
                                                                                                                                                                                                                      Додаток 1  

                                                                                                                                                                                                                            до програми 

 

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку міста Глухова на 2017 рік 

 

№

 

з/

п 

Заходи 

Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та обсяги фінансування, тис. 

гривень 
Очікувані результати 

виконання заходу 
Держав

ний 

бюджет 

Обласн

ий 

бюджет 

Міськи

й 

бюджет 

Інші 

джере

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Розвиток реального сектору економіки та інфраструктури 

1.1. Інвестиційна діяльність, створення умов для інвестиційної привабливості міста 

Завдання 1. Формування  інвестиційних пропозицій  

1 Оновлення бази вільних земельних 

ділянок, виробничих приміщень та 

інвестиційних проектів 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Формування оновленої 

інвестиційної карти міста 

2 Створення бази вільних приміщень 

комунальної та приватної форми власності, 

які можуть бути використані для відкриття 

нових підприємств 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Створення бази приміщень 

для відкриття нових 

підприємств 

   Всього по завданню 1 - - - -  

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 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Залучення потенційних 

інвесторів до реалізації 

інвестиційних пропозицій  

та проектів 

2 Супровід  інвестиційних проектів Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Забезпечення ефективної 

реалізації інвестиційних 

проектів, зокрема, 

проходження дозвільних та 

погоджувальних процедур  

   Всього по завданню 2 - - - -  

   Всього по пріоритету - - - -  

Завдання 1. Відновлення роботи підприємств, виробництво на яких тимчасово припинено. 

1 Відновлення виробництва технічних 

тканин на базі корпорації «Гуматекс» 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

 

   Кошти 

суб’єкта 

господар

ювання 

Відновлення виробництва 

технічних тканин, створення 

робочих місць 

 



 

2 Сприяння створенню нових підприємств та 

розширенню виробництва та діючих 

промислових підприємствах 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Створення нових робочих 

місць, збільшення дохідної 

частини міського бюджету 

   Всього по завданню 1 - - - -  

   Всього по пріоритету - - - -  

1.2.  Транспорт та транспортна інфраструктура 

Завдання 1. Забезпечення розвитку інфраструктури міської автобусної мережі загального користування 

1 Встановлення  міських автобусних 

зупинок  (вул.  Матросова,                           

вул. Пивоварова, вул. Інститутська,          

вул. Путивльська) 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

- - в межах 

бюджету 

 Підвищення якості надання 

пасажирських послуг 

2 Утримання міських автобусних зупинок в 

належному технічному та санітарному 

стані 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

- - в межах 

бюджету 

- Забезпечення належної 

якості пасажирських послуг 

у місті 

  Всього по завданню 1      

Завдання 2. Проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів дорожньо-мостового господарства міста 

1. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вул. Пушкіна   

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

  2276,6 - 569,2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення належних 

умов руху транспортних 

засобів та пішоходів. 

Недопущення випадків 

ДТП. 

  

2. Будівництво тротуарів (вул. Покровська, 

вул. Благодатна, вул. Матросова,  

вул. Професора Белявського,  

вул. Веригінська ,)  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування  

- - в межах 

бюджету 
- 

3. Капітальний ремонт тротуарів  (вул. 

Спаська,  вул. Путивльська,                   

вул. Терещенків, вул. Інститутська, вул. 

Гоголя, вул. Шевченка)  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування  

- - в межах 

бюджету 
 

4. Капітальний ремонт автомобільної дороги 

по вул..Інститутська 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування  

- - в межах 

бюджету 
 

5. Капітальний ремонт мосту в с. Сліпород Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

- - в межах 

бюджету 
- 



міської ради 

6.  Ремонт мосту та греблі на Радіонівському 

озері 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 
- 

7. Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Нарбутів 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 

в межах 

бюджету 

 

8. Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Некрасова 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 

в межах 

бюджету 

 

9. Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Гагаріна 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 

в межах 

бюджету 

 

10. Поточний ремонт та утримання доріг та 

тротуарів 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування  

- - 

в межах 

бюджету 
- 

11 Встановлення світлофору на перехресті 

вулиць Суворова та Путивльської 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування  

  

в межах 

бюджету 
 

 

   Всього по завданню 2276,6 -  -  

   Всього по пріоритету       

1.4. Житлово-комунальне господарство та житлова політика 

Завдання 1. Підвищення якості надання житлово-комунальних послуг 

1 Капітальний ремонт житлового фонду 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних 

будинків 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 

- Покращення стану 

житлового фонду, 

підвищення впливу 

мешканців на управління 

житловим фондом 

(збільшення кількості 



ОСББ) 

2 Реконструкція систем вуличного 

освітлення по вул. Джерельній, 

 вул. Нарбутів, вул. Набережній,            

вул. Матросова, пров. Некрасова,            

вул. Заболотного, вул. Ханенка, вул. 

Рильський шлях, вул. Лермонтова, вул. 

