
Додаток 2 до Програми 

 

 

Зведені основні показники економічного і соціального  розвитку  

міста Глухова на 2017 рік 

 

 
 

Основні показники розвитку галузі «Освіта»  

 

Показники Одиниці 

виміру 

2016 рік 

очікуване  

2017 рік 

прогноз 

2017 рік  

у % до 2015 

року 

Постійні дошкільні навчальні 

заклади 

одиниць 8 8 100 

Кількість місць у постійних 

дошкільних навчальних закладах 

місць 795 825 104 

Кількість дітей у дошкільних 

навчальних закладах 

чол. 1205 1229 101 

Охоплення дітей різними формами 

дошкільної освіти 

% 81 81 100 

Загальноосвітні навчальні заклади одиниць 7 7 100 

Кількість учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах 

тис. чол. 2852 2923 102 

Кількість професійно-технічних 

навчальних закладів 

одиниць 1 1 100 

Вищі навчальні заклади  ІІІ-ІУ 

рівнів акредитації 

одиниць 1 1 100 

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів 

акредитації 

одиниць 3 3 100 

Рівень комп’ютеризації % 96 98 102,1 

 

 

 

 

 

 

Показник 2015 рік  

звіт 

2016 рік  

очікуване 

2017 рік 

проект 

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих 

цінах, тис. грн. 
90632,0 135000,0 145000,0 

Обсяги введення в дію загальної площі житла,  тис. кв. м. 5,7 3,5 4,0 

Середньомісячна заробітна плата номінальна, грн. 2973,0 3550,0 4072,0 

Чисельність наявного населення, осіб 34,0 33,9 33,8 

Загальний обсяг роздрібного товарообороту, тис. грн. 208930 220000 240000 



Основні показники розвитку галузі охорони здоров’я 

 

№

+ 

з/

п 

Найменування показників 
Одиниця  

виміру 

Досягнутий  

рівень 
Обласний 

показник 

2015 р. 

Україна 

2015 р. 

Заплано-

ваний 

рівень  

на 2017 р. 
2015 р. 

9 м. 

2016р. 

1 Кількість обстежених 

флюорографічно 

на 1000 

населення 
598,6 430,3 606,7 466,0 610,0 

2 Охоплення 

туберкулінодіагностико

ю дитячого населення 

на 1000 дітей, 

що підлягали 734,5 290,7 854,2 478,1 950,0 

3 Охоплення 2-х разовим 

УЗД вагітних в термін 

до 22 тижнів 

% 

99,3 100,0 99,8 96,62 100,0 

4 Раннє охоплення 

вагітних наглядом 

% 
100,0 100,0 99,2 91,96 100,0 

5 Своєчасність 

проведення первинного 

вакцинального 

комплексу дітям до 

року 

% 

8,7 2,7 25,3 98,7 90,0 

6 Своєчасність 

проведення первинного 

вакцинального 

комплексу (кашлюк, 

дифтерія, правець, 

поліомієліт) 

- початок в 3-х 

місячному віці 

% 

- 33,3 2,4 - 80,0 

7  Своєчасність 

проведення первинного 

вакцинального 

комплексу(кашлюк, 

дифтерія, правець, 

поліомієліт) 

- закінчення в 6-ти 

місячному віці 

% 

- - 1,2 - 80,0 

8 Рівень госпіталізації в 

стаціонарі 

на 100  
16,9 12,6 22,8 20,0 18,0 

9 Проліковано хворих в 

денних стаціонарах 

на 10 000 

населення 
810,3 572,7 689,1 601,0 689,1 

 

 



Показники зайнятості населення 

 
 

Показник 
2015 рік 

факт 

2016 рік 

очікуване 

2017 рік 

прогноз 

Працевлаштування за сприяння служби зайнятості, тис. осіб 0,7 0,8 0,8 

Професійна навчання безробітних громадян, тис. осіб 0,1 0,1 0,1 

Залучення громадян до участі в громадських роботах та інших 

роботах тимчасового характеру, тис. осіб 
0,02 0,02 0,02 

 

  

Показники розвитку культури 

 

Показник Одиниця виміру 2015 рік 

факт 

2016 рік 

 

2017 рік 

прогноз 

Масові та універсальні 

бібліотеки 

одиниць 2 2 2 

Книжковий фонд тис. примірників 97,5 93,6 92,0 

Кількість читачів чол. 5,4 5,0 5,0 

Закладів клубного типу одиниць 1 1 1 

Музеї одиниць 7 7 7 

Відвідування музеїв 

населенням 

відвідування за 

рік на 1 людину 

5 5 5 

Школи естетичного 

виховання (дитячі музичні 

школи, мистецтв, художні, 

хореографічні): 

