
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 02.11.11 № 399        м.Ужгород 
 
Про підсумки економічного і соціального 
розвитку міста за 9 місяців 2011 року  
та завдання  по виконанню Програми  
економічного і соціального розвитку  
міста на 2011 рік. 
 

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

1. Інформацію начальника управління економіки та підприємництва 
Станковича М.М., про підсумки економічного і соціального розвитку міста за 
січень-вересень 2011 року взяти до відома. 

2. Начальникам управлінь та відділів міської ради забезпечити виконання 
основних показників Програми економічного і соціального розвитку міста на 
2011 рік, про що інформувати управління економіки та підприємництва до 27 
січня 2012 року. 

3. Відділу капітального будівництва (Трускавецький І.С.) до кінця 
поточного року забезпечити:  

- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів з міського бюджету, 
передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів 
комунального призначення (водо-теплопостачання, каналізаційно-очисних 
споруд, закладів освіти,культури та охорони здоров'я), при умові 
першочергового погашення заборгованості за виконані роботи у 2010 році; 

- освоєння виділених коштів на будівництво і реконструкцію котелень 
бюджетних установ та об'єктів за рахунок субвенцій. 

- корегування і підготовку проектно-кошторисної документації на 
об'єктах, для включення їх в Програму економічного і соціального розвитку 
міста на 2012 рік. 

4. Головному управлінню міського господарства (Крайніківський І.В.) 
забезпечити до кінця поточного року: 

- своєчасне і якісне освоєння  виділених коштів на об'єктах, фінансування яких 
здійснюється з міського бюджету, передбачених на реконструкцію та відновлення 
аварійних об'єктів житлово-комунального господарства, при умові 
першочергового погашення заборгованості за виконані роботи у 2010 році. 

- спільно з управлінням майном міста (Касперов О.П.) повну і своєчасну 
поточну оплату за використані енергоносії та погашення підприємствами 
житлово-комунального господарства наявних боргів; 



- забезпечити до кінця поточного року освоєння виділених коштів 
передбачених у бюджеті міста на влаштування автономного електричного 
опалення малозабезпечених громадян міста; 

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) до 
кінця поточного року вжити заходи щодо зменшення 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) забезпечити 
подальший систематичний моніторинг за рівнем роздрібних цін на споживчі 
товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках. 

9. Фінансовому управлінню (Король С.І.) до кінця поточного року 
передбачити у повному обсязі асигнування на проведення поточних розрахунків за 
енергоносії, які споживаються бюджетними установами міста, не допускаючи 
будь-якої поточної заборгованості. 

10. Управлінню освіти (Комарницький М.Н.) та відділу охорони здоров'я 
(Ковач І.І.) до кінця поточного року забезпечити у повному обсязі освоєння  
виділених коштів на реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів закладів освіти 
та охорони здоров'я, при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. 

11. Управлінням : освіти (Комарницький М.Н.), у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді (Салай А.Ю.) та відділу охорони здоров'я (Ковач І.І.) до 
кінця поточного року 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. 

12. Управлінню майном міста (Касперов О.П.) вжити заходів щодо 
контролю за використанням об’єктів комунальної власності, землі і своєчасної 
та в повному обсязі проплати за їх оренду до бюджету міста. 

13. Відділу інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю (Хаятова 
А.В.) інформацію про підсумки економічного і соціального розвитку міста 
Ужгорода за січень- вересень 2011 року опублікувати в ЗМІ. 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
міського голови відповідно до їх функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                                                                            В.В.Погорелов 



Інформація  
про підсумки економічного та соціального  

розвитку міста Ужгород за січень-вересень 2011 року 
 

 
Підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку 

міста за 9 місяців 2011 року можна вважати такими, що загалом відповідають 
тим економічним умовам та реаліям, у яких вона виконувалась. 

За рейтинговою оцінкою результатів міст та районів області, за перше 
півріччя 2011 року м.Ужгород займає загальне 14 місце проти 18 місця 
відповідного періоду минулого року серед районів та міст обласного значення. 

Промисловість. Протягом дев'яти місяців 2011р. великими і середніми 
підприємствами міста укладено договорів на виробництво та реалізацію 
промислової продукції (виконання робіт, послуг) на суму 241,8 млн.грн., з них 
27,0 відс. становлять замовлення іноземних партнерів. В основному це 
замовлення, пов'язані з переробкою давальницької сировини. За таких умов 
тривалий час працюють ТОВ "Гроклін- Карпати", ЗАТ "Ужгородська швейна 
фабрика", ТОВ "Фава-технікс", ВАТ "Ужгородська  взуттєва фабрика " та інші. 

