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Звіт про виконання   Програми економічного і соціального розвитку 
міста за січень - вересень  2013 року 

 
Підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку міста за 9 

місяців 2013 року можна вважати такими, що загалом відповідають тим 
економічним умовам та реаліям, у яких вона виконувалась. 

На особливому контролі у керівництва міста тримались питання наповнення 
бюджетів, легалізації робочих місць, виплати заробітної плати, економного 
використання бюджетних коштів та розбудови інфраструктури міста. 

Свідченням цього на сьогодні є 17 місце в рейтингу журналу "Фокус", яке 
м.Ужгород зайняло серед 50 міст України як одне з найкомфортніших міст для 
проживання в Україні.  

Крім того, м.Ужгород за підсумками I півріччя поточного року зайняло  4 
місце (серед 18 районів та міст області) в загальному рейтинговому показнику 
діяльності районів та міст області. Найкращі позиції а саме 1-2 місця наше місто 
займає за такими показниками як: обсяг податкових надходжень до місцевих 
бюджетів у розрахунку на одиницю населення (1 місце -986,3 грн.); обсяг 
виконаних будівельних робіт  на одиницю населення (1 місце – 450,6 грн.); темп 
зростання обсягу прямих іноземних інвестицій, до обсягів на початок року ( 2 місце 
-111,3 відс.) та інші. 

Промисловий комплекс. Протягом січня - серпня поточного року  
великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємства міста 
укладено договорів на виробництво та реалізацію промислової продукції 
(товарів, послуг) на суму 291,8 млн.грн., що становить 8,0 відс. в 
загальнообласному обсязі. Із загального обсягу замовлень 79,4 відс. становлять 
замовлення іноземних партнерів. В основному це замовлення, пов’язані з 
переробкою давальницької сировини. За таких умов працюють товариства з 
обмеженою відповідальністю „Гроклін-Карпати”, „Фава-технікс”, „Унгвайер”, 
акціонерні товариства „Ужгородська швейна фабрика”, „Ужгородська взуттєва 
фабрика”.  

Упродовж восьми місяців 2013р. підприємствами міста реалізовано 
промислової продукції на суму 640,9 млн.грн., що складає десяту частину 
загального обсягу реалізації по промисловості області. Із загального обсягу 
реалізації близько третини реалізовано за межі України.  

У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності 
чверть припадає на підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості, 
17,9відс. - з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, 
16,0відс. - машинобудування, 14,6 відс. – постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря.  
В обсязі реалізованої промислової продукції добувної та переробної 

промисловості становлять 5,2 відс. - товари проміжного споживання, 10,8 відс. - 
інвестиційні товари, 54,0 відс. короткострокового та тривалого використання, 
30,0відс.- енергія. 
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Транспорт. На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у 
структурі економіки міста. В основному він забезпечує потребу міста у 
перевезеннях вантажів та пасажирів. 

 Станом на 01.10.2013р. у м.Ужгороді затверджена автобусна маршрутна 
мережа з 29 маршрутів. Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 
загального користування здійснюють 17 автомобільних перевізників з 184 
автобусами. 

Питання та проблеми розвитку транспортної галузі, безперебійної роботи 
автобусного транспорту, заходів забезпечення безпеки дорожнього руху та 
безпечного перевезення пасажирів на громадському транспорті загального 
користування, розвитку та удосконалення дорожньої інфраструктури  постійно  
розглядаються на  засіданнях комісії з безпеки дорожнього руху та координації 
роботи автотранспорту. 

Протягом звітного періоду  проведено 9 засідань комісії з безпеки дорожнього 
руху та координації роботи автотранспорту та 4  наради заступника міського голови 
з перевізниками щодо неухильного дотримання умов договорів з організації роботи 
на автобусних маршрутах загального користування.  

Крім того, проведено 4 перевірки шляхом випуску автобусів на автобусні 
маршрути на предмет їх належного санітарного та естетичного стану.  Замінено 7 
автобусів перевізниками на більш нові та комфортабельніші.  

З метою впорядкування руху автотранспорту запроваджено двосторонній рух по 
вул. Швабській, а також влаштовано пішохідну зону на пл. Петефі (підхід до 
пішохідно мосту). 