Суворова, вул. Поліська, вул. Кульбаки, 

вул. Дівовича, вул. Козельського,             

пров. Крупецький, пров. Угловий,              

вул. Репіна, пров. Репіна 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

  в межах 

бюджету 
 Оптимізація системи 

вуличного освітлення, 

поліпшення умов 

проживання жителів міста  

3. Капітальний ремонт під’їзних доріг 

будинків № 2,4 по вул. Героїв Крут 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

2716,6 - 

 

 

679,2 

 

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 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

4242,6 - 

 

 

1060,6 

 

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  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 

 

в межах 

бюджету 

 

6. Капітальний ремонт під’їзних доріг  

будинків 1,3,5,7по вул.  Ковпака 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 

в межах 

бюджету 
 

   Всього по завданню 1 6959,2     

Завдання 2. Вдосконалення системи поводження з відходами 

1. 1 Розроблення схеми санітарного очищення 

населених пунктів  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - 40,0  Формування стратегії 

поводження з ТПВ 

2. 2 Закупівля подрібнювача гілок Впродовж Управління житлово- - - - 300,0 Ефективне використання 



2017 року комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

рослинних відходів, 

зменшення об’єму 

захоронення відходів 

3 Реконструкція удосконаленого полігону 

твердих відходів (обладнання ваговим 

комплексом)  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 

- Оснащення полігону 

відповідно до вимог 

законодавства для 

удосконалення процесу 

поводження з ТПВ 

4 Будівництво майданчиків для контейнерів  

збору ТПВ 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 

- Покращення якості надання 

послуг з вивезення твердих 

побутових відходів 

   Всього по завданню2      

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

3. 1 Реконструкція мереж освітлення та 

пішохідних доріжок скверу ім. Шевченка  

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 

- Створення належних умов 

для відпочинку мешканців 

міста 

2 Встановлення скульптурної композиції 

«Пам’ятник Т.Г. Шевченку» у сквері             

ім. Шевченка 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- В межах 

бюджету 

В межах 

бюджету 
- Вшанування пам’яті Тараса 

Григоровича Шевченка 

3 Капітальний ремонт огорожі Літнього 

парку 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

- - в межах 

бюджету 

- Приведення місць 

відпочинку громадян в 

належний стан 

   Всього по завданню3      

Завдання 4. Виготовлення та затвердження містобудівної документації 

1 Виготовлення та затвердження 

містобудівної документації (оновлення 

генерального плану міста Глухова) 

Впродовж 

2017 року 

Відділ містобудування 

та архітектури 

300,0  в межах 

бюджету 

 Забезпечення подальшого 

розвитку міста та 

поліпшення житлових умов 

мешканців міста 

         

   Всього по пріоритету 300,0 -    



1.5. Енергозабезпечення та енергозбереження 

Завдання 1. Зменшення витрат на електроенергію 

1 Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі. 

 

Впродовж 

2017 року 

Установи та 

підприємства міської 

ради 

  В 

межах 

бюдже

ту 

Кошти 

підприє

мств 

Скорочення споживання 

електричної енергії. 

Ефективне використання 

бюджетних коштів 

Завдання 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства 

4. 1 Технічне переоснащення водозабору з 

заміною електронасосного обладнання 

Впродовж 

2017 року 

Глухівське комунальне 

виробниче управління 

водогінно-

каналізаційного 

господарства 

425,0 - в межах 

бюджету 

- Скорочення споживання 

електричної енергії та 

стабільне функціонування 

водозабору 

2 

Заміна двох застарілих газових котлів 

НІІСТУ-5 на сучасний КСВ-0.63 (ВК-34) 

в котельні по вул. Інститутська, 41 (ЗОШ 

№2) 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

    

250,0 

Зменшення споживання 

електричної енергії, 

покращення якості послуг з 

теплозабезпечення. 

 

 

Очікуване скорочення 

споживання підприємством 

енергоносіїв (електричної 

енергії) за рік складе 4,6 % 

3 

Заміна газового котла КГБ-100 на 

сучасний NAVI-100 в котельні по вул. 

Шевченка, 6 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

   80,0 

4 

Заміна газового котла КГБ-100 на 

сучасний NAVI-100 в котельні по пров. 

Шкільний, 1 (ЗОШ №4) 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

   80,0 

5 

Реконструкція вузла обліку природного 

газу в котельні по вул. Інститутська, 41 

(ЗОШ №2) 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

    

160,0 

6 
Заміна мережевих насосів на котельних 

підприємства 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

   

1436,0  7 

Встановлення електричних генераторів 

резервного живлення на котельних 

підприємства 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

   

8 

Встановлення електричних частотних 

перетворювачів на котельних 

підприємства 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 

   

9 
Реконструкція розподільчих теплових 

пунктів підприємства 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 
   762,93 

Очікуване зменшення 

витрат теплової енергії в 

теплових мережах КП 

«ГТР» складе біля 3,2 % 

10 Впровадження системи дистанційного Впродовж КП «Глухівський    424,00 Зменшення фінансових 



зняття показників з комерційних теплових 

лічильників багатоповерхового 

житлового фонду 

2017-2018 

року 

тепловий район» витрат на утримання 

персоналу, покращення 

якості послуг з 

теплозабезпечення. 

11 
Утеплення внутрішньобудинкових 

теплових мереж житлового фонду міста 

Впродовж 

2017-2018 

року 

КП «Глухівський 

тепловий район» 
  

в межах 

бюджету 
 

Зменшення втрат в 

теплових мережах, 

покращення якості послуг з 

теплозабезпечення. 

   Всього по пріоритету 425,0   3192,9  

1.6. Споживчий ринок 

Завдання 1. Розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати рівень обслуговування населення відповідно до його потреб 

1 Сприяння процесам формування сучасної 

інфраструктури галузей торгівлі, 

ресторанного господарства та побутових 

послуг шляхом розширення мережі цих 

закладів 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

   Кошти 

суб’єкта 

господарю

вання 

Відкриття 4 нових 

підприємств роздрібної 

торгівлі, 1  заклад 

ресторанного господарства, 

1  об'єкт з надання 

побутових послуг. 

Створення нових робочих 

місць – 38, надходження 

додаткових коштів до 

бюджету – 57,264 тис. грн. 