одиниць 1 1 1 

у них учнів чол. 349 362 386 

Надання платних послуг 

населенню  

тис. гривень 268,0 302,7 326,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 3 до Програми 

 

Перелік 

цільових програм по галузях, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься за 

рахунок міського, обласного та державного бюджетів  

   
  Назва програми 

(дата, № докум. яким затверджена) 

 

Термін 

дії 

програ

ми 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо  функціонування 

програми  у 2017 р 

 Розвиток підприємництва   

1.   Програма розвитку малого  та 

середнього підприємництва в м. 

Глухові на 2017-2018 роки 

  

2017 

2018 

Забезпечення сприятливих умов 

для ефективного розвитку малого 

підприємництва у місті. 

 Житлово-комунальне господарство 

та житлова політика 

  

2.  Міська програма молодіжного 

житлового кредитування на 2011-2017 р 

Ріш. № 100 від 22.02.2011 

2011 

2017 

Реалізація у місті державної 

молодіжної житлової політики. 

3.  Міська цільова програма захисту 

населення і території від  

надзвичайних ситуацій техногенно-го 

та природного характеру   на 2014-

2018 р.  

Ріш. № 629 від 23.10.2013  

2014 

2018 

 

Забезпечення виконання заходів, 

спрямованих на запобігання, 

ліквідацію надзвичайних 

ситуацій  техногенного і 

природного характеру та їх 

наслідків, досягнення 

гарантованого рівня захисту 

населення і території міста 

4.  Міська цільова програма забезпечення 

функціонування діючих об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, товариств власників 

багатоквартирних будинків, сприяння 

створенню нових об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків, забезпече-ння 

відшкодування частини відсотків за 

кредитами, отриманими об’єдна-

ннями співвласників 

багатокварнирних будинків та 

житлово-будівельними кооперативами 

на впровадження енергозберігаючих 

заходів у житлових будинках на 2016-

2019 роки 

Ріш .№68 від01.04 2016 

2016 

2019 

Забезпечення умов сталого, 

ефективного функціонування 

діючих та створення нових 

ОСББ, підвищення ефективності 

управління житловим фондом 

шляхом формування 

конкурентного середовища на 

ринку комунальних послуг, 

здешевлення кредитів, залучених 

у кредитно-фінансових установах 

5.  Міська програму розробки детальних 

планів територій в м. Глухів на 2016- 

2017 рік 

Ріш. 24.05.2016 № 81 

2016 

2017 

 Упорядкування використання 
земельних ділянок  з  метою 
подальшої забудови відповідно 
до генерального плану міста,  
розроблення містобудівної 
документації 

6.   Програма поводження з 

безпритульними тваринами в м. Глухів 

2016 

2020 

Зменшення кількості 

безпритульних тварин у місті 

http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/81.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/81.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/81.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/81.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf
http://gluhiv.net/doc/rishenna/ses/2016/05/88.pdf


на 2016–2020  р 

Ріш. 24.05.2016 № 88 

Глухові гуманними методами, 

утвердження в суспільстві 

гуманного ставлення до 

тварин.комфортного існування 

7.  Міська цільова Програма розробки 

науково-дослідної продукції щодо 

схеми санітарного очищення 

населених пунктів на території 

Глухівської міської ради на період 

2017-2042 років   

ріш. № 139 від 11.10.2016 

2017 

2042 

 Забезпечення підвищення 

економічної  та  енергетичної 

ефективності  і  надійності 

функціонування системи 

санітарного очищення міста, 

зокрема сфери поводження з 

побутовими відходами, 

прибирання та утримання 

міських територій. 

8.  Міська програма актуалізації та  

внесення змін до генерального плану 

міста Глухів на  2016-2019 р 

 ріш. № 120 від 26.08.2016 

2016 

2019 

 внесення змін в існуючий 

генеральний план, внесення змін 

в історико-архітектурний 

опорний план та виготовлення 

плану зонування території м. 

Глухів Сумської області. 

 Охорона здоров’я   

9.  Міська цільова Програма  підготовки 

лікарських кадрів для  охорони 

здоров’я міста Глухова на 2015-2019 

рр    

Ріш  № 955 від 11.08.15 

2015 

2019 

 Підготовка молодих фахівців 

для установ охорони здоров’я та 

освіти міста. 