Також, оголошено конкурс з перевезення пасажирів на новому автобусному 
маршруті загального користування №29 "Медичний центр "Покров"- речовий 
ринок- пл. Корятовича- вул. Котляревського" ( через мікрорайони "Радванка", 
"Горяни", залізничний вокзал). 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Рушійним 
чинником соціально-економічного розвитку міста залишається інвестиційна 
діяльність. Економічна криза внесла свої певні обмеження на поступлення 
інвестицій в економіку міста.  

Станом на 01.07.2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в 
економіку міста складав 59,8 млн.дол.США. (за 6 місяців залучено- 
6,6млн.дол.США). За обсягами прямих іноземних інвестицій у розрахунку на 
одиницю населення станом на 1 липня поточного року місто займає в обласному 
рейтингу 6 місце. 

З метою залучення в економіку м. Ужгорода внутрішніх та зовнішніх 
інвестицій, покращення інвестиційного клімату в місті розроблена "Програма  
підвищення інвестиційної привабливості м. Ужгорода" на 2014 рік. Також, завдяки 
активній позиції міської ради щодо участі в програмах  міжнародної технічної 
допомоги на протязі звітного періоду було схвалено до фінансування два  
інвестиційні  проекти загальною сумою 1 млн. 12 тис.Євро. 
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Обсяг експорту зовнішньої торгівлі товарами за січень – червень 2013 року 
становив 52,1 млн.дол.США, що на 27,6 відс. більше, ніж за відповідний період  
минулого року; імпорту – зріс майже у два рази  і становив  225,7 млн.дол. США. 
Від'ємне  сальдо зовнішньої торгівлі  товарами становило 173,6 млн.дол. США. 

Туризм. В місті розвинута мережа туристично-рекреаційних та готельних 
закладів, яка нараховує 23 готелі, 1 готельно-туристичний комплекс та 4 мотелі. 
Загальний номерний фонд готелів міста дає можливість одночасно поселити понад 2 
тис.осіб.  

В місті працює інформаційно-туристичний центр, здійснюють діяльність понад 68 
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 поточного року вже традиційно в м.Ужгороді проходила чергова 
туристична виставка-ярмарок „Турєвроцентр-Закарпаття 2013”, 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.  

Мале підприємництво. Однією з важливих ланок  у структурній перебудові 
економіки міста, в цілому залишається розвиток малого підприємництва. Мале 
підприємництво є тією рушійною силою, яка створює конкурентне середовище у всіх 
сферах діяльності. 
 Чисельність малих підприємств міста станом на 01.01.13р. становила 1446 одиниць, що 
на 3,4 відс. більше ніж попереднього періоду. Обсяг реалізованої продукції м/п становив 
1907,1 млн.грн. що на 320,8 млн.грн. більше відповідного періоду минулого року.  
Питома вага малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції по місту  за 
2012 рік становила 20,9 відс. а надходження до бюджету міста від діяльності малого 
підприємництва за 2012 рік становили 99,7 млн.грн. На малих підприємствах міста  
працює 8,2 тис. найманих працівників. 

Наразі спостерігається тенденція незначного збільшення кількості 
зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності, в основному збільшення 
відбулося за рахунок  юридичних осіб - на 131 СПД більше відповідного періоду 
минулого року. Всього, станом на 01.10.13р. перебувало на обліку 17897 осіб, що на 
164 осіб більше  відповідного періоду 2012 року. 

Важливим елементом підтримки малого підприємництва є відкриття 
приміщення Центру надання адміністративних послуг у м.Ужгороді. Даний центр 
дає змогу одержати адміністративні послуги, будь-яку інформацію, консультацію 
чи послугу з компетентним персоналом. Разом з тим, в місті 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. 
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Роздрібна торгівля. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які  
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 6 
місяців 2013 року становив 1066,2 млн.грн. і збільшився порівняно з періодом  
2012р. на 3,2 відс. (на одну особу тов. оборот склав 9,1 тис.грн.). Основною 
проблемою галузі залишається наявність збиткових підприємств сфери торгівлі та 
послуг, які знижують ефективність функціонування галузі.  

Наявна мережа підприємств торгівлі, сфери послуг та ресторанного 
господарства в основному забезпечує потреби населення міста та сприяє 
створенню нових робочих місць.  

