на 2016-2020
роки» в частині профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю та підвищенню
безпеки дорожнього руху постійно, під час проведення міських заходів забезпечується
охорона громадського порядку. До вищезазначеної програми внесено зміни щодо виділення
коштів для забезпечення військових частин, що дислокуються на території міста.
За 2019 рік проведено 10 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті

міської ради, на яких було розглянуто 40 адміністративних протоколів.
Впродовж 2019 року було здійснено 4 перевезення призовників до обласного збірного
пункту. Фінансування діяльності загонів територіальної оборони не здійснювалось.
Природокористування та безпека життєдіяльності.
Протягом звітного періоду проведено моніторинг 10 підприємств, установ та
організацій міста щодо якості проведених атестацій, правильності встановлення та надання
пільг за роботу в несприятливих умовах праці та правильності застосування Списків на
пільгове пенсійне забезпечення.
На території міста Глухів знаходиться 32 підприємств з несприятливими умовами
праці, з яких зі шкідливими та важкими – 29, де і проведено атестацію робочих місць в
повному обсязі.
Проводилась організаційна робота щодо проведення навчання спеціалістів з охорони
праці підприємств, установ, організацій.
З метою забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, чистоти міста та здоров’я
населення у звітному періоді було ліквідовано 48 сміттєзвалищ (обсяг зібраних відходів –
1047 куб. м), в т.ч. в рамках організованої щорічної акції «За чисте довкілля» – 33
несанкціоновані сміттєзвалища (обсяг зібраних відходів – 477 куб. м).
Поліпшення якості державного управління.
Постійно вживаються заходи щодо вдосконалення та оптимізації процесів надання
адміністративних послуг на території Глухівської міської ради, підвищення їх якості,
створення зручних та комфортних умов для отримання максимальної кількості комплексних
базових адміністративних послуг.
За результатами участі у другому раунді Фази впровадження напрямку з покращення
якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою»
Глухівська міська рада увійшла у перелік громад-переможців, що дало можливість отримати
міжнародну допомогу в модернізації ЦНАП, а саме: інституційну допомогу в модернізації
ЦНАП, розробку дизайн-проекту приміщення майбутнього ЦНАП з урахуванням вимог
доступу людей з інвалідністю; меблі та комп’ютерну техніку для обладнання 18 робочих
місць; систему е-документообігу «Вулик; електронну систему керування чергою; навчання
адміністраторів.
У звітному періоді проведені ремонті роботи та замінена вікон у двох приміщеннях, в
яких буде здійснюватись прийом суб’єктів звернень; встановлено вхідний тамбур та двері в
туалетну кімнату з урахуванням потреб людей з інвалідністю; підключено протипожежну та
охоронну сигналізації.
Також підготовлені проекти розпорядчих документів щодо інституційної модернізації
ЦНАП, але у зв’язку з незатвердженням їх міською радою, подальше виконання Технічних
завдань стало неможливим.
Тому за рішенням донора реалізацію Проекту перенесено з Раунду 2 до Раунду 4 в
рамках програми «U-LEAD з Європою».
Начальник управління соціально економічного розвитку міської ради
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