2 Організація навчальних семінарів  для 

працівників сфери обслуговування з 

залученням спеціалістів обласної 

інспекції з питань захисту прав 

споживачів та викладачів. 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Підвищення культури 

обслуговування населення 

та захисту прав споживачів 

   Всього по завданню1 - - - -  

Завдання 2. Збільшення частки місцевих товаровиробників на споживчому ринку міста 

1 Закупівля продуктів харчування та 

непродовольчих товарів для потреб 

бюджетної сфери міста у тому числі з 

використанням потенціалу  місцевих 

товаровиробників відповідно до чинного 

законодавства, контроль за виконанням 

укладених договорів у сфері державних 

закупівель 

Впродовж 

2017 року 

Головні розпорядники  

бюджетних коштів 

    Раціональне використання 

бюджетних коштів при 

здійсненні державних 

закупівель. Збільшення 

загальних обсягів замовлень 

у суб’єктів господарювання 

2 Організація презентаційної та рекламної 

діяльності місцевих товаровиробників 

(розширення мережі фірмової торгівлі, 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради,  місцеві 

    Збільшення частки товарів 

місцевих виробників на  

споживчому ринку міста до 



проведення дегустацій, промо-акцій, 

заходів із створення, просування та 

використання місцевих оригінальних 

брендів та товарних марок, участь у вис-

тавково-ярмаркових заходах) 

товаровиробники 50% 

   Всього по завданню 2 - - - -  

   Всього по пріоритету - - - -  

1.7. Розвиток підприємництва 

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

1 Забезпечення ефективної реалізації засад  

державної регуляторної політики 

Впродовж 

2017 року 

Управління та відділи 

міської ради 
    Недопущення прийняття 

економічно недоцільних та 

неефективних регуляторних 

актів та забезпечення 

передбачуваності 

регуляторної діяльності 

2 Забезпечення повноцінного 

функціонування дозвільного офісу та 

центру надання адміністративних послуг 

шляхом оптимізації процесів видачі 

документів дозвільного характеру та 

надання адміністративних послуг 

Впродовж 

2017 року 

Відділ «Центр надання 

адміністративних 

послуг» 

міської ради 

    Зниження адміністративних 

бар’єрів для розвитку 

підприємництва, 

скорочення термінів видачі 

документів дозвільного 

характеру, доступність 

адміністративних  послуг 

   Всього по завданню1 - - - -  

Завдання 2. Ресурсно-фінансова підтримка підприємництва 

1 Постійне оприлюднення та оновлення в 

засобах масової інформації та на веб-

сайті міської ради баз даних об’єктів 

державної, комунальної та інших форм 

власності, що пропонуються для продажу 

чи передачі в оренду суб’єктам 

підприємницької діяльності 

Протягом 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

    Ефективне використання 

вільних об’єктів державної, 

комунальної та інших форм 

власності 

2 Залучення до підприємницької діяльності 

та організація професійного навчання 

осіб, які перебувають на обліку в 

державній службі зайнятості, за 

професіями та спеціальностями, що 

необхідні для розвитку власної справи, та 

виплата допомоги по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності 

Впродовж 

2017 року 

Глухівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

   138,0 Сприяння самозайнятості 

населення, зменшення 

кількості безробітних 



3 Компенсація суб’єктам господарювання  

єдиного соціально внеску при створенні 

нових робочих місць 

Впродовж 

2017 року 

Глухівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

   110,0 Зменшення кількості 

безробітних 

4 Підтримка конкурентоспроможності осіб 

шляхом отримання ваучеру для 

перепідготовки 

Впродовж 

2017 року 

Глухівський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

   120,0 Зменшення кількості 

безробітних 

5 Фінансова та організаційна підтримка 

участі суб’єктів підприємництва  в бізнес-

форумах, конференціях, семінарах, 

регіональних та міжнародних виставково-

ярмаркових заходах та конкурсах, у тому 

числі відшкодування вартості оренди 

приміщень по виставково-інвестиційних 

заходах 

Впродовж 

2017 року 

Управління соціально-

економічного розвитку 

міської ради 

  7,0  Сприяння розвитку 

підприємництва, 

налагодженню нових 

економічних відносин, 

впровадження в життя 

підприємницьких ідей. 

         

   Всього по завданню 2 - - 7,0 368,0  

   Всього по пріоритету   7,0 368,0  

      2.  Соціальний та гуманітарний розвиток 

2.1.   Грошові доходи населення     

Завдання 1. Поліпшення якості життя працюючого населення 

1 Моніторинг за своєчасним 

впровадженням роботодавцями 

гарантованої державної мінімальної 

заробітної плати відповідно до діючого 

законодавства 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Глухівської міської 

ради 

    Збільшення розміру 

середньомісячної 

заробітної плати 

працівників до 4072 грн. 

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. 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення Глухівської 

міської ради 

    Вживання заходів щодо 

недопущення виникнення 

заборгованості із 

заробітної плати. 

2 Контроль за виконанням рішень комісії з 

питань погашення заборгованості з 

виплати заробітної плати, пенсій, 

стипендій та інших соціальних виплат у 

повному обсязі 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення Глухівської 

міської ради 

    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 



 Забезпечення контролю за легалізацією 

«тіньової» зайнятості населення та 

заробітної плати в приватному секторі 

економіки в межах своїх повноважень. 

 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення  

Глухівської міської 

ради, державний 

інспектор управління 

Держпраці у 

Сумській області, 

управління  

пенсійного фонду 

України в м. Глухів і 

Глухівському районі, 

Глухівське 

відділення 

Шосткінської ОДПІ, 

міськрайонний центр 

зайнятості. 

    Підвищення соціальних 

гарантій працюючого 

населення, зменшення 

частки працівників, яким 

нараховується 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. 

 

 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Глухівської міської 

ради, державний 

інспектор управління 

Держпраці у 

Сумській області, 

управління  

пенсійного фонду 

України в м. Глухів і 

Глухівському районі, 

Глухівське 

відділення 

Шосткінської ОДПІ, 

міськрайонний центр 

зайнятості. 

