
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 10.09.03 №225                                                                м.Ужгород

Про міську програму сприяння підвищенню
якості та конкурентноспроможності продукції
(товарів, робіт, послуг) на 2003-2006р.р.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  23  лютого  2001  року
№113/2001 "Про заходи щодо підвищення якості  вітчизняної продукції",
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  26  вересня  2001  року
№462-р  "Про  затвердження  плану  першочергових  заходів  щодо
впровадження систем управління якістю на 2001-2002р.",  на  виконання
розпорядження голови облдержадміністрації  від  29.05.03  № 268  "Про
регіональну  програму  сприяння  підвищенню  якості  та
конкурентноспроможності  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  на
2003-2006 роки", виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  міську  програму  сприяння  підвищенню  якості  та
конкурентноспроможності  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  на
2003-2006 роки згідно з додатком.

2.  Відділам  промисловості,  транспорту  та  зв’язку,  міжнародного
співробітництва  та  європейської  інтеграції,  зовнішньоекономічної
діяльності  та туризму, екологічної  безпеки, Держтехнагляду та охорони
праці,  міській  державній  санітарно-епідеміологічній  станції,  міському
управлінню  ветеринарної  медицини,  направляти  інформацію  про  хід
виконання  програми  до  20  грудня  та  25  травня  щорічно  для
узагальнення в управління економіки. 

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого
заступника міського голови з питань діяльності  виконавчих органів Ю.В.
Соханича.

Міський голова                                                                В.В Погорєлов



Додаток
до рішення виконкому
від ___________№_____

МІСЬКА ПРОГРАМА
сприяння підвищенню якості та конкурентноспроможності продукції

(товарів, робіт, послуг) на 2003-2006 роки

І. Сприяння розвитку виробництва конкурентноспроможної
продукції

1. Створення умов  суб’єктам  підприємницької  діяльності  міста  для
переорієнтації  роботи  на  задоволення  потреб  споживачів  у  частині
якості  і  безпеки  продукції.  Поєднання  наглядових  функцій  з  наданням
методичної  допомоги  у  сфері  забезпечення  якості  продукції  на
міському рівні.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

2.  Орієнтація  керівництва  підприємств  і  організацій  на  проведення
належної  політики  у  сфері  забезпечення  якості  продукції,  її
відповідності  встановленим  або  задекларованим  вимогам.  Пропаганда
виробництва  продукції  стабільної  якості  з  метою  задоволення  потреб
споживача як головного інвестора виробництва.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку 
Постійно

3.  Застосовування  відповідно  до  законодавства  процедури
закупівлі продукції  для  державних  потреб  від  суб’єктів  підприємницької
діяльності,  які  впровадили  систему  якості,  сертифікують  свою
продукцію (послуги), що гарантує її якість.

Управління економіки, фінансове управління,
відділ промисловості, транспорту та зв’язку
Постійно

4.  Поширення  досвіду  роботи  суб’єктів  підприємницької  діяльності
споріднених  галузей,  які  реалізовують  інноваційну  модель  розвитку,
впроваджують "НОУ-ХАУ"  та  технологічні  і  наукові  досягнення  у  сфері
управління  якістю  та  довкіллям.  Заохочення  суб’єктів  підприємницької



діяльності до обміну досвідом.
Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

5.  Надання  системної  підтримки  суб’єктам  підприємницької
діяльності  (особливо  малого  та  середнього  бізнесу)  шляхом
компенсації частини їх витрат на розроблення та впровадження систем
управління  якістю  і  довкіллям  за  рахунок  цільового  кредитування  та
інших джерел фінансування.

Управління економіки, відділи промисловості,
транспорту та зв’язку, екогологічної безпеки,
Держтехнагляду та охорони праці
Постійно

6.  Впровадження  системного  підходу  до  поліпшення
науково-технічного рівня виробництва, його  поетапного  наближення  до
вимог  міжнародних  і  європейських  стандартів.  Залучення  інвестицій  та
іноземного  капіталу  у  пріоритетні  напрями  розвитку  регіону,  а  саме:
лісопереробну  промисловість,  мінеральні  та  термальні  води,
туристичні,  санаторно-курортні  послуги,  у  тому  числі  у  рамках
прикордонного співробітництва.

Управління економіки, відділи промисловості,
транспорту та зв’язку, міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції,
зовнішньоекономічної 
діяльності та туризму
Постійно

7. Сприяння розвиткові суб’єктів підприємницької діяльності  регіону
з  одночасним  запобіганням  ввозу  контрабандних  та  фальсифікованих
товарів, а також товарів, які не пройшли випробування з якості і безпеки.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку, міська державна
санепідемстанція, міське управління
ветеринарної медицини, МВ УМВС
Постійно

8. Недопущення до реалізації продукції без відповідних
сертифікатів (посвідчень з якості) на гуртових складах та речових
ринках. Приведення роботи ринків у відповідність до вимог
законодавства (у частині посилення відповідальності за якість і безпеку
продукції, що реалізується споживачам). Заборона реалізації продукції
без її ідентифікаційних документів (назва виробника та його адреса,
наявність відповідного посвідчення якості чи сертифікату тощо), що
сприятиме протекції якісної продукції легальних виробників міста.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку, міська державна



санепідемстанція, міське управління
ветеринарної медицини
Постійно

ІІ. Поліпшення нормативного забезпечення

9.  Залучення  суб’єктів  підприємницької  діяльності  усіх  форм
власності  до  роботи  з  приведенням  нормативної  бази  з  питань
виробництва,  випробувань,  метрологічного  забезпечення,  акредитації
лабораторій,  сертифікації  продукції,  систем  управління  якістю  та
довкіллям  відповідно  до  національних  і  міжнародних  стандартів  ISO
9000 та ISO 14000.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Протягом 2003р.