10.  Програма «Антигепатит» на 2012-2017 

роки 

Ріш. № 434 від. 28.09.2012  

2012 

2017 

Придбання імунно-ферментних 

та біохімічних аналізаторів для 

ЦРЛ та забезпечення медичним 

інструментарієм для проведення 

імунологічних досліджень 

11.  Міська Програма протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДУ на 2017-2018 роки  

2017 

2018 

 Зниження рівня захворюваності і 

смертності від ВІЛ-інфекції/ 

СНІДУ, надання якісних і 

доступних послуг з профілактики 

 Освіта    

12.  Міська програма удосконалення 

організації харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

на 2014-2017 

Ріш. № 715 від. 28.03.2014 

2014 

2017 

Забезпечення повноцінного 

якісного харчування учнів 

навчальних закладів, придбання 

обладнання для харчоблоків 

закладів освіти 

13.  Міська комплексна програма «Освіта 

міста Глухова на 2014-2017 р».  

Ріш. № 661 від. 25.12.2013 

2014 

2017 

Забезпечення належних умов 

навчання і виховання дітей 

14.  Міська програма розвитку 

патріотичного виховання школярів 

міста Глухова на 2016-2020 р. 

Ріш. № 976  від 16.10.2015 

2016 

2020 

Забезпечення функціонування 

військово-спортивного вихова-

ння школярів  кадетських класів 

на базі ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 6;  

15.   Міська цільова програма «Дитячі 

меблі» на період до 2020 року .Ріш. № 

977 від 16.10.2015 

2020  Забезпечення  сучасними 

дитячими меблями  навчальних 

закладів  міста 

16.  Про  програму запровадження в 

навчальних закладах міста системи 

2016 

2020 

Покращення екологічного стану 

міста, започаткування  

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


роздільного збирання твердих 

побутових відходів на 2016-2020 роки 

Ріш. № 93 від 18.07.2016 

роздільного збирання ТПВ в 

навчальних закладах, формува-

ння у дітей бережного ставлення 

до навколишнього середовища. 

  Соціальне забезпечення   

17.   Програма соціального  захисту 

окремих категорій населення міста 

Глухова  на 2014-2018 роки 

Ріш. № 660 від 5.12.2013 

2014 

2018 

Забезпечення соц. підтримки 

найбільш вразливих верств 

населення: інвалідів, одиноких 

пенсіонерів, дітей-сиріт, 

задоволення потреб пільгової 

категорії населення. 

18.  Комплексна міська цільова програма 

для пільгових категорій населення 

міста Глухова на 2016-2019 роки 

Ріш. №37 від 30.12.2015 

2016 

2019 

Соціальний захист окремих 

категорій громадян, які мають 

право на пільги 

 Відділ культури   

19.  Про міську Програму підтримку 

книговидання на 2016-2020 роки 

2016 

2020 

Сприяння  розвитку інформа-

ційної сфери, книговидання та 

книго розповсюдження, 

забезпечення населення міста  

соціально важливою видавничою 

продукцією місцевих авторів. 

   Фізична культура і спорт   

20.  Програма  розвитку фізичної культури 

на 2017-2020 р. 

  

2017 

2020 

Забезпечення заходів із розвитку 

фізичної культури  і спорту у місті 

 Підтримка сім'ї, дітей та молоді   

21.  Програма по виконанню на території 

м. Глухова Загальнодержавної 

програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини на період до 2017 р» 

2017 Забезпечення оптимального 

функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей міста 

відповідно до вимог Конвенції 

ООН про права дитини.   

22.  Міська цільова соціальна програма 

«Молодь Глухова»   на 2017 рік 

  

2017  Створення сприятливих умов 

для розвитку і самореалізації 

молоді, формування її громадян-

ської позиції та національно-

патріотичної свідомості 

 Виконавчий комітет   

23.  Міська програма забезпечення 

організаційних загальноміських заходів 

та інших видатків міського бюджету на 

2016 – 2020 р 

Ріш. №978  від 16.10.2015 

2016 

2020 

Забезпечення  підготовки та 

проведення у місті  заходів щодо 

відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних д 

24.  Комплексна міська програма 

«Правопорядок на 2017 рік» 

   

2017 Забезпечення виконання заходів із 

належного рівня правопорядку та 

громадської безпеки в місті  

та упередження правопорушень 

25.  Міська програма проведення часткової 

мобілізації  призову на строкову 

військову службу та військову службу 

за контрактом у 2017 році 

  

2017 Фінансове забезпечення 

своєчасного прибуття 

мобілізованих 

військовослужбовців до 

обласного збірного пункту 

 


