
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.02.13       Ужгород               № 46 
 
Про виконання Програми 
економічного і соціального розвитку  
міста за 2012 рік  
 

Заслухавши та обговоривши звіт начальника управління 
економіки та підприємництва Станковича М.М., виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 

1. Звіт начальника управління економіки та підприємництва 
Станковича М.М., про виконання "Програми економічного і соціального 
розвитку міста за 2012 рік" взяти до відома і винести на розгляд та 
затвердження сесії міської ради. 

2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) забезпечити 
протягом поточного року : 

- планове надходження до бюджету розвитку міста від відчуження 
майна що перебуває в комунальній власності міста та продажу земельних 
ділянок під власними об'єктами нерухомого майна; 

- контроль за використанням  об’єктів комунальної власності, землі і 
своєчасної та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста. 

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та погашення 
підприємствами житлово-комунального господарства наявних боргів; 

- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів з міського бюджету  та 
субвенції з державного бюджету, передбачених на ремонт доріг, 
реконструкцію та відновлення аварійних об'єктів житлово-комунального 
господарства;  

3. Відділу капітального будівництва (Доктор О.О.) забезпечити 
протягом поточного року:  

- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів з міського бюджету, 
передбачених на будівництво (в т.ч. незавершеного), реконструкцію та 
капітальний ремонт об'єктів комунального призначення (водо-
теплопостачання, каналізаційно-очисних споруд), закладів освіти, 
культури і охорони здоров'я, та корегування і підготовку пректно-
кошторисної документації.  



4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) 
протягом поточного року: 

- вжити заходи щодо зменшення та повного погашення 
заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах і організаціях 
міста; 

- посилити роботу щодо підвищення рівня середньомісячної 
заробітної плати та виявленню випадків використання незареєстрованої 
найманої праці суб'єктами підприємницької діяльності; 

- спільно з міським центром зайнятості забезпечити створення нових 
робочих місць згідно Програми сприяння зайнятості населення 
м.Ужгорода на 2012-2014 роки, здійснювати щомісячний моніторинг їх 
створення та вживати заходи щодо зменшення кількості ліквідованих 
робочих місць; 

- до 1 березня 2013 року підготувати листи - звернення до 
роботодавців, на підприємствах яких середній рівень заробітної плати  
менший за прожитковий мінімум, щодо збільшення фонду оплати праці. 

5. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
забезпечити протягом поточного року:  

- подальший систематичний моніторинг за рівнем роздрібних цін на 
споживчі товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках; 

- здійснювати заходи по контролю за роботою об'єктів торгівлі та 
сфери послуг. 

6. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) протягом поточного року 
забезпечити: 

- контроль за своєчасним фінансуванням асигнувань на проведення 
поточних розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними 
установами міста, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості; 

- в межах бюджетних призначень фінансування цільових програм та  
об'єктів передбачених Програмою економічного і соціального розвитку 
м.Ужгорода на 2013 рік. 

7. Управлінням: освіти (Бабунич О.Ю.), у справах культури, спорту, 
сім'ї та молоді (Бобров Е.В.), праці та соціального захисту населення (Сушко 
А.А.), відділу охорони здоров'я (Брецко М.Ю.) у 2013 році забезпечити: 

- у повному обсязі проведення розрахунків за енергоносії та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-
якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і 
послуг; 

- укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах 
встановлених лімітів споживання енергоносіїв. 

8. Відділу транспорту, державних закупівель, промисловості та 
зв'язку (Пугачов В.О.) протягом поточного року забезпечити: 

- постійний контроль за СПД, що здійснюють свою діяльність в сфері 
транспортних перевезень з метою підвищення культури обслуговування 
населення перевізниками міста;   



- вдосконалення маршрутної мережі, визначення й уточнення 
пасажиропотоків з метою покращення надання послуг в перевезенні 
пасажирів; 

- з метою реалізації державної політики у сфері державних закупівель 
забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів 
шляхом застосування, відповідно до діючого законодавства процедур 
закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти; 

- забезпечити вільний доступ СПД та фізичних осіб до участі  у 
процедурах закупівлі товарів, робіт  та послуг за державні кошти.  

9. Рекомендувати ДПІ у м. Ужгороді (Бадида М.П.) активізувати 
роботу щодо максимального погашення податкового боргу, вживати 
заходів адміністративного впливу до керівників підприємств і організацій, 
незалежно від форм власності, які працюють збитково, порушують  
фінансово-господарську дисципліну і мають заборгованість по 
зобов’язаннях до міського бюджету. 

10. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м.Ужго-
роді (Сухар Г.М.) активізувати роботу щодо повного погашення боргу по 
сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду та посилити претензійно-
позовну роботу 

11. Відділу інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю 
(Пуглик О.І.) інформацію про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку міста за  2012 рік опублікувати в ЗМІ. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
міського голови відповідно до їх функціональних повноважень. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                            В.Погорелов 
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Звіт 
про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

 міста за 2012 рік 
 

Аналіз економічного і соціального розвитку міста за 2012 рік свідчить, що 
економіка міста розвивалася під впливом складних і не завжди передбачуваних 
процесів, зумовлених наслідками  кризових явищ що відбулися в країні . 

Протягом 2012 року на особливому контролі у керівництва міста тримались 
питання наповнення бюджетів, виплати заробітної плати, економного 
використання бюджетних коштів, підвищення рівня благоустрою міста та 
забезпечення належної якості житлово-комунальних послуг. 