    Значне підвищення 

правових знань громадян 

з питань оплати праці, 

податкового 

законодавства та 

пенсійного забезпечення 

2.2. Зайнятість населення та ринок праці 

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

1 Створення оперативної бази даних про 

потребу в працівниках та пропозицію 

робочої сили 

Протягом 

2017 року 

Міськрайонний центр 

зайнятості, 

роботодавці 

    Працевлаштування за 

направленням служби 

зайнятості не менше  



760 осіб 

2 Стимулювання роботодавців, які 

створюють робочі місця в перспективних 

видах економічної діяльності 

Протягом 

2017 року 

Міськрайонний центр 

зайнятості  

   33,0 Інформаційне забезпечення 

роботодавців з  питань 

існуючих механізмів 

фінансово підтримки при  

створенні нових  робочих 

місць. Забезпечення 

працевлаштування  5 осіб 

на нові робочі місця  

   Всього по завданню 1   - 33,0   

Завдання 2. Професійне навчання перенавчання безробітних громадян. 

1. Сприяння працевлаштуванню безробітних 

громадян шляхом підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. 

Протягом 

2017 року 

Міськрайонний 

центр зайнятості  

   11,0 Забезпечення якісного 

професійного навчання 79 

особам. 

2. Підтримання конкурентоспроможності  осіб 

віком старше 45 років шляхом отримання 

ваучеру для перепідготовки. 

Протягом 

2017 року 

Міськрайонний 

центр зайнятості  

   120,0 Сприяння працевлаштування 

безробітних громадян. 

   Всього по 

завданню2 

  - 131,0   

   Всього по 

пріоритету 

  - 164,0  

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 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Глухівської 

міської ради 

    Покращення якості життя 

соціально-незахищених 

верств населення, 

подолання бідності.  

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

реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів 

1 
Розширення спектру реабілітаційних 

послуг щодо реалізації можливостей дітей-

інвалідів та інвалідів у вільному виборі 

професії, форми занятості та шляхів 

реалізації особистості в соціумі. 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Глухівської 

міської ради, 

Центр реабілітації 

    Забезпечення  захисту прав 

дітей – інвалідів та 

інвалідів. 



Завдання 3.Посилення соціального захисту громадян які,  постраждали внаслідок ЧАЕС 

1 Надання пільг на медичне забезпечення та 

оздоровлення громадян, постраждалих 

внаслідок ЧАЕС 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Глухівської 

міської ради 

    Посилення соціального 

захисту громадян, 

постраждалих внаслідок 

ЧАЕС 

2.4.ОХОРОНА  ЗДОРОВ’Я 

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

1 Забезпечення повного охоплення 

туберкулінодіагностикою підлягаючого 

контингенту та проведення первинного 

вакцинального комплексу дітям 

першого року життя 

2017 Глухівська ЦРЛ   в межах 

бюджету 

 Повне охоплення 

туберкулінодіагностикою 

дитячого населення  та 

проведення первинного 

вакцинального комплексу.. 

2 Вжиття заходів з метою зниження 

захворюваності на туберкульоз в тому 

числі на деструктивні  форми. 

(придбання рентгенплівки) 

2017 Глухівська ЦРЛ.   в межах 

бюджету 

 Зниження захворюваності 

на туберкульоз. Зниження 

питомої ваги деструктивних 

форм туберкульозу. 

3 Забезпечення діагностики вірусних 

гепатитів шляхом придбання цитотестів  

2017 Глухівська ЦРЛ   в межах 

бюджету 

 Виявлення хворих на 

вірусні гепатити на ранніх 

стадіях. Зменшення 

кількості хворих на хронічні 

вірусні гепатити на стадії 

цирозу. 

Завдання 2. Удосконалення кадрового потенціалу. 

1  Підготовка лікарських кадрів за 

регіональним замовленням. 

2017 Виконавчий комітет 

міської ради. 

  56,6  Укомплектованість штатних 

лікарських посад. 

Завдання 3. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази лікарні. 

1 Капітальний ремонт інфекційного 

відділення ЦРЛ. 

Впродовж  

2017 року 

Глухівська ЦРЛ   в 

межах 

бюдже

ту 

 Створення та покращення 

умов для  перебування 

хворих у відділенні. 

2 Поточний ремонт ветеранських палат Впродовж  

2017 року 

Глухівська ЦРЛ    20,0 Покращення умов для  

перебування хворих у 

відділенні. 

3 Придбання медичного обладнання : 

апарат УЗД з доплеровською 

приставкою,рентгенапарат на 2 робочі 

Впродовж  

2017 року 

Глухівська ЦРЛ   в 

межах 

бюдже

 Покращення якості надання 

медичної допомоги  



місця,киснева станція, комп’ютерний 

томограф , кондиціонер, генератор 

автономного електропостачання, 

пересувний флюорограф, портативний 

рентгенівський апарат) 

ту  

2.5. Освіта 

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

1 Підвищення кваліфікації педагогів 

навчальних закладів шляхом 

проходження курсової перепідготовки. 

Забезпечення стимулювання 

педагогічних працівників, які досягли 

високих результатів у праці на рівні 

міста, області, держави. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ освіти   в 

межах 

бюдже

ту 

 Професійний розвиток 

педагогічних кадрів,    

підвищення вмотивованості 

та якості  педагогічної 

діяльності. 

2 Вручення іменних стипендій міського 

голови обдарованим і талановитим 

учням. 

Вересень-

травень  

2016-2017 

н.р. 

Відділ освіти      18,0  Стимулювання обдарованої 

учнівської молоді. 