Упродовж січня-вересня поточного року підприємствами щомісячного 
обліку реалізовано промислової продукції на суму 422,0 млн.грн., що 
становить 7,4 відс. загального обсягу по промисловості області.  

У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності 27,3 
відс. припадає на підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, чверть- з 
виробництва та розподілення  електроенергії, газу та води, 23,3  відс. 
машинобудування. 

В обсязі реалізованої промислової продукції добувної та обробної 
промисловості 62,3  відс. становлять товари широкого та тривалого використання, 
серед яких продукція товариств з обмеженою відповідальністю "Інтерфіл", "Гроклін –
Карпати" та ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"; 21,8 відс. - сировинна продукція та 
15,9 відс. - інвестиційна. 

Основними причинами відставання у 2011 році по галузях є скорочення 
замовлень на виробництво продукції на умовах давальницької сировини. 

З метою формування дієвого механізму взаємодії влади і суб'єктів 
господарювання на партнерських засадах згідно розпорядження міського 
голови від 17.02.11р. №55 створено галузеву раду з питань промисловості та 
проведено 2 засідання даної ради. Окрім щомісячного аналізу роботи 
підприємств основного кола міста проводився контроль промислових 
підприємств щодо вчасності виплати працівникам заробітної плати та сплати 
податків до місцевого бюджету.  

Надходження до бюджетів. За результатами 9 місяців 2011 року у 
порівнянні з відповідним періодом 2010 року надходження до міського 
бюджету в цілому збільшилися на 41,9 млн.грн. (на 20,6 відс.) і склали 245,0 
млн.грн.,  доходи загального та спеціального фондів без офіційних трансфертів 
склали 153,4 млн.грн., що на 26,3 млн.грн. (на 40,3 відс.) більше від 
надходжень за відповідний період 2010 року. Зокрема, забезпечено збільшення у 
порівнянні з відповідним періодом минулого року по таких видах податків, як: 



податок з доходів фізичних осіб, питома вага яких в доходах загального фонду 
міського бюджету є найбільшою (74,4 відс.) - на 16,6млн.грн., по сплаті за землю - на 
1,8 млн.грн., по місцевих податках і зборах – на 0,8млн.гривень. 

Забезпечено ріст надходжень податків та платежів до зведеного 
бюджету.  Так за січень-вересень 2011 року надійшло 370,8 млн.грн., що на 
61,5 млн.грн (на 19,9відс.) більше у порівнянні з відповідним періодом 2010 
року. 

Невирішеною проблемою залишається незадовільний стан погашення 
недоїмки до бюджетів всіх рівнів. Недоїмка все ж таки залишається значною – 
18,3млн.грн. Найбільшими боржниками є: КП "ВУВКГ м.Ужгорода", ОКП 
"Закарпаттеплокомуненерго", ТОВ "Закарпаттрейд" та інші. Питання 
погашення податкового боргу неодноразово розглядаюся на засіданні міської 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати. 

Пенсійне забезпечення. Надходження до Пенсійного фонду за звітний період 
2011 року склали 411,3 млн.грн. (із них  405,6 млн.грн. власних), що на 43,6 млн.грн. (11,9 
відс.) більше, ніж за відповідний період 2010 року. План надходжень власних коштів 
виконано на 93,8 відс. 

Недоїмка до Пенсійного фонду станом на 01.10.2011 року становить 
4189,8тис.грн., яка збільшилась відносно початку року на 1439,3 тис.грн. 
Найбільша заборгованість до Пенсійного фонду у підприємств: ВАТ 
Племінний завод Закарпатської області, ВАТ Берегівський комбінат 
хлібопродуктів, Радгосп-завод Великолазівський, ПП „Інтер-Євро-Сервіс”, 
Кооператив „Заря”, ВАТ ”Машинобудівний завод „Тиса”, КП Уж-тепло. Слід 
відмітити, що три найбільші боржники ВАТ Племінний завод Закарпатської 
області, ВАТ Берегівський комбінат хлібопродуктів, Радгосп-завод 
Великолазівський перейшли з м.Берегово та Ужгородського району з боргами в 
сумі 903,3 тис.грн. та щомісяця нарощують борги. 