Надходження до бюджетів. За результатами 9 місяців 2013 року у 
порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження до міського бюджету в 
цілому збільшилися на 36,8 млн.грн. (на 12,8 відс.) і склали 324,0 млн.грн., доходи 
загального та спеціального фондів без офіційних трансфертів склали 201,0 млн.грн., 
що на 26,0 млн.грн. (на 14,8 відс.) більше від надходжень за відповідний період 
2012 року.  

Слід зазначити , що на виконання  бюджету міста  за січень-вересень 2013 
року вплинув податковий борг по ПДФО в сумі 2,5 плн.грн. 

Невирішеною проблемою залишається незадовільний стан погашення 
податкового боргу до бюджетів всіх рівнів.  Борг все ж таки залишається значним, 
так станом на 01.10.13 борг становив – 16,3 млн.грн., що зменшився до початку 
2013 року на 7,6 млн.грн. Найбільшими боржниками є: КП "ВУВКГ м.Ужгорода", 
КП "Уж-тепло" ОКП "Закарпаттеплокомуненерго", ТОВ "Термодім" 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 січень- 
вересень 2013 року склали 488,5 млн.грн.  при плані 472,0 млн.грн. що на 
34,9млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2012 року.  

Недоїмка до Пенсійного фонду станом на 01.10.2012 року становить  
10229,7тис.грн., яка збільшилась відносно початку року на 3695,5 тис.грн. В 
загальній кількості боргу недоїмка по внескам  на загальнообов'язкове державне 
страхування  склала 2084,8 тис.грн. або 20,4  відс. від загальної  суми боргу,  а по 
єдиному соціальному внеску -8144,9  тис.грн.  або 79,6 відс.  

Протягом  9 місяців , завдяки проведеним заходам, вдалося  зменшити борг  
по сплаті страхових внесків на 32,7 тис.грн. 

Щодо росту боргу по ЄСВ, то він відбувався, в основному за рахунок 
фізичних осіб спрощеної системи оподаткування. Також ріст боргу відбувся і за 
рахунок підприємств які  постійно нарощують борги: ВАТ Берегівський комбінат 
хлібопродуктів; ПАТ "Закарпатвтомет"; ПП Проектпродсервіс"; БУ-
21"Нафтогазбуд" та інші.  
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Незадовільним залишається стан погашення боргів перед бюджетом ПФУ 
підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства. Станом на 
01.10.2013р. борг становив  – 1467,6 тис.грн. 

Так, за січень-вересень 2013р. до порушників платіжної дисципліни було 
застосовано 2568 штрафних фінансових санкцій на суму 1094,2 тис.грн., 
застосовано 38 адмінстягнень на загальну суму 19,0 тис.грн., до органів ДВС за 
вказаний період на примусове виконання було передано 236 фінансові санкції 
загальною суму 625,0 тис.грн., підготовлено та подано до суду 38 позовних заяв про 
стягнення боргів на загальну суму 337,7 тис.гривень. 

Крім того, боржники щотижнево 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 плата 
штатного працівника міста у січні - червні 2013 року - 2707,0 грн. що зросла 
порівняно з  періодом 2012 року на 7,3 відс.  

Одним із основних показників, який свідчить про позитивні зміни в 
економіці міста, є значне погашення заборгованості по заробітній платі на 
підприємствах та установах міста. Так станом на 1 жовтня 2013р. за  
оперативними статистичними даними загальна заборгованість із виплати 
заробітної плати становила 565,2 тис.грн,  що зменшилась відносно початку 
року на 463,8 тис.грн. Серед економічно активних підприємств, які допустили 
значну заборгованість: ПАТ "Управління механізації будівництва", ТОВ 
"Цетан Плюс", КП "Уж-енергія",  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,  протягом січня - 
вересня 2013 року проведено 22 засідань комісії з питань заборгованості на яких 
заслухано 109 керівників підприємств боржників. По кожному керівнику 
підприємства які не з'являються на засідання комісії направляються листи у 
прокуратуру міста для вжиття відповідних заходів. 

Крім того, на вищезазначеній комісії за січень-вересень 2013 року заслухано 
36 СПД що сплачували заробітну плату працівникам менше рівня мінімальної. З 
кожним СПД ведеться конкретна розмова, надаються відповідні рекомендації та 
вживаються заходи щодо можливості збільшення рівня заробітної плати. 