   Всього по завданню1      

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

1 Оснащення сучасним обладнанням 

кабінетів природничо-математичної 

освіти шкіл міста. 

Впродов

ж 2017 

року 

Загальноосвітні  

навчальні заклади 

   10,0 Підвищення якості надання 

освітніх послуг 

2 Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації в: 

- заміському оздоровчому дитячо-

юнацькому таборі «Сонячний»; 

- загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  

№ 1; 

- дошкільному навчальному закладі 

«Зірочка». 

Впродов

ж 2017 

року 

Відділ освіти,   

оздоровчий заклад 

 

  в 

межах 

бюдже

ту  

 Створення безпечних умов 

для перебування дітей у 

оздоровчому таборі. 

Відділ освіти, 

навчальний заклад 

 

  в межах 

бюджет

у 

 Створення безпечних умов 

для перебування дітей у 

закладі 

3 Придбання плавального басейну  для 

заміського оздоровчого дитячо-

юнацького табору «Сонячний»; 

Впродов

ж 2017 

року 

Відділ освіти, 

оздоровчий заклад 

  в межах 

бюджет

у  

 Створення комфортних умов 

для дітей в оздоровчий 

період. 

4 Придбання сучасних та якісних дитячих 

меблів для загальноосвітніх  шкіл. 

Впродов

ж 2017 

року 

Відділ освіти   в межах 

бюдже 

ту  

 Створення сприятливих 

умов для перебування дітей 

у навчальному закладі. 



5 Придбання навчальних кабінетів для 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.     

 

Впродов

ж 2017 

року 

Відділ освіти, 

навчальний заклад 

  в межах 

бюджет

у 

 Створення умов для 

відкриття на базі школи 

профільної школи 

6 Проведення капітальних ремонтних 

робіт у закладах освіти міста: 

 ДНЗ «Зірочка» - заміна  вікон; 

ДНЗ «Фіалка» - заміна вікон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродов

ж 2017 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

навчальні заклад 

в межах 

бюдже 

ту 

  

 

 

 

 

 

в 

межах 

бюдже 

ту 

 Покращання санітарно-

гігієнічних умов утримання 

дітей.  

 НВК № 5 - заміна вікон та 

 дверного блоку. 

   

 НВК № 4 - ремонт даху           

спортивної зали.   

   

  ЗОШ № 1 – ремонт даху шкільної  

їдальні;  

 ремонт першого та другого поверхів. 

   

  ЗОШ № 2 -  ремонт  підлоги спортивної 

зали та заміна вікон  

   

  ЗОШ № 3 - ремонт першого поверху.    

  ЗОШ № 6 - ремонт даху школи 800,0  200,0  

  Центр позашкільної освіти -  заміна 

вікон і капітальний ремонт приміщення 

  в 

межах 

бюдже 

ту 

 

  Облаштування критого павільйону ДНЗ 

НВК №4   

   

   Всього по завданню2 800,0  200,0  10,0  

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

1 Придбання мультимедійних 

комплексів: 

-   ЗОШ №1 

-   ЗОШ №3 

Впродовж 

2017 року 

Відділ освіти   в 

межах 

бюдже

ту 

 Підвищення рівня 

комп’ютерного оснащення 

закладів освіти. 

 

   Всього по завданню3      

Завдання 4. Оновлення спортивної матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи та загальноосвітніх навчальних закладів 

1 Забезпечення ДЮСШ та 

загальноосвітніх шкіл міста 

спортивним обладнанням та 

інвентарем. 

 

Впродовж 

2017 року 

Відділ освіти, 

навчальні заклади 

  в 

межах 

бюдже 

ту 

10,0 Забезпеченість навчальних 

закладів спортивним 

інвентарем. 



2 Проведення міських, участь в обласних 

та всеукраїнських спортивних заходах 

серед учнівської молоді. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ освіти   в 

межах 

бюдже 

ту 

  Збільшення чисельності 

учнів, які беруть участь у 

спортивно-масових заходах. 

   Всього по завданню4     10,0  

   Всього по 

пріоритетам 

    20,0  

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 по-

зиції молоді шляхом підтримки 

молодіжних громадських організацій 

відповідного напрямку 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в 

межах 

бюдже

ту 

 Налагодження співпраці з 

молодіжними громадськими 

організаціями національно-

патріотичного напрямку.  

Завдання 2. Розвиток громадської активності молоді 

1 Проведення конкурсів соціальних 

проектів, розвиток волонтерського 

руху. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюдже 

ту 

 Реалізація молодіжних 

ініціатив.  

 

2 Підтримка розвитку студентського 

самоврядування. Реалізація проекту 

«Стажування молоді в органах 

місцевого самоврядування»  

Лютий – 

травень 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
      2,0  Реалізація молодіжних 

ініціатив.  

Формування кадрового 

резерву підготовленими 

молодіжними кадрами. 

Завдання 2. Поліпшення якості оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 

1 Організація відпочинку в таборах 

наметового типу обдарованим дітям та 

дітям пільгових категорій 

Червень – 

липень 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в 

межах 

бюджет

у 

 Охоплення  відпочинком 

обдарованих дітей та дітей 

пільгових категорій  

2 Проведення оздоровлення обдарованих 

дітей та дітей пільгових категорій у 

дитячих оздоровчих закладах 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в 

межах 

бюджет 

ту 

 Збільшення кількості  дітей, 

які оздоровляться в ДП 

„Український дитячий центр 

„Молода гвардія”,  ДП 

України «Міжнародний 

дитячий центр «Артек»,  

ЗОДЮТ «Сонячний» та ін. 



3 Придбання та встановлення дитячих 

майданчиків по вул. Гагаріна, вул. 