Незадовільним залишається стан погашення боргів перед бюджетом ПФУ 
підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства. Станом на 
01.10.2011р. борг складає – 320,8 тис.грн.  Найбільшими боржниками є: КП Уж-
тепло, ОКП "Закарпаттятеплокомуненерго", КП "ЖРЕР №3, КП "Міськсвітло", КП 
"ЖРЕР№4". 

Так, за  січень-вересень накладено 810 штрафних санкцій на суму 
772тис.грн., до 107 посадових осіб застосовано адміністративні стягнення на 
загальну суму 63тис.грн., подано до суду 46 позовних заяв на загальну суму 1,7 
млн.грн., до органів Державної виконавчої служби,  передано 29 судових 
рішень на суму 340тис.грн.  

З початку року з платниками проведена робота по розстроченню боргів 
по штрафних санкціях та пільгових пенсій, оформлено 33 угоди на загальну 
суму 1486,1 тис.грн. На 4 керівників найбільших боржників подано матеріали 
на розірвання контракту, а саме: ГДСЛАП "Закарпатагроліс", ВАТ 
"Машинобудівний завод"Тиса", УДП "Світанок", ДП МВС України 
"Спецсервіс". Крім того, боржники заслуховувались на засіданнях міської 
комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат. 



Стан виплати заробітної плати. Середньомісячна заробітна за 1 півріччя 
2011 року становила 2198 грн., яка збільшилась відносно початку року  на 4,7 відс. 

Одним із основних показників, який свідчить про позитивні зміни в економіці 
міста, є значне погашення станом на 01.10.2011р. на 30,5 відс. у порівнянні з 
початком 2011 року заборгованості із виплати заробітної плати працівникам 
підприємств, організацій, установ міста. (на економічно активних підприємствах – 
на 45,3 відс.). Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 
01.10.2011р. становила 1158,3 тис.грн., а на економічно активних підприємствах – 
833,4 тис.грн. Серед економічно активних підприємств, які допустили значну 
заборгованість, ОКП "Закарпаттеплокомуненерго" (190,1 тис.грн.), Кредитна спілка 
"Мрія" (162,9 тис.грн.) ТОВ "Цетан Плюс" (116,0 тис.грн.), ВАТ "Машинобудівний 
завод "тиса" (72,5 тис.грн.) та інші. 

Питання дотримання вимог чинного законодавства в частині виплати 
заробітної плати, прийому та звільнення з роботи, забезпечення мінімальних гарантій 
в оплаті праці знаходяться на постійному контролі. Так станом на 01.10.11 
підготовлено та проведено 23 засідань комісії на яких заслухано керівників 163 
підприємств. По кожному підприємству прийнято конкретні міри, які були оформлені 
протокольно.  

При виконавчому комітеті діє робоча група з виявлення суб’єктів 
господарювання, які використовують найману працю без оформлення 
трудових відносин. Станом на 01.10.11р. було перевірено 142 роботодавця. 
Складено 49 відповідних актів по роботодавцях, у яких виявлено порушення 
законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин 

Зайнятісь населення. Впродовж 2011 року покращилася ситуація на 
ринку праці, яка характеризується збільшенням економічної активності 
населення, кількості новостворених робочих місць. За даними міського центру 
зайнятості та Реєстраційної палати міста за січень-вересень 2011р. створено 
3106 нових робочих місць, (в т.ч. зареєстровано 443 приватних підприємців), 
що на 19,6 відс. більше відповідного періоду минулого року.  

Створення нових робочих місць та підтримка зайнятості на тих  робочих 
місцях, що є на підприємствах, сприяли зменшенню чисельності незайнятого 
населення. Зокрема, за січень-вересень 2011 року на обліку в службі зайнятості 
перебувало 3572 незайнятих осіб, статус безробітного мали 2269 осіб. 
Працевлаштовано 1484 безробітних, що становить 55,1 відс. від кількості 
громадян, які звернулись з питань працевлаштування. Для забезпечення 
тимчасової зайнятості незайнятого населення, матеріальної підтримки 
безробітних було організовано громадські оплачувані роботи. Чисельність 
незайнятих осіб, задіяних у громадських роботах, у січні-вересні 2011 року 
становила 315 осіб проти 197 осіб у відповідному періоді попереднього року.  