Також, при виконавчому комітеті діє робоча група з виявлення суб’єктів 
господарювання, які використовують найману працю без оформлення трудових 
відносин. Станом на 01.10.13р. перевірено 286 СПД, виявлено порушення 
законодавства про працю щодо оформлення трудових відносин у 108 роботодавців 
(в сфері торгівлі).  За даними міського центру зайнятості за результатами 
проведення перевірок укладено та зареєстровано 55 трудових договорів, передано 
матеріали по 5 порушниках законодавства про працю  

Зайнятісь населення. За даними міського центру зайнятості та 
реєстраційної палати міста за січень-вересень 2013р. створено 3100 нових робочих 
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місць, (в т.ч. зареєстровано 475 фізичних осіб), що становить 95,1відс.  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  9 місяців 2013 року на обліку в міському центрі зайнятості 
перебувало 4503 особи, з яких 2883 особи – безробітні , працевлаштовано 1815 осіб, 
в т.ч. 739 осіб безробітних. 

Як тимчасовий захід, що сприяє зняттю напруги на ринку праці, в місті 
продовжується робота по організації та проведенню  оплачуваних громадських  та 
інших робіт тимчасового характеру. Протягом січня – вересня 2013 року укладено 
46 договорів з питання організації громадських та інших видів робіт тимчасового 
характеру на підприємствах м. Ужгорода. В цих роботах взяли участь 238 осіб, із 
числа незайнятого населення, в тому числі за кошти підприємств 64 особи, за 
рахунок коштів Фонду та міського бюджету -  174 безробітних. 

Освіта. Діюча мережа навчальних закладів міста наближена до потреб 
населення. В м.Ужгороді працює 51 навчальний заклад: 28 загальноосвітніх 
навчально - виховних закладів усіх типів і 23 дошкільні навчальні заклади.  

У порівнянні з минулим роком для задоволення освітніх потреб населення  та 
для оптимізації наявної мережі навчальних закладів були проведені  наступні зміни: 

- НВК "Дзвіночок " реорганізовано  в дошкільний навчальний заклад №8 
"Дзвіночок"  із відкриттям двох додаткових дошкільних груп; 

- АНВК реорганізовано в два заклади: дошкільний навчальний заклад №36 
загального розвитку та спеціалізовану школу з вивченням окремих предметів (СЗОШ №2); 

- оптимізовано наповнюваність класів; у цьому; у цьому навчальному році 
навчалося 339 учнів більше, тому додатково відкрито три класи; 

- кількість груп продовженого дня збільшилася на 15 груп. 
Крім того, заплановано в 2013-2014р. продовжити оптимізацію мережі 

навчальних закладів, раціональне формування мережі перших, п'ятих та десятих класів. 
У всіх навчальних закладах міста організовано харчування  учнів ЗНЗ та 

дошкільнят міста. Крім того безкоштовним харчуванням забезпечуються 
старшокласники пільгових категорій: діти під опікою,постраждалі від аварії на 
ЧАЕС, діти з малозабезпечених сімей. 

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

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. 

Протягом 9 місяців 2013 року проведено всі заплановані культурно-мистецькі 
заходи та урочистості до державних, місцевих, професійних свят, пам’ятних дат. 
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Також проводились урочистості до важливих історичних подій, фестивалі-ярмарки, 
де виступали творчі колективи міста, огляди-конкурси колективів дитячих шкіл 
естетичного виховання та ряд інших. 

Слід зазначити, що за звітний період крім планових заходів відділ культури 
надав допомогу в організації та проведенні ювілейного творчого звіту члена 
Національної спілки письменників Ю.Шипа, в проведенні декади чеської культури, 
в організації персональної ретроспективної виставки творів члена національної 
спілки художників України М.Пейтера, у відкритті фотовиставки «Водна окраса 
Закарпаття» в рамках святкування Дня Дунаю в Закарпатській області.  

Станом на 1 жовтня до бібліотек Ужгородської міської ЦБС придбано 1478 
примірників книг на загальну суму 49,2 тис. грн. З них 720 примірників на суму 25 
тис. грн. придбано згідно міської «Програми розвитку бібліотек і бібліотечної 
справи на 2013-2015 роки». 