Матросова, вул. Черняховського   

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 

міської ради 

  в 

межах 

бюджет 

ту 

 Будівництво інфраструктури 

для відпочинку дітей 

Завдання  3. Пропаганда та формування здорового способу  життя. 

1 Проведення інформаційної кампанії 

щодо висвітлення діяльності у 

напрямку реалізації молодіжної 

політики 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
     0,7  Підвищення рівня 

інформованості населення 

щодо діяльності у напрямку 

реалізації молодіжної 

політики 

2 Проведення фестивалів, акцій, 

туристичних зльотів, семінарів, 

походів, зборів спрямованих на 

пропаганду здорового способу життя. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
      8,0  Залучення більшої кількості 

молоді до здорового способу 

життя  

Завдання 4. 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. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту міської ради, 

управління 

соціально-

економічного 

розвитку міської 

ради, Глухівський 

міськрайонний центр 

зайнятості.  

      2,0  Забезпечення професійного 

самовизначення молоді, в 

майбутньому зменшення 

кількості безробітних 

 

Завдання 5. Підтримка обдарованої молоді та організація змістовного дозвіл 

1 Організація та проведення 

різноманітних заходів для виявлення та 

розвитку талановитої молоді міста: 

фестивалі, конкурси та інше. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту міської ради 
      2,0  Забезпечення змістовного та 

цікавого дозвілля, розкриття 

творчих здібностей 

особистості 

2 Виплата іменних стипендій міського 

голови лідерам студентської молоді за 

внесок у реалізацію молодіжної 

політики 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюджет 

ту 

 Стимулювання та відзнака 

кращих молодіжних 

активістів міста  

   Всього по 

пріоритету: 

   

  14,7 

  

2.7.  Фізична культура і спорт 

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



1 Популяризація шляхом проведення 

чемпіонатів, кубків, турнірів з видів 

спорту, комплексних та  масових 

заходів з фізичної культури і спорту 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  27,0  Виявлення сильніших 

спортсменів для 

комплектування збірних 

команд міста.   

Популяризація видів спорту 

та їх подальший  розвиток. 

2 Розвиток спорту вищих досягнень Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
      73,0  Підготовка та участь збірних 

команд міста з видів спорту 

в обласних та 

всеукраїнських змаганнях і 

турнірах 

3 Виплата іменних стипендій міського 

голови кращим талановитим 

спортсменам міста 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  36,00  Стимулювання кращих 

спортсменів за спортивні 

досягнення  

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

1 Поліпшення умов пункту прокату 

спортивного інвентарю. 

Впродовж 

2017 року 

МЦФЗН «Спорт для 

всіх» 
  в межах 

бюджету 

 Залучення різних груп 

населення до регул яр-них та 

повноцінних занять 

фізичною культурою і 

спортом. 

2 Проведення фізкультурно-спортивних 

заходів з  видів спорту за місцем 

проживання та в місцях масового 

відпочинку. 

Впродовж 

2017 року 

МЦФЗН «Спорт для 

всіх» 
  9,0  Залучення глухівчан до 

регулярних занять фізичною 

культурою та спортом 

Завдання 4. Оновлення та переоснащення матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту. 

1 Вирішення організаційних питань 

щодо будівництва фізкультурно-

спортивного комплексу  

Впродовж 

2017 року 

Міськвиконком     Покращення умов для 

розвитку видів спорту, 

активізації фізкультурно – 

спортивного руху в місті 

2 Придбання тренажерів для 

встановлення в тренажерному залі 

адміністративної будівлі стадіону  

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюдже 

ту 

 Функціонуючий фітнес 

центр  в адміністратив-ному 

приміщенні стадіону  

3 Придбання водонагрівача для душової 

кімнати в адміністративному 

приміщенні стадіону 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюдже 

ту 

 Покращення побутових умов 

для міської футбольної 

команди 

4 Капітальний ремонт освітлення  і 

приміщення  міського стадіону 

«Дружба» 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюдже 

ту 

 Покращення навчально – 

тренувальної роботи серед 

спортсменів у вечірній час 



5 Продовження  будівництва 

лижеролерної траси на міському 

стадіоні «Дружба» 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 
  в межах 

бюджет 

ту 

 Покращення умов для 

подальшого розвиту 

зимових видів спорту в місті 

6 Будівництво тенісного корту в 

міському парку культури  та 

відпочинку 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 

  в межах 

бюдже 

ту 

 Залучення всіх верств 

населення міста до 

регулярних занять фізичною 

культурою та спортом 

7 Будівництво футбольного майданчика 

з синтетичним покриттям в районі 

ЗОШ№6 та ДНЗ «Глухівське вище 

професійне училище» 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 

  в межах 

бюдже 

ту 

 Подальший розвиток 

футболу в місті, проведення 

навчально – тренувальної 

роботи для відділення 

футболу ДЮСШ 

8 Придбання спортивного  лижного 

інвентаря 

Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 

  в межах 

бюдже 

ту 

 Покращення результатів по 

розвитку зимових видів 

спорту 

9 Придбання штанги Впродовж 

2017 року 

Відділ молоді та 

спорту 

  в межах 

бюдже 

ту 

 Подальший розвиток 

пауерліфтингу в місті. 

Можливість проведення 

обласних та Всеукраїнських 

змагань з пауерліфтингу 

1

0 

Придбання та встановлення  дитячих та 

спортивних майданчиків за місцем 

проживання. 