10.  Надання  методичної  допомоги  у  підвищенні  рівня
метрологічного забезпечення обліку енергоносіїв  (газу, електро-,  водо-
та  теплопостачання),  як  необхідної  умови  їх  економії  і  зниження
собівартості  виробленої  продукції,  підвищення  її
конкурентноспроможності.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

11.  Вивчення  та  впровадження  суб’єктами  підприємницької
діяльності  регіону  норм  євростандартів,  сертифікація  систем  якості  за
стандартами  ISO  9000  згідно  з  діючими  в  Україні
нормативно-правовими актами, що відпові-дають європейським нормам
та узгоджуються із Законом України "Про  підтвердження  відповідності"
у  законодавчо  регульованій  сфері  та  у  режимі  добровільної
сертифікації  як  необхідної  умови  конкурентноспроможності  продукції
на євроринку.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

12.  Сприяння  проведенню  маркетингових  досліджень  з
розширення  ринку  реалізації  продукції  (у  тому  числі  експорту)
суб’єктами  підприємницької  діяльності  (виробники  мінеральної  води,
продукції  деревообробної  промисло-вості  тощо),  які  впровадили
систему  якості,  сертифікують  свою  продукцію  і  гарантують  стабільний
випуск якісної продукції.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно



III. Впровадження систем управління якістю та довкіллям

13.  Проведення  моніторингу  та  аудиту,  впровадження  екологічних
та
III маловідходних  технологій,  скорочення  обсягу  забруднюючого
виробництва відповідно до стандартів ISO 14000.

Управління економіки, відділи промисловості,
транспорту та зв’язку, екологічної безпеки,
Держтехнагляду та охорони праці
Протягом 2003-2006років

14.  Сприяння  розвитку  туристичної  та  рекреаційної  галузі,
проведення стажування підприємців,  які  займаються  цією  діяльністю,  у
туристичних  агенціях  країн  близького  зарубіжжя  (Угорщина,
Словаччина  тощо),  де  функціонують  системи  якості  на  ці  послуги  за
стандартами ISO 9000. 

Відділ зовнішньоекономічної діяльності та
туризму

Постійно
15.  Сприяння поширенню досвіду кращих суб’єктів підприємницької

діяльності  регіону,  у  тому  числі,  з  іноземними  інвестиціями,  які
впровадили  системи  управління  якістю  за  стандартами  ISO  9000  (або
яким делеговано право застосування таких систем інвесторами).

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

16. Широке залучення суб’єктів підприємницької діяльності міста до
участі у Всеукраїнському  конкурсі  якості  "100  кращих  товарів  України".
Проведення  відповідного  конкурсу  в  місті  з  метою  створення
конкуренції між підприємцями з виробництва якісної продукції.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Постійно

IV. Інформаційне забезпечення та підготовка кадрів

17.  Вжиття  заходів  щодо  узагальнення  та  популяризації  через
засоби  масової  інформації,  "Інтернет"  вітчизняного  та  світового
досвідів  впровадження  систем  управління  якістю  та  навколишнім
середовищем  і  оцінки  відповідності  серед  суб’єктів  підприємницької
діяльності міста.

Управління економіки, відділи промисловості,
транспорту та зв’язку, інформаційних технологій
та зв’язків з громадськістю
Постійно



18.  Участь  в  організації  та  проведенні  регіональних
науково-практичних  конференцій,  семінарів  з  питань  управління  якістю
продукції  товарів  (робіт,  послуг),  а  також  галузевих  виставок  якісної
продукції.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Щорічно протягом 2003-2006 років

19.  Розповсюдження  рекомендацій  щодо  розроблення  та
впровадження  систем  якості,  тотального  управління  якістю  (TQM),
самооцінки  моделі  ділової  досконалості,  сертифікації  продукції  та
послуг,  їх  технічного  забезпечення  на  підприємствах  усіх  форм
власності міста.

Управління економіки, відділ промисловості,
транспорту та зв’язку
Протягом 2003р.

20.  Створення мережі  методично-консультаційних  пунктів  з  питань
інформаційного  забезпечення  суб’єктів  підприємницької  діяльності  у
сфері управління якістю та навколишнім середовищем.

Управління економіки, відділи промисловості,
транспорту та зв’язку, екологічної безпеки,
Держтехнагляду та охорони праці
Протягом 2003р.

Керуючий справами виконкому                                        В.І.Шубчинська