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок  у структурній 
перебудові економіки міста, в цілому залишається розвиток малого 
підприємництва. На малих підприємствах міста працює 10,9 тис. найманих 
працівників. Рівень заробітної плати, які встановлюють приватні підприємці-
фізичні особи для найманих працівників досить низький – це мінімальна 
заробітна плата.  

Міська влада надзвичайно зацікавлена в позитивній динаміці розвитку 
підприємництва, про що свідчить прийнята Програма підтримки розвитку 



підприємництва в м. Ужгороді на 2011-2012рр. Вирішення існуючих проблем 
розвитку малого підприємництва, створення відповідного середовища 
потребують докорінної перебудови державної політики в галузі сприяння 
малого підприємництва. Наразі спостерігається тенденція зменшення кількості 
зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, а особливо фізичних 
осіб. Всього, станом на 01.10.11р. перебуває на обліку 17783 особи, що на 262 
особи менше відповідного періоду 2010 року із них фізичних осіб – 
підприємців 13583 (проти 13971 у 2010р.)  та 4200 юридичних осіб. 

Туризм. В місті розвинута мережа туристично-рекреаційних та готельних 
закладів, яка нараховує 22 готелі, 2 готельно-туристичні комплекси та 4 мотелі. 
Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити понад 
1,7 тис.осіб.  

Протягом січня-вересня 2011р. готельними закладами міста надано послуги 
45,1тис.особам, на суму 22,0 млн.грн. До бюджетів усіх рівнів сплачено 3691,0 тис.грн. 
податків. 

В місті працює інформаційно-туристичний центр, здійснюють діяльність понад 
30 туристичних фірм. Туристичні фірми організовують подорожі по Закарпаттю, 
Україні та за кордон, приймають на відпочинок вітчизняних та іноземних туристів, 
здійснюють діловий та конгресовий туризм, екскурсійні, лікувально-оздоровчі і 
спортивні тури. 

У вересні п.р. вже традиційно в рамках святкування Дня міста в 
м.Ужгороді проходила чергова туристична виставка-ярмарок „Тур"євроцентр-
Закарпаття 2010”, на яку були запрошені представники міст-побратимів та 
суб’єкти підприємництва усіх форм власності, які працюють у туристично-
рекреаційній галузі, сферах  санаторно-курортного відпочинку, готельно-
ресторанного господарства, а також у галузях, що сприяють розвитку туризму.  

Споживчий ринок. Торгівлю товарами народного споживання в місті  
здійснюють 314 магазинів загальною площею 73,3 тис.кв.м., 330 підприємств 
ресторанного господарства на 13500 посадкових місць, та 15 ринків на яких 
реалізують різні групи товарів. Побутове обслуговування населення 
здійснюється через 248 підприємств побуту. Це переважно перукарні, 
майстерні з ремонту взуття, пошиву одягу, косметичні, масажні салони тощо. 

Роздрібний товарооборот офіційно зареєстрованих підприємств, що 
здійснювали діяльність роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 6 
місяців 2011 року становив 922,3 млн.грн., і зменшився порівняно з 
аналогічним періодом 2010 року  на 10,2 відс. Товарооборот в розрахунку на 
одну особу становив 7924 грн. Частка роздрібного товарообороту торгової 
мережі в загальному обсязі товарообороту за цей період становила 98,3 відс. На 
обсяги товарообороту вплинули наявність збиткових підприємств сфери 
торгівлі та послуг, які знижують ефективність функціонування галузі та 
зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі 
продовольчі товари, ріст інфляції.  

З метою стабілізації цінової ситуації, недопущення необґрунтованого і 
безпідставного підвищення цін та усунення негативних факторів впливу на 
ціну товару в процесі його просування від виробника до споживача  відділом 
торгівлі та захисту прав споживачів управління економіки та підприємництва 
на початку року створено робочу групу по перевірці суб'єктів підприємницької 



діяльності оптової та роздрібної торгівлі. Даною робочою групою в складі 
працівників Державної інспекції з контролю за цінами, Державної податкової 
інспекції у м.Ужгороді, ВБЕЗ Ужгородського МУ УМВС, відділу торгівлі та захисту 
прав споживачів управління економіки та підприємництва періодично проводились 
спільні рейди-перевірки. Крім того, щодекадно проводиться моніторинг роздрібних 
цін на ринках м.Ужгорода та на підприємствах роздрібної торгівлі, а також 
моніторинг оптово-відпускних та роздрібних цін на хліб простої рецептури масових 
сортів в розрізі суб'єктів господарювання, що здійснюють його виробництво у м. 
Ужгороді. Також постійно проводиться робота щодо ліквідації в місті незаконної 
торгівлі на вулицях та площах міста.   