Свідченням цього є 10 місце в рейтингу журналу "Фокус", яке м.Ужгород 
зайняло як одне з найкомфортніших міст  для проживання в Україні. 

  Однак нинішня економічна ситуація не дає приводу для заспокоєння, постійно 
вимагає вжиття подальших дієвих заходів для зменшення негативних проявів в 
економіці міста.  

 

 Промисловість 
Зростання 
обсягу 
реалі-
зованої 
продукції 
промисло-
вості 

 

 

Важливим питанням для розвитку реального сектору економіки 
міста є стабілізація роботи промислового комплексу, який у 
звітному періоді відновлював втрачену динаміку розвитку. 

Одним із важливих показників будь-якого підприємства є 
реалізація готової продукції за результатами його діяльності. Так за 
січень-грудень 2012 року обсяг реалізованої продукції у відпускних 
цінах становив  808,8 млн.грн. (у 2011 році  616,6 млн.грн. відповідно), 
що у відсотковому відношенні складає 131,2  відсотка. Збільшення 
обсягів реалізованої продукції  спостерігалося у наступних 
підприємствах: ТОВ "Ріо-кола"-150,7відс., ТОВ "Віндов"-139,2 відс, 
ВАТ "Видавництво "Закарпаття"-102,9 відс., КП "Ужгородська міська 
друкарня"-113,7 відс.; ТОВ Інформаційно-видавниче агентство "Іва"-
136,2 відс., ТОВ"Поліграфцентр "Ліра"-107,3 відс., ТОВ "Інтерфіл"-
120,4 відс., ТОВ "Екселент"-154,0 відс.,  ТОВ "Завод "Конвектор"-
102,8 відс., ТОВ "Гал лтд."-170,3 відс.,  ТОВ "Унгваєр"-112,5 відс. 
ТОВ"Фава - технікс"- 111,3 відс. ТОВ "Гроклін - Карпати"-123,6відс.,  
ВАТ "Закарпатгаз"-108,8 відс.,   та інші. 

Пріоритетними галузями промисловості і на далі залишаються: 
хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та 
води, легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів. 

 Разом з тим, основними проблемами підприємств залишаються 
зношеність  та застарілість обладнання, низький науково-технічний 
потенціал підприємств, відсутність на більшості  підприємств  
інвестиційних проектів, низька купівельна спроможність у населення, 
високі відсоткові ставки на кредити і як наслідок, відсутність 
необхідної кількості обігових коштів та  іноземних замовлень, постійне 
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зростання цін на енергоносії, що негативно впливає на рентабельність 
профільної продукції та фінансовий стан галузі в цілому. 

 Ринок товарів і послуг 
Збільшення  
товаро-
обороту 
роздрібної 
торгівлі 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Розширення 

видів 
побутових 
послуг 

Торгівлю товарами народного споживання в місті здійснюють 
314 підприємств роздрібної торгівлі, 330 підприємств ресторанного 
господарства на 13,5 тис. посадкових місць та 14 ринків на яких 
реалізують різні групи товарів. Споживчий ринок міста 
характеризується достатнім рівнем насиченості основними 
продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним 
постачанням, відсутністю товарного дефіциту. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних 
осіб, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 
господарства у місті  за січень-вересень 2012 року склав 1668,3 млн. 
грн., що у порівнянних цінах більше відповідного періоду 
попереднього року на 10,1 відсотка. Питома вага міста в 
загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту підприємств-
юридичних осіб становила 29,4 відсотка. Товарооборот в розрахунку на 
одну особу становив 14,3 тис. грн.. (в 2011році-12,6тис.грн.). 

Аналіз розвитку мережі підприємств ресторанного 
господарства показує, що за останні роки вона розвивається за 
рахунок відкриття невеликих закладів типу кафе, бар, закусочна, які 
спеціалізуються в основному на "швидкому" обслуговуванні.  

В сфері платних послуг спостерігається пожвавлення розвитку 
таких видів послуг, як перукарські, ремонт взуття та житла. 
Розширяється мережа автомийок, комплексів з технічного 
обслуговування автомобілів, радіоелектронної апаратури, технічно-
складних товарів, підприємств, що надають населенню фотопослуги.  

За січень-жовтень 2012 року обсяг реалізованих 
підприємствами та організаціями міста платних послуг склав 
553,3млн.грн. (2011р.- 470,4 мнл. грн.), що на 17,6 відсотка більше 
(або 82,9 млн.грн.), ніж за відповідний період 2011 року, із них 
населенню - 185,8 млн.грн. проти 159,3 млн.грн. у 2011 році. 

Близько 80 відс. працюючих в сфері побуту - це приватні 
підприємці, які для надання побутових послуг використовують 
власне обладнання, інструменти.  

Протягом року організовано та проведенню різного роду 
фестивалі та ярмарки, на яких місцеві та обласні виробники мали 
можливість реалізувати свою продукцію, тим самим поширюючи 
ринки збуту. Протягом року організовано зокрема: фестиваль-
ярмарок “Масляна”, “Сонячний напій”, “Медовий спас” та інші.  

 Транспорт 
 
 
 
 

Автомобільним транспортом за 2012 рік перевезено 294,0тис.тонн 
вантажів, що на 6,2 відс. менше 2011 року. Вантажообіг зменшився на 
1,5 відс. і склав 297,7 тис. ткм. Автоперевізниками всіх форм власності 
перевезено 53,9 млн. пасажирів, що на 1,5 відс. менше рівня 2011 року.  
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Перевезення  
пасажирів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

сфера 
державних 
закупівель 

Станом на 01.01.2013р. у м.Ужгороді затверджена автобусна 
маршрутна мережа з 28 маршрутів. Перевезення  пасажирів на 
міських автобусних маршрутах загального користування впродовж 
2012 року здійснювали 17 автомобільних перевізників з 193 
автобусами,  проведено 23 заміни автобусів перевізниками на більш 
нові та комфортабельніші. 

