
 ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ТРЕТЄ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 30.10.2020                                        м. Глухів                             № 561 
  

 

Про внесення змін до Програми  

економічного і  соціального 

розвитку міста Глухова на 2019 рік  

та наступні 2020-2021 роки  

 

  

 Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного 

розвитку міської ради Сухоручкіної Л.О.  про внесення змін до Програми 

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

2021 роки, 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, а саме: 

1.1.Доповнити пункт 1 «Капітальний ремонт а/доріг» завдання 3 

«Проведення реконструкції, капітального та поточного ремонтів дорожньо-

мостового господарства міста» пріоритету 1.3 «Транспорт та транспортна 

інфраструктура» додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки»  

словами: «провулок Євгена Онацького». 

1.2.Доповнити пункт 2 «Реконструкція мереж вуличного освітлення» 

завдання 1 «Підвищення якості житлово-комунальних послуг» пріоритету 1.4 

«Житлово-комунальне господарство, житлова політика і благоустрій міста» 

додатку 1 «Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального 

розвитку міста Глухова на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки»  підпунктом: 

19) вул. Годунівська. 

1.3. 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  постійну комісію з 

питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

міської ради (Савицький О.Д.). 

 

 

Секретар міської ради                                                            Юрій БУРЛАКА 



 



Додаток до рішення міської ради 

                                                                                                                                                                                                           30.10.2020р. № 561 

 

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 

1.3.  Транспорт та транспортна інфраструктура 

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

11 Поточний середній ремонт 

дороги по вул. Індустріальній у 

м. Глухові  

2020-

2021 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

   в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

Поліпшення технічного 

стану автомобільних доріг 

міста Глухова 

4. Забезпечення якості управління процесами соціально-економічного розвитку міста 

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

2 Придбання автомобілю для виїзної 

роботи у віддалених населених 

пунктах міської ради 

2021 Управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

    в межах 

бюджету 

Поліпшення якості виконання 

власних функцій управлінням 

управління житлово-

комунального господарства та 

містобудування міської ради 

3 Капітальний ремонт 

адміністративної будівлі по 

 вул. Спаська,15 

2021     в межах 

бюджету 

Поліпшення технічного стану 

адміністративної будівлі за 

адресою          

вул. Спаська,15 

 

 