Впродовж 

2017 року 

МЦФЗН «Спорт для 

всіх» 
  в межах 

бюдже 

ту 

 Покращення фізкультурно – 

масової роботи за місцем 

проживання  

Завдання 5. Розвиток фізичної культури і спорту серед  населення з обмеженими фізичними можливостями 

1 Проведення фізкультурно-спортивних 

заходів для населення з обмеженими 

фізичними можливостями 

Протягом 

року 

Відділ молоді та 

спорту 
  1,0  Популяризація фізичної 

культури серед людей з 

обмеженими фізичними 

можливостями 

   Всього по 

пріоритету: 

   

146,0 

  

Пріоритет 2.8. Культура, туризм 

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



1 Проведення фестивалю духовної музики 

«Глинські дзвони» 

ІV кв.  

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Залучення до участі кращих 

хорових колективів області 

та інших регіонів, зростання 

іміджу міста як одного з 

центрів духовної культури, 

виховання населення на 

кращих зразках камерної 

музики 

2 Забезпечення участі мистецьких 

колективів та виконавців міста в 

міжнародних, всеукраїнських, обласних  

фестивалях, конкурсах та інших заходах 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Зростання професійного 

рівня аматорів міста. 

3 Проведення міського  фестивалю 

патріотичної пісні «Пісні, опалені 

війною» 

ІІІ кв.  

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Популяризація творів 

героїко-патріотичної 

тематики; виховання у дітей, 

підлітків та молоді почуття 

патріотизму 

4 Проведення регіонального фестивалю  

молодіжної культури  «Стихи улиц» 

 ІV кв.  

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Розвиток молодіжної 

субкультури, залучення 

молоді до змістовного 

відпочинку 

5 Проведення циклу занять з 

народознавства: 

«Як у полі виросла сорочка», 

«Бабусина ялинка». 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Виховання інтересу до 

історії української нації, 

духовної культури українців, 

почуття гордості за своїх 

пращурів 

   Всього по завданню1      

Завдання 2. Підвищення рівня екскурсійного обслуговування туристів, поширення інформації про туристичні можливості міста 

1 Видання та презентація збірки «Глухів і 

округа» (ІІ випуск) 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

2,0 Поширення інформації про 

туристичні можливості 

міста. Висвітлення 

маловідомих сторінок історії 

міста. 

 



2 Проведення мистецького проекту 

«Музичні зустрічі»  

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Залучення широких верств 

населення до українського 

мистецтва. Збереження та 

примноження культурних 

надбань, поширення 

інформації про туристичні 

можливості міста. 

Збільшення потоку туристів.  

3 Популяризація туристичного потенціалу 

міста шляхом створення та видання 

інформаційно-рекламних матеріалів 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 

 Поширення інформації про 

туристичні можливості міста 

   Всього по завданню2 - -  2,0  

Завдання 3. Зміцнення, розвиток та модернізація матеріально-технічної бази закладів культури 

1 Придбання комп’ютерної техніки для 

міського палацу культури, 

 КЗ «Глухівська школа мистецтв ім. 

М.Березовського», КЗ «Глухівський 

міський краєзнавчий  музей»    

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 
 Покращення якості 

проведення культурно-

мистецьких заходів. 

Покращення матеріально-

технічної бази закладів 

культури 2 Придбання для актової зали  КЗ 

«Глухівська школа мистецтв ім. 

М.Березовського»  одягу сцени та 

театральних крісел 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 
 

3 Придбання для актової зали міського 

палацу культури одягу сцени  

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 
  

4 Оновлення бібліотечного фонду 

КЗ «Глухівська школа мистецтв ім. 

М.Березовського»  

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 
  

5 Заміна вікон у КЗ «Глухівська школа 

мистецтв ім. М.Березовського» 

Впродовж 

2017 року 

Відділ культури 

міської ради 
  в межах 

бюджету 
  

   Всього по завданню       

   Всього по пріоритету    2,0  

  2.9.Формування громадянського суспільства та інформаційний простір. 

Завдання 1. Забезпечення розбудови орієнтованого на інтереси людей, відкритого інформаційного суспільства. Підвищення рівня обізнаності 

громадськості з актуальних питань державної політики, ходу та завдань економічних і соціальних реформ 

1 Щоденне оперативне інформування 

громадськості про діяльність органів 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування через наявні 

Впродовж 

2017 року 

Управління та відділи 

міської міської ради 
- - - - Підвищення рівня довіри 

населення до регіональної 

влади, розуміння та підтримка 

її діяльності 



інформаційні канали – офіційний веб-

сайт Глухівської міської ради, 

періодичні друковані видання, радіо, 

телебачення. 

2 Сприяння виробництву якісної 

інформаційної продукції міськими 

засобами масової інформації. 

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради 

- - - - Підвищення рівня 

інформаційного забезпечення 

населення міста 

3 Поповнення статутного фонду 

комунального підприємства «Глухівська 

студія місцевого мовлення «Радіо 

Глухів» з метою придбання та 

встановлення радіопередавача 

Впродовж 

2017 року 

КП «Глухівська студія 

місцевого мовлення 

«Радіо Глухів» 

  В межах 

бюджету 
 Підвищення рівня 

інформаційного забезпечення 

населення міста 

   Всього по завданню 1 - - - -  

Завдання 2. Підтримка місцевого книговидання та розповсюдження книжкової продукції 

1 Сприяння виданню книг місцевих 

авторів, їх участі в обласних та 

всеукраїнських книжкових виставках 

Впродовж 

2017 року 

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 

   Всього по завданню 2 - - - -  

Завдання 3 Формування громадянського  суспільства 

1 Проведення зустрічей та консультацій з 

громадськістю (зборів, громадських 

слухань, "круглих столів" тощо) з метою 

урахування позиції громадськості щодо 

визначення пріоритетних завдань для 

органів влади різного рівня, 

найважливіших питань розвитку міста та 

вирішення актуальних питань 

життєзабезпечення населення, у рамках 

роботи консультативно-дорадчих органів 

при виконавчому комітету Глухівської  

міської ради (зокрема, громадської ради 

та  інших) 