Протягом  2012 року проведено 11 (одинадцять) засідань комісії з 
безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту та 5 нарад 
заступника міського голови з перевізниками щодо неухильного 
дотримання умов договорів з організації роботи на автобусних маршрутах 
загального користування. Так, за порушення умов договору про 
організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування винесено попередження одному 
перевізнику та з одним перевізником розірвано договір. Розгянуто 56 
заяв, скарг та пропозицій громадян. 

Відповідно до Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" розроблено та затверджено Річний план державних закупівель 
на 2012р. та додаток до річного плану державних закупівель для 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Підготовлено та 
проведено 20 засідань комітету з конкурсних торгів щодо проведення 
процедур державних закупівель. Комітетом з конкурсних торгів 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради протягом 2012 року 
проведено процедури закупівель за державні кошти на суму 1382,2 тис. 
грн. для потреб виконавчого комітету. 

Крім того, здійснювалося інформаційне забезпечення та 
роз‘яснення розпорядникам державних коштів змін в законодавстві 
у сфері державних закупівель. Надавалися консультації та правова 
допомога розпорядникам державних коштів при проведенні торгів 
на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. А також 
проводився збір інформації, підготовка звітів  та проведення аналізу 
даних щодо використання бюджетних коштів розпорядниками 
державних коштів.  

Основною проблемою в системі державних закупівель є передусім, 
недосконалість законодавчої бази, що регулює процес державних 
закупівель. Так, діюча система державних закупівель потребує постійного 
удосконалення з метою пошуку найбільш раціональної та прийнятної для 
нашої економіки моделі розвитку та функціонування системи державних 
закупівель. 

 Мале підприємництво 
 

Поступове 
збільшення 
кількості 
малих 

підприємств 
 
 

Однією з важливих ланок у структурній перебудові економіки 
міста, в цілому залишається розвиток малого підприємництва. В 
місті спостерігається поступове збільшення кількості малих 
підприємств. Так, загальна кількість малих підприємств у 2011 році 
склала 120, проти 117 у 2010 році. Обсяг реалізованої продукції 
(робіт ,послуг) малими підприємствами у 2011 році склав 1586,3 
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Підтримка 
малого та 
середнього 

 бізнесу         

млн.грн. проти 1512,8 млн.грн. у 2010 році (показники за 2012 рік  
надаються  органами статистики у  II півріччі 2013 року). 

Наразі спостерігається тенденція незначного збільшення 
кількості зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в 
основному збільшення відбулося за рахунок юридичних осіб - на 64 
СПД більше відповідного періоду минулого року. Всього, станом на 
01.01.13р. перебувало на обліку 17758 фізичних і юридичних осіб, 
що на 63 особи більше  відповідного періоду минулого року, із них 
фізичних осіб - підприємців 13523 (проти 13524 у 2011р.) та 4235 
юридичних осіб (проти 4171 у 2011р. відповідно). 

 Протягом 2012 року державними адміністраторами відділу 
(Офісу), прийнято від СПД та опрацьовано 3154 дозвільні справи, 
видано 2865 дозвільних документів та зареєстровано 74 декларації.  

Протягом звітного періоду підприємці міста залучались до 
участі у ярмарках, виставках, семінарах, форумах, підготовці кадрів 
для роботи в малому підприємництві. Разом з тим, в місті 
розроблена та затверджена сесією міської ради Програма підтримки 
розвитку малого підприємництва у місті Ужгород на 2013-2014 
роки  заходи якої спрямовані на підтримку та розвиток малого 
підприємництва у м.Ужгороді. 

Також, за даними міського центру зайнятості для 
започаткування власної справи протягом 2012 року 46 осіб 
отримали одноразову  допомогу. 

 Разом з тим, проблемними питаннями залишаються : складність 
доступу СПД до фінансово-кредитних ресурсів, відсутність 
системності та узгодженості в регуляторній базі, часта зміна та 
прийняття непередбачуваних регуляторних актів, недостатня 
інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва. 

 Туризм 
Позитивні 
тенденції 
розвитку 
туристично 

-рекреа-
ційної  
галузі 

В місті розвинена мережа туристично-рекреаційних та готельних 
закладів, яка нараховує понад 25 готелів, мотелів та готельно-
туристичних комплексів. Загальний номерний фонд  готелів міста дає 
можливість одночасно поселити близько 1,5тис.осіб.  

З початку року  готельні заклади міста уже прийняли близько 
29тис. туристів . Найбільша кількість  з них  відвідала місто саме на 
весні, в період цвітіння сакур і травневих свят, понад 10 тис. 
туристів , в середньому 3,4 тис. щомісячно. 

Збільшенню кількості туристів і екскурсантів сприяла значна 
кількість міських свят і фестивалів, які почали масово проходити в м. 
Ужгороді і створювати неповторний етнічний колорит нашого міста. 

В місті працює інформаційно-туристичний центр, здійснюють 
діяльність 5 туроператорів та близько 40 туристичних агенцій.  

За минулий рік в сферу туристичних послуг у місті залучено 
близько 18 тис.дол. США прямих іноземних інвестицій. 