Міська рада постійно виступає організатором різного роду ярмарок, на 
яких сільськогосподарські виробники мають можливість реалізовувати свою 
продукцію, тим самим поширюючи ринки збуту. Протягом 9 місяців 
управлінням економіки та підприємництва організовано ряд ярмарків, зокрема: 
фестиваль-ярмарок „Сонячний напій”, „Медовий Спас”,  "Золота осінь", 
"Ярмарок молодого вина". На ярмарках в основному представляли 
сільськогосподарську продукцію від фермерських господарств Ужгородщини 
та інших районів області.  

Інвестиційна діяльність. Рушійним чинником соціально-економічного 
розвитку міста залишається  інвестиційна діяльність. Обсяг інвестицій в 
основний капітал за І півріччя 2011 року становив 115,5 млн.грн., що склало 
102,5 відс. до капіталовкладень за відповідний період 2010 року. 

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на одну особу становить 
1005,2 гривень. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 1 липня 2011р. 
склав 51,6млн.дол., а в розрахунку на одну особу населення надійшло 449,1 дол. 
США.  

Інвесторами виступили 32 країни світу, основні з них – нерезиденти 
Польщі, Сполучених Штатів Америки, Словаччини, Люксембургу, Угорщини, 
Швейцарії, на які припадає основна частина всіх інвестицій. 

 З метою залучення в економіку м. Ужгорода внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій, покращення інвестиційного клімату розроблена Програма 
формування позитивного інвестиційного іміджу міста Ужгород на 2011 рік. В 
рамках програми транскордонного співробітництва "Україна-Польща-Білорусь 
2007-2013" було підготовлено та подано на розгляд Технічного секретаріату 
Єврокомісії /Варшава/   наступні інвестиційні проекти:  

- "Реконструкція каналізаційно-очисних споруд м.Ужгород" /спільно з м.Ярослав 
/Польща/;  

- "Модернізація стадіону м.Ужгород";  
- "Система управління кризи і людської безпеки, охорона навколишнього 

середовища на Польсько-Українському кордоні м.Ужгород" /спільно з м.Кросно 
/Польща/;  

- "Підвищення туристичної привабливості історичних міст-побратимів Ужгород та 
Ярослав". 

Для потенційних інвесторів було розроблено та представлено на 
інвестиційному форумі в м. Ужгород презентацію стану та перспектив 
розвитку промислової зони обласного центру з врахуванням земельних 



ділянок, що можуть бути використані для будівництва об’єктів промислової 
сфери.  

Управління об’єктами комунальної власності. Управлінням майном 
міста продовжується процедура приватизації об'єктів нерухомого майна гр.А, 
планові надходження від якої очікуються додатково у грудні 2011 року. 
Доповнений перелік   об'єктів, які підлягають продажу у 2011 році шляхом 
продажу на аукціоні у кількості 26 одиниць. За 9 міс. 2011р.укладено три 
договори купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна площею 243,0 кв.м. на 
суму 1773,1 тис.грн. з ПДВ, перераховано до місцевого бюджету 1549,8 
тис.грн. Проведено конкурси для бюджетних  установ щодо укладання 
договорів оренди на нерухоме майно, що знаходиться на балансі установ, 
погоджено начальником управління 23 договори оренди. Управлінням майном 
міста безпосередньо укладено 4 договори оренди з суб'єктами підприємницької 
діяльності, здано в оренду 201,9 кв.м. Надходження від оренди комунального 
майна за 9 місяців склали 1527,7 тис.грн. 

Житлово-комунальне господарство. У серпні 2011 року населенням  
сплачено за житлово-комунальні послуги 4,5 млн.грн., що становить  97,8 відс. від 
нарахованих сум. З усіх видів послуг найбільша заборгованість за централізоване 
опалення, а найвищий рівень сплати за вивезення побутових відходів. 
Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.09.11р. 
складає 77,6 млн.грн. До кінця 2011 року прогнозується зменшення заборгованості 
до 77,5 млн.гривень.  