Особлива увага приділяється підготовці, перепідготовці 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. 

Створено і статистично поповнюється база даних на дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей, дітей, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС. Також, діти з малозабезпечених сімей в ЗОШ міста 
отримують безкоштовне харчування, навчальне приладдя, а на період літніх канікул 
безкоштовно отримують путівки для оздоровлення. 

Під час оздоровчої кампанії влітку 2013 року на території міста працювало 29 
таборів, з них 27 таборів з денним перебуванням. 

При загальноосвітніх навчальних закладах м. Ужгорода було організовано 
роботу 20 таборів з денним перебуванням в одну зміну. За кошти міського бюджету 
функціонував також табір МДКЛ 120 дітей (6 змін). 

Загалом влітку оздоровилось та відпочило 6902 дітей різних категорій, з них: 
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 44; дітей, 
постраждалих від аварії на ЧАЕС – 32; дітей-інвалідів – 48; дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей – 544; дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 
1024; талановитих та обдарованих дітей – 1719, інших – 837. 

Фізична культура і спорт. Відділом фізичної культури та спорту за 9 
місяців 2013 року проведено 37 міських, 1 державне, 1 міжнародне змагання та три 
учбово-тренувальних зборів по підготовці до вищих змагань. Збірні команди міста 
прийняли участь у 15 обласних змаганнях і 4 Всеукраїнських. 

Протягом навчального року проведено спартакіади серед ЗОШ, ПТНЗ, ВУЗ І-
ІІ рівнів акредитації, легкоатлетичну естафету серед учнівської молоді, ХХІХ 
спартакіаду допризовної молоді. 

Збірні команди міста прийняли участь у 47-х Міжнародних дитячих іграх в 
Віндзор (Канада). Згідно поданих клопотань присвоєно спортивні розряди. 
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Охорона здоров'я. Станом на 01.10.13р. заклади охорони здоров'я  
профінансовано на 92,7відс. Повністю виплачена заробітна плата працівникам 
закладів охорони здоров'я міста. Залучено позабюджетних коштів медичними 
закладами міста на 31,2 млн.грн та зменшено видатки за рахунок продовження  
оптимізації штатів мережі в медичних закладах міста, сума економії становить 
1081,7 тис.грн. 

Щодо основних показників діяльності галузі охорони здоров'я міста слід 
відмітити такі (протягом 9 місяців 2013 року): рівень народжуваності в місті  в 
порівнянні з аналогічним  періодом 2012 року дещо знизився з 10,30 до 9 проміле; 
рівень смертності знизився з 7,2 до 5,4 проміле (показник малюкової смертності 
зріс з 6,2 до 9,95 проміле); зріс показник первинної інвалідності дитячого населення  
з 13,40 в до 15,35 в 2013 році. 

Аналізуючи роботу протитуберкульозної служби міста протягом 9 місяців 
2012 року слід відмітити, деяке погіршення так: виявлення туберкульозу  серед 
дітей  становить 773,4 (в 2012 році-762,9); показник смертності від туберкульозу за 
9 місяців 2013 р зріс і становить -1044 проти 8,7 у 2012 році. 

Значною проблемою залишається онкологічні захворювання в місті. Так, 
дорічна  летальність серед первинно виявлених онкохворих  знаходиться практично 
на одному рівні з показником 9 місяців 2013 року  і становить 28,10.  

На сьогодні чверть населення міста обслуговуються дільничими  лікарями, які 
працюють за сімейним принципом. 

Станом на 01.10.13р. в місті працюють 63 дільниць на засадах загальної 
практики-сімейної медицини. Зареєстровано 63,25 штатних посад лікарів (63 
фізичних осіб) ЗПСМ і 63,50 штатних (64 фізичних осіб) посад медичних сестер 
ЗПСМ. Загальна кількість населення, що обслуговується лікарями та медсестрами 
ЗПСМ- 87,9 тис.осіб., з них дітей – 18, 3 тис. осіб. Показник пролікованих в денних 
стаціонарах залишається стабільним на рівні 185,4. Також, в 2013 році рішенням сесії 
створено міський Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті.  