Туристична галузь набуває дедалі більшого значення в 
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соціально-економічному розвитку міста. Так в 2012 році 
затверджено фінансування з джерел міжнародної технічної 
допомоги в рамках програми транскордонного співробітництва 
"Польша-Білорусь-Україна 2007-2013" спільного українсько-
польського проекту "підвищення туристичної привабливості 
історичних міст - побратимів Ярослава та Ужгорода" на суму 900 
тис.євро. В результаті реалізації проекту буде відреставровано 
пам'ятку архітектури національного значення XVIII сторіччя 
будівлю Амбару та винного льоху. Ужгород отримає новий об'єкт 
для проведення туристичних та культурних заходів, які 
сприятимуть ширшому міжнародному визнанню міста з 
тисячолітньою історією. 

 Зовнішньоекономічна діяльність 

Продовжує 
зростати 
негативне 
сальдо 

зовнішньо-
торгівельного 
обороту 

Зовнішньоекономічні зв’язки є одним із основних напрямів 
розвитку економіки міста. Обсяг експорту зовнішньої торгівлі 
товарами за 2012 рік становив 91,1 млн.дол.США, імпорту – 311,3 
млн.дол. США. У порівнянні з відповідним періодом минулого року 
експорт зріс на 10,9 млн.дол.США,  імпорт - на 4,0 млн.дол. США. 

Одна із основних причин перевищення імпорту над експортом 
це велика зосередженість великих торговельних центрів, які 
спеціалізуються на реалізації імпортної продукції. Крім того, 
підприємці що займаються  переважно торговельною діяльністю 
імпортують значний обсяг товарів із за кордону що призводить до 
переважанням імпорту над експортом товарів. 

В цілому зменшення сукупного обсягу зовнішньої торгівлі 
склало 220,1 млн. дол.США. 

Інвестиційна 
діяльність 

За 2012 рік в економіку міста залучено 4,7 млн.дол.США,  прямих 
іноземних інвестицій, загальний обсяг станом на 01.01.2013 року 
становив 52,7 млн.дол.США. Темп росту залучених прямих іноземних 
інвестицій за рік склав 106,5 відсотка. Провідними інвесторами і 
надалі залишаються суб'єкти Польщі, США, Словаччини, Угорщини. 

Протягом 2012 року  в м. Ужгороді зареєстровано наступні 
новостворені підприємства з прямими іноземними інвестиціями: 

ТОВ "Адін Дентал Імлант Укр" (торгівля медикаментами),  ТОВ 
"Пласті ДІП Україна" (торгівля), ТОВ "ДЦДМУ"- охорона здоров'я 
(санаторні послуги), ТОВ "Чекков" (торгівля) ТОВ "Мір 
Альфа7"(електроенергія) та інші. 
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Інвести-
ційні 

проекти 

З метою залучення додаткових  інвестиційних коштів в місті 
розроблено та затверджено сесіями Ужгородської міської ради 
наступні програми: 

-"Питна вода міста Ужгород на 2012 - 2020 роки"; 
- "Програма енергоефективності і енергозбереження міста 

Ужгорода на 2012-2014 роки"; 
- направлено на розгляд до Програми розвитку ООН в Україні 

матеріали по участі в реалізації проекту "Трансформація ринку в 
напрямку енергоефективного освітлення"; 

- подано на розгляд технічного секретаріату /Будапешт/ в рамках 
Програми транскордонного співробітництва "Україна-Словаччина-
Угорщина - Румунія 2007-2013" інвестиційний проект "Дослідження 
та проведення детального аналізу роботи комунальних підприємств 
з надання послуг водопостачання та водовідведення" спільно з 
містом Ніредьхаза /Угорщина/; 

- реалізується проект «Створення здорового бізнес середовища 
через розвиток інвестиційних можливостей» при підтримці 
програми Slovak Aid. 

 Надходження до бюджетів 

Збільшення 
надходжень 

до 
бюджетів 
усіх рівнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

До бюджету міста за 2012 рік надійшло 377,0 млн. грн. (в тому 
числі 157,1 млн. грн. офіційних трансфертів), що на 35,7 млн. грн. 
(10,5 відс.) більше минулого року. 

Державною податковою інспекцією у м. Ужгороді за 2012 рік 
мобілізовано податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів в сумі 
586,5 млн. грн., що на 69,3 млн. грн. (13,4 відс.) більше проти 
попереднього. 

Надходження до Пенсійного фонду за 2012 рік склали 626,5 млн. 
грн., що на 60,7 млн. грн.(10,7 відс.) більше, ніж за 2011 рік.  

Незважаючи на заходи, які здійснювались у місті щодо 
залучення платників до сплати страхових внесків, зростання 
недоїмки до Пенсійного фонду продовжується, яка порівняно з 
початком 2011 року збільшилась на 2244,9 тис. грн. і склала 6534,2 
тис.грн. на 31 грудня 2012 року. Найбільша заборгованість до 
Пенсійного фонду у підприємств: ВАТ "Племінний завод 
"Закарпатський", ВАТ"Берегівський комбінат хлібопродуктів", ПП 
"Інтер-Євро-Сервіс", КП "Уж-тепло", ПАТ "Управління механізації 
будівництва". 