На сьогодні реформування житлово-комунального господарства є одним 
із пріоритетних напрямків діяльності міської влади у житловому господарстві. 
Реформування здійснюється шляхом створення ефективного власника житла. 
За 9 місяців поточного року зареєстровано  8 нових ОСББ та  4 будинкових 
комітетів. Всього на даний час  у місті нараховується 58 ОСББ та 10 БК. 

Культура, сім'я та молодь.  Мережа закладів культури міста складає : 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-філіали), міський центр дозвілля. 

Відповідно до затверджених планів роботи відділом культури протягом 9 
місяців 2011 року проведено всі заплановані культурно-мистецькі заходи та 
урочистості до державних, місцевих, професійних свят, пам’ятних дат. Також 
проводились урочистості до важливих історичних подій, фестивалі-ярмарки, де 
виступали творчі колективи міста, огляди-конкурси колективів дитячих шкіл 
естетичного виховання та ряд інших. 

Мистецькі колективи закладів та установ культури міста брали участь у 
міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах, зокрема: У 
міжнародному фестивалі "Гайнефест" в м.Дармштадт (Німеччина), у VІІІ 
міжнародному фестивалі юних талантів "Рекітське сузір'я" в смт. Міжгір'я. 

Спільно з громадською організацією “Ліга розвитку міжнародних 
зв’язків “Потенціал” до Дня Європи проведено “Ужгородський Єврофест 2011” 
на пл.Театральній. Взято участь в організації та проведенні ювілейної виставки 
в центральній дитячій бібліотеці члена ТО “Барви Карпат” Карабінцевої Е.Т. 

Спільно з відділом сім’ї та молоді організовано та проведено 
загальноміські заходи До Дня захисту дітей. В бібліотечних установах 



проведено комплекс масових заходів  „Хай щастя дитини не буде кінця”, 
„Квітам сонце – дітям мир”. 

Особлива увага приділялась питанню оздоровлення дітей. Оздоровлення 
в м. Ужгороді здійснювалося у відповідності до рішення виконкому №124 від 
20.04.2011 року „Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків 
влітку 2011 року”. Під час оздоровчої кампанії влітку 2011 року на території 
міста працювало 24 табори, з денним перебуванням в одну зміну. Загалом 
оздоровилось та відпочило 4104 (з 10531 з загальної кількості дітей віком 7-16 
років) дітей різних категорій, з них: дітей-сиріт 65, дітей-інвалідів 75, дітей з 
багатодітних та малозабезпечених сімей 650, дітей-ЧАЕС 15, дітей які 
перебувають на диспансерному обліку 850 та талановитих та обдарованих 600 
дітей. 

За 9 місяців 2011 року до бібліотек надійшло 937 примірників книг та 
періодичних видань на суму 12,9 тис.грн. В тому числі придбано за платні 
послуги 102 примірники, подаровано – 126 примірників книг. За звітний період 
бібліотеками міста обслужено 18714 користувачів. 

Освіта. Станом  на 01.10.2011 р. в м.Ужгороді працює 50 навчальних закладів: 
29 загальноосвітніх навчально – виховних закладів усіх типів і 21 дошкільний 
навчальний заклад. Відбулися  певні зміни до  минулого року: реорганізовані ЗОШ I-II 
ст. № 14 в ЗОШ I ст. №14; НВК "Дивосвіт"-в ДНЗ №29 "Дивосвіт"; спеціалізована 
ЗОШ I-III ст. №21 із українською та словацькою мовами навчання та поглибленим 
вивченням словацької мови ; в НВК "Горяни" залишилися тільки початкові класи та 
дошкільне відділення. Закінчена реконструкція  приміщення  ЗОШ №4. 

По загальноосвітніх закладах кількість класів збільшилась на 3, а 
кількість учнів –на 339. У місті нараховується 5229 дошкільнят. Середній 
показник охоплення  дітей дошкільною освітою  по місту становить 66,8 
відсотків, а дітей п'ятирічного віку -99,6 відс.. В 2011 р. додатково відкрито 4 
дошкільні групи, що дало змогу додатково охопити близько 100 дітей.  

Протягом  9 місяців поточного року проводилась робота щодо 
поглиблення змісту навчання, урізноманітнення освітніх послуг, зміцнення  
матеріально - технічної бази  навчальних  закладів. Продовжує діяти Програма 
підтримки обдарованої учнівської молоді, яка покликана заохочувати творчу 
активність школярів, давати їм мотивацію до розвитку й поглиблення своїх 
знань. 