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради, структурні 

підрозділи міської ради  

(відповідальні за роботу 

консультативно-

дорадчих органів при 

виконавчому комітеті 

Глухівської міської 

ради) 

- - - - Установлення ефективного 

зворотного зв’язку між 

владою й громадськістю 

міста. Активізація участі  

громадськості у формуванні 

та реалізації державної та 

регіональної політики, 

урахування пропозицій 

інститутів громадянського 

суспільства у вирішенні 

завдань соціально-

економічного і культурного 

розвитку міста 

2 Проведення консультацій з 

громадськістю щодо найважливіших 

питань розвитку міста, вирішення 

Впродовж 

2017 року 

Структурні підрозділи 

Глухівської міської 

ради 

- - - -  



актуальних питань життєзабезпечення 

населення в рамках роботи 

консультативно-дорадчих органів при 

структурних підрозділах 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) для інформування 

громадськості з питань державної та 

регіональної політики, врахування 

позиції населення щодо розвитку 

територій та життєзабезпечення місцевих 

громад 

Другий та 

четвертий 

четвер  

щомісяця 

протягом 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради 

- - - - Проведення  роз’яснювальної 

роботи щодо актуальних 

правових, економічних, 

соціальних та інших питань 

державотворення. 

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 

партизанської слави, Дня Українського 

козацтва інших, з широким залученням 

до їх проведення громадськості 

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради  

- - в межах 

бюджету 

- Збереження історичної пам'яті 

народу, популяризація 

державницьких поглядів серед 

громадськості, сприяння 

консолідації української нації 

5 Сприяння в реалізації конституційних 

прав національних меншин міста на 

задоволення своїх національно-

культурних, освітніх та інших потреб: 

проведення зустрічей із представниками 

громадських організацій національних 

меншин, залучення їх до  культурно-

мистецьких та освітніх заходів 

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради  

- - - - Запобігання проявам 

ксенофобії, расової та етнічної 

дискримінації, забезпечення 

розвитку етнічної, мовної та 

культурної самобутності 

   Всього по завданню 3 - -  -  

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

1 Проведення заходів з метою 

ознайомлення населення з діяльністю 

громадських організацій 

Протягом  

2017 року 

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 місцевих органів виконавчої 

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової та 

внутрішньої політики 

міської ради 

    Активізація громадської 

участі в процесах взаємодії 

органів влади та 



влади, органів місцевого самоврядування 

з структурними утвореннями політичних 

партій та інститутами громадянського 

суспільства 

громадськості. Популяризація 

діяльності об'єднань громадян 

   Всього по завданню 4 - - - -  

   Всього по пріоритету      

  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 2017-2020 

роки»  в частині профілактики 

правопорушень та боротьби зі 

злочинністю та підвищенню безпеки 

дорожнього руху 

   

Впродовж 

2017 року 

Відділ з правової  та 

внутрішньої політики 

міської ради 

- - 15,9 - Підвищення ефективності 

реагування правоохоронних 

органів на протиправні 

прояви. Забезпечення охорони 

громадського порядку та 

безпеки населення, підвищення 

безпеки дорожнього руху, 

профілактики ДТП 

Пріоритет 3.1. Охорона навколишнього середовища 

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

1 Облаштування ливневої каналізації (по 

вул. Києво-Московська-

вул.Ціолковського) 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування міської 

ради 

-  285,0  

Вирішення проблеми 

підтоплення міста 2 Будівництво зливової каналізації по                

вул. Валовій 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування міської 

ради 

в межах 

бюдже 

ту 

в межах 

бюджету 

в межах 

бюджету 

 

3 

Будівництво квартального  водогону по 

вул. Хреннікова   в   м. Глухів Сумської 

області 

Впродовж 

2017 року 

Управління житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування міської 

ради 

437,14 - 48,6 - Попередження створення 

небезпечної епідеміологічної 

ситуації; 

поліпшення умов проживання 

мешканців окремого 

мікрорайону міста  в 

кількості 616 чоловік за 

рахунок  забезпечення  

якісною питною водою 

4 Впровадження ультрафіолетових Впродовж Глухівське комунальне в межах - в межах -  



бактерицидних систем для доочищення 

стічних вод 

2017 року виробниче управління 

водогінно-

каналізаційного 

господарства 

бюджету бюджету 

   Всього по завданню     -  

   Всього по пріоритету 437,14   -  

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 

Впродовж 

2017 року 

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 

Впродовж 

2017 року 

Управління 

соціального захисту 

населення міської 

ради 

    Підвищення кваліфікації та 

навчання спеціалістів 

відповідальних за охорону 

праці 

  4.  Поліпшення якості державного управління 

Завдання 1. Поліпшення якості послуг та своєчасності їх надання, покращення іміджу влади 

1 Розширення обсягу та поліпшення 

якості послуг, що надаються центром 

адміністративних послуг міської ради 

Впродовж 

2017 року 

Управління та відділи 

міської ради 

    Покращення роботи центру 

адміністративних послуг 

2 Придбання комп’ютерної техніки та 

програмного  забезпечення 

Впродовж 

2017 року 

Управління та відділи 

міської ради 

  В межах 

бюджету 

 Покращення матеріально-

технічної бази 

3 Капітальний ремонт фундаменту та 

цокольної частини адміністративного 

будинку міської ради 

Впродовж 

2017 року 

Управління та відділи 

міської ради 

  В межах 

бюджету 

 Створення умов роботи 

виконавчих органів міської 

ради 

   Всього по завданню 2 - -    

   Всього по пріоритету - -    

   Всього по додатку 1 11197,9  В межах 

бюджету 

  

 

 

 

 