Основною причиною збільшення недоїмки до Пенсійного фонду 
міста є перереєстрація 2-х підприємств: ВАТ «Племінний завод 
"Закарпатський" і ВАТ "Берегівський комбінат хлібопродуктів", що 
перейшли до нашого міста з міста Берегово з боргами в сумі 
324тис.грн. які щомісячно нарощують їх. Станом на 31.12.2012 року 
заборгованість вищевказаних підприємств склала 1726,9 тис. грн., або 
26,4 відс. від загальної суми недоїмки до пенсійного фонду. 
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 Соціальний захист та стан ринку праці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збільшення 
рівня 

середньо-
місячної 
заробітної 
плати 

В місті досягнуто певних позитивних результатів у сфері 
соціально-трудових відносин, у тому числі оплати праці, ліквідації 
її заборгованості, охорони умов праці, соціального обслуговування 
та соціального захисту  пенсіонерів, інвалідів, непрацездатних 
громадян, дітей-сиріт, малозабезпечених сімей з дітьми, інших 
соціально-незахищених громадян, які потребують допомоги і 
соціальної підтримки. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного 
працівника міста за 2012 рік становила 2629,0 грн. і зросла  
порівняно з відповідним періодом  минулого року на  12,7 відс. Її 
розмір був на 11,8 відс. (або 2351,0 грн.) вищим від рівня  
середнього показника по області. 

Найвищий рівень заробітної плати по місту у працівників, 
зайнятих у фінансовій діяльності, державному управлінні, 
транспорті і зв’язку.  

 
 
 
 
 
 

Зменшення 
заборгова-
ності із 
виплати 
заробітної 
плати 

 

 

 

 
 
 

 

Одним із основних показників, який свідчить про позитивні 
зміни в економіці міста, є значне погашення на економічно 
активних підприємствах заборгованості із виплати заробітної плати 
працівникам підприємств, організацій, установ міста.  

За статистичними даними станом на 01.01.13р. загальна сума  
заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 
підприємств, організацій, установ міста становила 1029,0 тис.грн. 
що менше відносно відповідного періоду минулого року на 688,8 
тис.грн. (на економічно активних підприємствах заборгованість 
становила – 802,9 тис.грн. що менше на 571,1тис.грн  відповідно). 

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині 
виплати заробітної плати її збільшення, прийому та звільнення з 
роботи, забезпечення мінімальних гарантій в оплаті праці 
знаходяться на постійному контролі. Так протягом 2012р. 
підготовлено та проведено 34 засідань міських комісій з питань 
заборгованості на яких заслухано 201 керівника підприємств 
боржників з виплати заробітної плати та 78 СПД які сплачували 
заробітну плату менше встановленого рівня мінімальної. По 
кожному підприємству та СПД  вжитті відповідні заходи впливу, 
передбачених чинним законодавством України.  

Крім того, розпорядженням міського голови від 31.05.11 №194 
створена міська робоча група по виявленню випадків використання 
незареєстрованої найманої праці (далі робоча група) для здійснення 
заходів щодо виведення заробітної плати та зайнятості населення з 
"тіньового" сектору економіки та їх легалізації.  

Членами робочої групи за 2012 рік перевірено 542 СПД на 
предмет укладання трудових договорів з найманими працівниками. 
Виявлено порушення законодавства про працю щодо оформлення 
трудових відносин у 156 роботодавцях (155 - в сфері торгівлі). За 
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даними міського центру зайнятості за результатами проведення 
перевірок укладено та зареєстровано 49 трудовий договорів, 
передано матеріали по 7 порушниках законодавства про працю у 
Територіальну державну інспекцію праці у Закарпатській області. 

Збільшення 
новоство- 
рених 
робочих 
місць. 

  Впродовж 2012 року ситуація на ринку праці характеризується 
збільшенням економічної активності населення, кількості 
новостворених робочих місць. Так, за даними міського центру 
зайнятості і Реєстраційної палати міста за 2012 рік створено 4104 
нових робочих місць (в тому числі зареєстровано 655 приватних 
підприємців), що на 5,3 відс. більше, ніж за 2011 рік. Впродовж 
2012 року на обліку в міському центрі зайнятості перебувало 4630 
осіб, з яких 2961 мали статус безробітного, працевлаштовано 2066 
осіб, що складає 54,8 відс. від кількості громадян, які звернулись з 
питань працевлаштування.  

Соціальний 
захист 

населення 

Протягом 2012 року за рахунок міського бюджету надано 
грошової допомоги 789 малозабезпеченим громадянам міста на 
загальну суму 115,7 тис. гривень. За рахунок державних бюджетних 
коштів надано грошову допомогу 18 особам на суму 7,4 
тис.гривень. Забезпечено санаторно-курортними путівками 8 осіб за 
рахунок Мінсоцполітики  України, 129 осіб  за рахунок субвенції з 
державного бюджету, з інших джерел 14 осіб та 35 осіб до  
Виноградівського відділення ОЦКР. 

Забезпечено медикаментами (по рецептах) по пільговим цінам 
15580 чоловік на суму 958,8 тис.грн. Зубопротезовано 82 людини 
пільгової категорії на суму 86,0тис.гривень. 

Встановлено телефони 19 особам пільгової категорії населення, 
в тому числі 2 ветеранам війни. 

Станом на 01.01.2013 року на обліку нараховувалися 894 чол., які 
у відповідності до Закону України “Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 
мають право на пільги. 

Разом з тим, проведено капітальний ремонт житла 18 ветеранам 
війни на загальну суму 198,4 тис.гривень.  

З початку 2012 року  надано всіх видів соціальних допомог на 
суму 88,5млн.гривень. 

 Житлово-комунальне господарство 
Показники 
виконання 
робіт по 
головних 
розпо-

рядниках 
бюджетних 
коштів. 