Фізична культура і спорт. Згідно з Єдиним календарним планом 
спортивно-масових заходів протягом 9 місяців 2011 року відділом фізичної культури 
проведено 24 міських змагань, 5 обласних, 1 державні та 1 міжнародні. Збірні 
команди міста прийняли участь у 31-обласному змаганні. Протягом січня –вересня 
проведено ряд спартакіад та естафет, а саме: спартакіаду серед ЗОШ, ПТНЗ, ВУЗ І-ІІ 
рівнів акредитації, дві легкоатлетичні естафети серед учнівської молоді, ХХVІІІ 
спартакіаду допризовної молоді, прийнято участь у двох обласних спартакіадах та у 
Всеукраїнській спартакіаді. 

Прийнято участь у V зимових юнацьких спортивних іграх області, VІ юнацьких 
літніх спортивних іграх області, У спортивних іграх області серед молоді з не 
олімпійських видів спорту. Прийнято участь в обласній спартакіаді серед 
держслужбовців. Прийнято участь у 45-х Міжнародних дитячих іграх в Ланаркширі 
(Шотландія). 



Охорона здоров'я. Протягом 9 місяців 2011 року можна відмітити позитивну 
динаміку по багатьох основних показниках діяльності галузі охорони здоров'я міста  
Так основні рейтингові показники - це рівень народжуваності в місті  в порівнянні з 
аналогічним  періодом 2010 знаходиться на одному рівні -10,30 проміле. Рівень 
загальної смертності  знаходиться  на рівні періоду  9 місяців 2010 року і становить-
7,20 проміле, і є нижчим ніж в середньому по області. Приріст населення за 9 місяців 
склав +3,10 проміле. 

Станом на 01.10.11р. в місті працюють 49 дільниць на засадах загальної 
практики-сімейної медицини. Зареєстровано 51,25 штатних посад лікарів (52 фізичні 
особи) ЗПСМ і 49,5 штатних (49 фізичних осіб) посад  медичних сестер ЗПСМ. 
Загальна кількість населення , що обслуговується лікарями та медсестрами ЗПСМ-
61974чол., з них дітей – 15307чол. 

Крім того, з метою збільшення дохідної частини введено додаткові види  
платних послуг, на даний час  всього членами "Лікарняної  каси" є 2400 осіб. За 
роки  існування  даних послуг на поточний рахунок надійшло  1 млн. 370 
тис.грн.  

Медичними закладами міста виконуються заходи із 15-ти медичних 
програм. Уточнений план по бюджету на 2011 рік  по Програмах становить 
1403,0 тис.грн. Профінансовані програми із міського бюджету на 01.10.11 на 
62,5 відс. 

 
Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних 

коштів 
На утримання, розвиток житлово-комунального господарства, 

будівництво і реконструкцію соціально-культурних та комунальних об'єктів, 
ремонт закладів освіти, охорони здоров'я Програмою економічного і 
соціального розвитку міста на 2011 рік передбачено коштів у сумі 39,0 млн.грн. 
(без врахування погашення заборгованості за проведені роботи у 2010 році), 
виконано робіт на суму 15,3млн.грн., що складає 39,2 %. Причиною 
недостатнього освоєння коштів є невиконання плану надходжень до бюджету 
розвитку.  

Одержану субвенцію з обласного бюджету в сумі  8,9 млн.грн. освоєно на 34,8  
відс.  

Не освоєно субвенцію з обласного бюджету в сумі 3,4 млн.грн. на 
виконання Програми будівництва та реконструкції автономних котелень 
закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки для реалізації "Енерго - 
та екологоефективної схеми теплопостачання м.Ужгорода" з причин 
проведення процедури закупівель та відсутності обсягів виконаних робіт.  

Кошти міського бюджету, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію 
об'єктів комунальної власності, головним управлінням міського господарства за січень-
вересень 2011 року освоєно на 54,8 відс., або 10,9 млн.грн. проти 19,9 млн.грн. 
передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 
2011 рік, а саме:  

 по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
5,2млн.грн., що складає 57,0 відс. від передбачених та уточнених Програмою та 
на 89,8відс. профінансовано заборгованість за виконані роботи у 2010 році. 