Житлово-комунальне господарство. На сьогодні реформування 
житлово-комунального господарства є одним із пріоритетних напрямків діяльності 
міської влади у житловому господарстві. Реформування здійснюється шляхом 
створення ефективного власника житла. Так з початку року станом на 01.10.13р. у 
місті створено 13 нових ОСББ (загальна чисельність ОСББ – 86, 20 будинкових 
комітетів та 45 кооперативів). 

Багатоповерхові житлові будинки, які вводяться в експлуатацію на баланс 
ЖРЕРів не передаються. У новозбудованих багатоповерхівках створюються ОСББ 
які виконують функції утримання будинку та прибудинкових територій самостійно. 

Однак, на сьогодні потребує врегулювання питання заключення по 
квартирних договорів з КП "Водоканал м.Ужгород" у новозбудованих будинках, в 
яких створено нові ОСББ. 

Що стосується утримання міста, його прибирання, то департаментом міського 
господарства у лютому поточного року проведено конкурсні торги - тендер на 
визначення надавача послуг із санітарної очистки міста на загальну суму 
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4200,0тис.грн. Так, за прибирання міста відповідальні КП «Комунальне шляхово-
експлуатаційне підприємство», КП «ЖРЕР-8», ПП «Ужгородський будинковий 
сервіс», ПП «Прибиральник плюс». До прибирання задіяно 120 осіб – двірників, 7 
од. вантажних автомобілів. Також, як переможець, з січня 2013 року виступає 
надавачем послуг в місті з вивезенням відходів-сміття ТОВ «АВЕ Ужгород», 
підписано інвестиційну угоду на 25 років. 

Продовжується робота по зменшенню заборгованості населення за житлово-
комунальні послуги, а саме: проводитиметься роз’яснювальна робота через ЗМІ по 
сплаті комунальних послуг та наданню населенню субсидій в опалюваний період, 
укладання угод по реструктуризації боргів. Однак, заборгованість населення за 
житлово-комунальні послуги станом на 1 жовтня 2013р. року становила 
79,8млн.гривень, що збільшилась до відповідного періоду минулого року на 
3,1млн.гривень. 
 

Показники виконання робіт по головних розпорядниках бюджетних коштів 
Кошти, призначені на утримання, ремонт та реконструкцію об'єктів 

комунальної власності, департаментом міського господарства за січень-вересень 
2013 року освоєно на 29,3 відс., або 9714,2 тис.грн. проти 33403,9 тис.грн. 
передбачених та уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста 
на 2013 рік та на 95,3 відс. (6846,6 тис.грн.) погашено заборгованість за виконані 
роботи у 2012 році, а саме:  

- по утриманню об’єктів благоустрою виконано робіт на суму 6180,8 тис.грн., 
що складає 61,7 відс. від уточнених річних планових призначень. Проводились 
роботи по утриманню доріг, зелених насаджень, систем вуличного освітлення, 
світлофорних об'єктів, русла річки Уж, кладовищ, ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ (додаток 2).  

- по ремонту доріг та об’єктів благоустрою за рахунок всіх джерел фінансування 
виконано робіт на суму 3141,1 тис.грн., що складає 16,3 відс. від уточнених річних 
планових призначень (додаток 3).  

Проводились роботи по поточному ремонту асфальтобетонного покриття вулиць 
загальною площею 4549,9 кв.м. та по реконструкції вул.Швабської. Проведено 
капітальний ремонт зелених насаджень міста на суму 284,9 тис.грн., 
внутрішньоквартальних територій по вул.Одеській,33а-33б, по пр.Свободи,49-55, 
вул.Можайського,3-7. 

- по утриманню, реконструкції та капітальному ремонту об'єктів житлового 
фонду виконано робіт на суму 392,3 тис.грн., що складає 9,2 відс. від уточнених 
планових призначень на рік(додаток 4).  

У житловому господарстві капітально відремонтовано покрівель 4 житлових 
будинків площею 1658 кв.м. на загальну суму 276,9 тис.грн., проведено ремонти 
ліфтів у житлових будинках по пр.Свободи,1, вул.8-го Березня,31, вул.Минайській, 
67 та експертне обстеження технічного стану ліфтів на загальну суму 102,4 тис.грн. 
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Кошти, виділені на проведення капітального ремонту у житлових будинках не 
освоєні у зв"язку з небажанням мешканців багатоквартирних будинків створювати 
ОСББ. 