 
 

Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію 
об'єктів комунальної власності, департаментом міського 
господарства за 2012 рік освоєно на 89,3 відс., або 18934,0 тис.грн. 
проти 21191,5 тис.грн. передбачених та уточнених Програмою 
економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік, в тому числі: 
субвенцію з обласного та державного бюджету освоєно на 99,6 відс. 
та 89,3 відс. відповідно, а саме:  

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
8165,0 тис.грн., що складає 96,5 відс. від уточнених планових 
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призначень (додаток 2).  
За рахунок цих коштів проводились роботи по утриманню доріг, 

зелених насаджень, систем вуличного освітлення, світлофорних 
об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ.  

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою за рахунок всіх 
джерел фінансування виконано робіт на суму 7519,2 тис.грн., що складає 
81,8 відс. від уточнених бюджетних призначень (додаток 3).  

Проводились роботи по поточному ремонту асфальтобетонного 
покриття вулиць та капітальному ремонту вулиць загальною 
площею 11024 кв.м. Замовлено проектно-кошторисну документацію 
по капітальному ремонту світлофорних об'єктів та по ремонту 
внутрішньоквартальних територій. Відремонтовано мережі 
зовнішнього освітлення по вул.Капітульній.  

- по утриманню, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів 
житлового фонду виконано робіт на суму 3249,8 тис.грн., що складає 
91,6 відс. від уточнених планових бюджетних призначень (додаток 4). 
За рахунок цих коштів у житловому господарстві капітально 
відремонтовано покрівель 16 житлових будинків площею 11549 кв.м. на 
загальну суму 1335,1 тис.грн., встановлено автономне опалення у 218 
квартирах малозабезпечених громадян на загальну суму 911 тис.грн., 
проведено капремонт у 13 житлових будинків на  суму 344,7тис.гривень. 
        Відділом капітального будівництва виконано робіт по будівництву, 
реконструкції та капітальному ремонту соціально-культурних і 
комунальних об’єктів на загальну суму 8154,8 тис.грн., що становить 
48,0 відс. від запланованих призначень на рік, в тому числі: за рахунок 
субвенції з обласного бюджету виконано робіт на 1062,7 тис.грн. або 
66,6 відс. (додаток 5). 

Недостатній рівень освоєння коштів пов’язаний з процедурою 
проведення тендерних закупівель та отриманням позитивних 
висновків Держбудекспертизи на проектні роботи, дозвільних 
документів в інспекції Держартбудконтролю, а також коригуванням 
(перерахунком) проектно-кошторисної документації, які були 
виготовлені у минулих роках.  

Завершені роботи по реконструкції системи опалення 
бібліотеки по вул.8 Березня, системи теплопостачання поліклініки 
міської дитячої лікарні по вул.Боженка,4 (будівельно-монтажні 
роботи), капітальному ремонту покрівлі будівель ЗОШ №15, ЗОШ 
№19, ДНЗ №2, ремонту актового залу ЗОШ №5, реконструкції 
теплового вузла та зовнішніх мереж ЗОШ № 11 по Православній 
набережній, будівництву підвідного газопроводу АНВК по 
вул.Підгірній та запущено тепло в шкільний заклад.  

Виконані роботи по ліквідації наслідків буревію з відновлення 
покрівлі СШМД та відремонтовано асфальтобетонне покриття 
майданчику СШМД.  

Для реалізації "Енерго - та екологоефективної схеми 
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теплопостачання м.Ужгорода" освітніх закладів згідно з Програмою 
будівництва та реконструкції автономних котелень закладів освіти 
та охорони здоров'я на 2011-2015 роки будівельно-монтажні та 
пусконалагоджувальні роботи по всіх модульних (лізингових) 
котельнях завершені.  

Використані бюджетні призначення по реконструкції системи 
опалення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20, відділення хірургії № 2 ЦМКЛ, 
міської поліклініки №1, фасадів будівлі та заміні вікон на 
енергозберігаючі ДНЗ №28, приміщень травмопункту і приймального 
відділення ЦМКД (субвенція з обласного бюджету), капітальному 
ремонту покрівлі будівель ДНЗ №38, ДНЗ №39, ЗОШ №16, 
багатопрофільного ліцею "Лідер" - ЗОШ I-IIст. №20.  

Проводились роботи по реконструкції щелепно-лицевої хірургії 
ЦМКЛ. Розпочаті роботи по ремонту даху НВК "Ужгородський 
економічний ліцей" та підготовчі роботи по будівництву дитячого 
реабілітаційного центру по вул.Ракоці. 

По закладах освіти виконано робіт на суму 598,5 тис. грн. 
(39,2 відс. запланованих) (додаток 6).  

З метою належної підготовки до опалювального сезону 
виконані ремонти систем опалення ДНЗ № 6, ДНЗ №15, ДНЗ №26, 
ДНЗ №31. Проведено експертизу проекту по капітальному ремонту 
будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка та виготовлено 
проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту 
системи опалення ЗОШ №5. За рахунок субвенції з обласного 
бюджету відремонтовано будівлю СНВК "Пролісок". 

Всього на утримання, розвиток житлово-комунального 
господарства, будівництво і реконструкцію соціально-культурних та 
комунальних об'єктів, ремонту закладів освіти, охорони здоров'я 
Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2012 рік 
передбачено та планово уточнено коштів у сумі 39777,9 тис.грн. (без 
врахування призначень на погашення заборгованості за проведені 
роботи у 2010, 2011 роках та оплату лізингових платежів у сумі 12979,1 
тис.грн.), виконано робіт на суму 27693,9 тис.грн., що складає 69,6 відс. 
та 100,0 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2010-2011 
роках і профінансовані призначення по лізингових платежах. 