Проводились роботи по ручному та механізованому підмітанню вулиць і доріг, 
вивезенню сміття, прочищенню зливової каналізації. Прибирались ухили русла 
р.Уж вздовж набережних. Здійснювалась вирубка аварійних дерев, обрізка 
дерев та кущів, косіння трави на зелених зонах вздовж вулиць, посадка 
однорічних квітів на клумбах міста, фарбування лавиць у скверах та 
набережних міста.  

 по ремонту доріг та об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 
3,9млн.грн., що складає 66,0 відс. від передбачених та уточнених Програмою та 
на 48,2  відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2010 році. 
Капітально відремонтовані вулиці: Тиха, Панькевича, Кошицька, Берчені, 
Капітульна, Лозова-Лялька, пл.Б.Хмельницького та інші на загальну суму 2,8 
млн.грн. (88,8  відс. запланованих). Відремонтовано мережі зовнішнього освітлення 
мікрорайону "Шахта" та по вулицях Стефаника, Пограничній, Ужанській, 
Осетинській, Шкільній, Буковинській та інших на суму 0,2 тис.грн. (77,8 відс. 
запланованих).  

 по ремонту житла виконано робіт на 1,8 млн.грн., що складає  37,5 
відс. від передбачених та уточнених Програмою. За рахунок цих коштів у 
житлових будинках проведено ремонт 27 ліфтів на суму 0,2 млн.грн. (51,3 
відс.), відремонтовано покрівлі на суму 0,3 млн.грн. (20,5 відс. запланованих) 
та відремонтовано мереж водопостачання в 5 житлових будинках протяжністю 
633м.п. на суму 0,27 млн.грн. (92,8 відс.). За рахунок субвенції з обласного 
бюджету та коштів міського бюджету встановлено автономне електричне 
опалення у квартирах малозабезпечених громадян міста на суму 1,0 млн.грн. 
(43,6 відс. запланованих). 

Відділом капітального будівництва виконано робіт по будівництву та 
реконструкції соціально-культурних і комунальних об’єктів на суму 3,5 
млн.грн., що складає 21,0 відс. від передбачених та уточнених Програмою 
економічного і соціального розвитку міста на 2011 рік. Заборгованість за 
виконані роботи у 2010 році погашено на 59,3  відс.  

Впродовж звітного періоду, з метою виконання державної програми 
енергозбереження, проводилися роботи по будівництву міні-котельні ДНЗ № 
31 по вул. Докучаєва, по реконструкції котельні гімназії по вул. 8 Березня, 
системи опалення бібліотеки по вул.8 Березня, системи опалення ЦМКЛ (2-й 
етап), теплового вузла та зовнішніх мереж ЗОШ №11 по Православній 
набережній, а також проведено коригування проектно-кошторисної 
документації по реконструкції каналізаційно-очисних споруд м.Ужгорода та 
завершено реконструкцію благоустрою Братської могили Центральної алеї на 
Пагорбі Слави.  

За рахунок субвенції з обласного та Державного бюджетів проводилась 
реконструкція будівлі ЗОШ № 4. 

По закладах освіти виконано робіт на суму 0,5 млн.грн. (27,3 відс. 
запланованих). Проводились роботи по ремонту покрівлі НВК "Первоцвіт" та 
реконструкції території волейбольних майданчиків ЗОШ № 7 під 
облаштування основи спортивного майданчика з синтетичним покриттям для 
гри у міні-футбол. Придбано кухонне обладнання та інвентар для ЗОШ №21, 
ДНЗ №15, НВК "Гармонія" та звукову апаратуру для глядацької зали 



Ужгороського Палацу дітей та юнацтва "Падіюн" за рахунок субвенції з 
обласного бюджету.  

За звітній період по закладах охорони здоров'я виконано робіт на суму 
72,8тис.грн., що становить 57,3 відс. запланованих. Проводився ремонт 
вантажного ліфта, відремонтовано два гастродуодеоноскопа, придбано кисневі 
балони для центральної міської клінічної лікарні.  

Оплачено роботи по корегуванню генерального плану м.Ужгорода та з 
поліпшення електронної системи голосування "Віче" в сесійному залі міської 
ради на суму 182,9 тис.грн., що становить 82,5  відс. запланованих. 

 
 
Начальник управління 
економіки та підприємництва                          М.М.Станкович 
 