Згідно заходів по підготовці до роботи водопровідно-
каналізаційного господарства в зимових умовах,  виконано заміну 
водопровідних мереж - 0,390 км. на суму 204,0 тис.грн. та 
каналізаційних мереж - 0.144 км на суму 56,0 тис.гривень. Також на 
каналізаційних очисних спорудах проведені роботи по ремонту 
будівель та обладнання на 378,0 тис.гривень. 

Для надійної роботи водозабору «Минай» проревізовано всі 
діючі свердловини, а також проведено роботи по ремонту та заміні 
обладнання на загальну суму 54,0 тис.гривень. 

Підготовлено до роботи в зимових умовах 10 водопровідних 
насосних станцій, 21 артезіанських свердловини, готові до 
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Причини не 
виконання 
надходжень 

 

експлуатації в зимових умовах водопровідна очисна споруда та 
водозабір «Минай». Також підготовлені до роботи в зимових 
умовах 9 каналізаційних насосних станцій. Всього КП «Водоканал 
м.Ужгорода» затрачено 845,0тис.грн. власних коштів підприємства. 

У минулому році вживалися заходи з активізації створення 
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, впорядкування 
обліку, створення нових та наявності діючих об’єднань. Так, в місті 
Ужгороді створено 11 нових ОСББ, їхня загальна чисельність 
становить 73 одиниці, які обслуговують 204,3 тис. кв.м., а також 
створено 5 будинкових комітетів. 

Відповідно до рішення XI сесії міської ради  YI скликання від 
09.12.11р. №314 в місті реалізується "Програма підтримки об'єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації 
населення у місті Ужгороді на 2012-2014 роки". У рамках виконання 
Програми у 2012 році профінансовано з бюджету міста 80,0 тис.грн. на 
спів фінансування робіт з капремонту у житлових будинках. 

Протягом 2012 року департаментом міського господарства 
укладено 15 договорів оренди майна комунальної власності 
територіальної громади міста Ужгорода. Загалом до бюджету міста 
надійшло 2204,13 тис. гривень. 

На 2012 рік заплановано надходження від приватизації об’єктів 
комунальної власності міста Ужгорода біля 12 млн. грн. Однак 
протягом звітного періоду до бюджету надійшло 0,8 млн. гривень. 

Основними проблемами низького рівня надходжень є низький 
попит на нерухомість у місті, кризові явища у державі, комерційна 
непривабливість об’єктів комунальної власності, які включені до 
переліків об’єктів, що підлягають приватизації (котельні,центральні 
теплові пункти, бойлерні) та арешти, накладені на комунальну 
власність м. Ужгорода. 

Упродовж 2012 року укладено 118 договорів оренди земельних 
ділянок, що перебувають у розпорядженні міської ради на підставі 
рішень сесії, а також 153 договори оренди земельних ділянок на 
підставі рішення виконкому.  

Крім того, за рік укладено 44 договорів авансового внеску, 
загальною сумою 450,7 тис. грн., та 9 договорів купівлі – продажу на 
суму 1895,7 тис. гривень.  

Департаментом міського господарства впродовж останнього 
кварталу 2012 року укладено 29 договорів тимчасового користування 
місцями для розміщення зовнішньої реклами. Загальна сума 
надходжень до місцевого бюджету склала 194,1 тис. гривень. 

Рівень 
розрахунків 
споживачів 
за надані 
житлово-
комунальні 
послуги 

Залишається  незадовільний стан розрахунків споживачів за 
отримані житлово-комунальні послуги. Так у грудні 2012 року 
населенням м.Ужгорода сплачено 8,4 млн.гривень за житлово-
комунальні послуги, що становить  80,8 відс. від нарахованих сум. 
Заборгованість станом на 01.01.2013 року склала 83,8 млн.гривень. 

Так, найбільша заборгованість населенням склала за: 
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централізоване опалення  та горяче водопостачння -31,8 млн..грн.,  
централізоване водопостачання та водовідведення- 19,7 млн.грн., за 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій-
17,8млн.грн., газопостачання 9,2 млн.грн.,  та за вивезення 
побутових відходів- 3,0 млн.гривень.  Крім того заборгованість за 
електропостачання  становила 12,4 млн.гривень. 

 Гуманітарна сфера 
 Охорона  
здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

У 2012 році мережа міських закладів охорони здоров'я  нараховувала 
5 медичних закладів (центральна міська клінічна лікарня, міська дитяча 
клінічна лікарня, станція швидкої медичної допомоги, міський 
перинатальний центр, міська поліклініка). 

Уточнений план видатків на заклади охорони за 2012 рік 
становив -77,9 млн.грн, що перевищує контрольний показник  МФУ 
на 10,1 відс., в 2011 році-65,5 млн.гривень. 

Фінансування закладів охорони здоров'я по загальному фонду 
бюджету за 2012 рік проведено в розмірі 96,6 відс. відповідно до 
затверджених кошторисних призначень. 

За рахунок коштів бюджету розвитку міста проведені роботи в 
медичних закладах на загальну суму 2 млн.768,3тис.грн. 

Так основні рейтингові показники - це рівень народжуваності який 
знаходився на рівні 2011 року-13,5 проміле. Значно зменшився 
показник рівня загальної смертності населення у порівнянні з 
попередніми роками і становив - 9,9 відс. (в 2011 році -11,6 відс.) і є 
нижчим середньообласного показника-11,7 відс. Зменшився показник 
мертвонароджуваності у порівнянні з аналогічними періодами 2011 
року, який становив - 7,1 проміле (в 2011- 13,1 проміле). 

Особлива увага приділялася розвитку первинної медико-
санітарної допомоги населенню міста на засадах сімейної 
медицини. Протягом 2012 року третина населення міста 
обслуговувалася 49 сімейними лікарями.  

Освіта 

 
 
 
 
 

 

В м.Ужгороді працює 51 навчальний заклад: 28 
загальноосвітніх навчально - виховних закладів усіх типів і 23 
дошкільні навчальні заклади.  

Протягом 2012 року у школах міста працювало 500 класів з 
наповнюваністю 13284 учнів які навчалися українською, 
російською, угорською та словацькими мовами. Всього у ДНЗ 
міста працювало 206 дошкільних груп з наповнюваністю 5539 
дітей. У всіх навчальних закладах міста організовалося харчування. 
Безкоштовним харчуванням забезпечувалися старшокласники 
пільгових категорій: діти під опікою, постраждалі від аварії на 
ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей. 

Культура 

 
 
 

Мережа закладів культури міста  у 2012 році складала : 2 дитячі школи 
естетичного виховання (музична школа № 1 ім.П.І.Чайковського та школа 
мистецтв), централізована бібліотечна система міста (2 центральні 
бібліотеки та 4 бібліотеки-філії), міський центр дозвілля. 
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Протягом 2012 року галузь культури міста розвивалась згідно 
розроблених та затверджених планів роботи.  

Відповідно до Програми відзначення в місті Ужгород 
державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і 
пам’ятних дат та інших заходів на 2012-2014 роки з міського 
бюджету було виділено 150 тис.грн. на культурно-мистецькі 
заходи. Крім того, для проведення найбільш масових заходів, як от 
фестиваль-ярмарок «Сонячний напій», День міста, новорічно-
різдвяні заходи було залучено спонсорські кошти. 

Впродовж 2012 року централізована бібліотечна система 
отримала 2653 примірники друкованої продукції (1927 книг, 25 
брошур, 701 періодичне видання). Велику увагу бібліотекарі ЦБС 
приділяють пошукам джерел недержавного фінансування 
комплектування фондів, встановлення контактів з меценатами.  
Відтак за платні послуги придбано 78 книг, подаровано 
користувачами – 1159 книг. На придбання газет та журналів з 
бюджету міста було виділено 15 тис. гривень. 

Відповідно до затверджених планів роботи протягом минулого 
року проведено всі заплановані культурно-мистецькі заходи та 
урочистості до державних, місцевих, професійних свят та 
пам’ятних дат. 

У 2012 році в місті проведено 67 міських змагань, 4 
всеукраїнських та 4 міжнародних змагань, один учбово-
тренувальний збір. Були проведені легкоатлетичні естафети по 
місту, присвячені Дню Перемоги та Дню міста. Збірні команди 
міста приймали участь у 46 обласних, 9 республіканських та 3 
міжнародних змаганнях. Також проведено спартакіади міста серед 
учнівської молоді профтехучилищ та ВУЗ І-ІІ рівнів акредитації з 7 
видів спорту, підсумки якої підведені у травні. Проведено 
нагородження призерів та переможців цих спартакіад. 

Протягом 2012 року особлива увага приділялася підготовці, та 
працевлаштуванню дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в яких закінчився термін навчання чи перебування в 
загальноосвітніх навчальних закладах. При працевлаштуванні 
зазначених категорій дітей завжди враховується необхідність 
надання їм житла, матеріальної та іншої допомоги. 

Станом на 01.01.2013 року на обліку в місті перебувало 117 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Відділ 
сім’ї та молоді разом з УМЦСССДМ співпрацює із ЗОБФ “Нова 
сім’я”, який охоплює 150 вихованців з числа дітей зазначеної 
категорії, при проведенні акцій надається матеріальна та 
організаційна підтримка.  

В місті створено та постійно поповнюється банк даних багатодітних 
сімей, яким виписуються та видаються посвідчення багатодітної 
родини, а дітям видаються посвідчення дитини з багатодітної родини. За 
2012 виписано та видано 101 посвідчення багатодітних батьків та 222 
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посвідчень дитини з багатодітної родини. 
У 2012 році проведено засідання 7 комісії з питань координації дій 

щодо попередження насильства в сім’ї та 17 засідань координаційної 
ради з питань координації дій суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, 
що опинилися у складних життєвих обставинах. Рішенням 
виконавчого комітету затверджено оновлений склад та Положення про 
Раду з питань молодіжної політики. Проведено 15 засідань ради з 
питань молодіжної політики. 

 Одним із основних факторів, що впливає на розвиток  галузей: 
охорони здоров'я, освіти, культури,  фізичної  культури і спорту - хронічна  
недостатність  необхідних коштів.  

 
Більш детальний аналіз виконаних робіт по об’єктах та по коштах  надано в 

додатках № 2 - 7. 
Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку міста за 2012 рік 

свідчить про необхідність підвищення організаторської роботи управлінь та 
відділів міської влади щодо ефективного вирішення назрілих проблем 
економічного розвитку міста в тісному поєднанні з вирішенням питань 
поліпшення життєвого рівня населення та розвитку соціальної сфери.  
 

У зв'язку з тим, що в звіті подано детальний аналіз виконання завдань, 
передбачених рішенням виконкому від 17.10.12 №358 "Про підсумки 
економічного і соціального розвитку міста  за 9 місяців 2012 року та завдання  
по виконанню Програми економічного і соціального розвитку  міста на 2012 
рік" пропоную вказане рішення зняти з контролю. 
 
 
 
Начальник управління  
економіки та підприємництва                                     М.Станкович 
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