Із 13 житлових будинків, які знаходяться на обслуговування в ЖРЕРіх, ТОВ, 
включених у Програму, ОСББ створено та зібрано дольову участь у одному 
будинку (вул.Оноківська, 16), де наразі роботи по капремонту покрівлі завершені. В 
повному обсязі освоюються кошти в житлових будинках, в яких ОСББ діяли. 

Управлінням капітального будівництва виконано робіт по будівництву 
реконструкції та капітальному ремонту соціально-культурних і комунальних 
об’єктів на суму 8000,8 тис.грн., що складає 37,4 відс. від передбачених та 
уточнених Програмою економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік та 
90,1 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році. (додаток 5).  

Завершені роботи по реконструкції відділення хірургії №2 ЦМКЛ, 
реконструкції приміщень травмопункту і приймального відділення Ужгородської 
ЦМКЛ, реконструкції щелепно-лицевої хірургії ЦМКЛ, реконструкції території 
спортивного майданчика ЗОШ I-III ст. №19 під облаштування основи спортивного 
майданчика з синтетичним покриттям для гри у міні-футбол, реконструкції фасадів 
та заміна вікон в будівлі ДНЗ №28, капітальному ремонту фасадів ЗОШ № 7 по 
вул.Дворжака,41, капітально відремонтовано покрівлі будівель ДНЗ №39, 
багатопрофільного ліцею "Лідер"- ЗОШ I-II ст. №20 та ЗОШ №16 та на стадії 
завершення реконструкція котельні ЦМКЛ по вул.Грибоєдова, реконструкція 
приміщень котельні під спортивний зал ЗОШ №1 по ул.Високій.  

Для реалізації "Енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання 
м.Ужгорода" освітніх закладів згідно з Програмою будівництва та реконструкції 
автономних котелень закладів освіти та охорони здоров'я на 2011-2015 роки 
використано 2712,8 тис. грн., що складає 66,6 відс. (без врахування погашення 
заборгованості за 2012 рік).  

Використані бюджетні призначення по реконструкції системи опалення 
ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, 20 (2-й етап). Наразі згідно договорів підряду 
проводиться реконструкція резервного електропостачання будівлі МПЦ по 
вул.Грибоєдова, реконструкція існуючої будівлі котельні ЗОШ№13 під 
облаштування санвузлів, капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної 
школи ім.Чайковського, капітальний ремонт частини будівлі Ужанського жупанату, 
капітальний ремонт приміщень сімейної амбулаторії по вул.Перемоги,161/1 та 
територіального центру соціального обслуговування населення по вул.Благоєва,10, 
капітальний ремонт даху НВК "Ужгородський економічний ліцей ЗОШ I-II ст.", 
капітальний ремонт будівлі Лінгвістичної гімназії ім.Т.Г.Шевченка, капітальний 
ремонт покрівлі будівель Угорськомовної гімназії, ЗОШ №6, капітальний ремонт 
водопровідно-каналізаційної мережі ЗОШ I-II I ст.№10 ім.Дойко Габора, 
капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12 (II черга), капітальний ремонт 
(заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул.Анкудінова-Підградська. 

По закладах освіти виконано робіт на суму 677,9 тис. грн. (46,5 відс. 
запланованих) та на 97,9 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 
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році (додаток 6). З метою підготовки закладів освіти до опалювального сезону 
відремонтовано системи опалення Лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка та ЗОШ 
№5 на пл.Ш.Петефі,36, обладнання в котельні НВК Ужгородський економічний 
ліцей на пл. пл.Ш.Петефі,15, тепломережу ДНЗ №16 по вул. Айвазовського, 9.  

По закладах охорони здоров'я 100,0 відс. погашено заборгованість за виконані 
роботи у 2012 році (додатки 10).  

Всього 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 2013 рік передбачено та планово уточнено коштів у сумі 56232,9 
тис.грн. (без врахування погашення заборгованості за проведені роботи у 2012 році, 
яка складає 10243,3 тис.грн.), виконано робіт на суму 18393,0 тис.грн., що складає 
32,7 відс. та на 93,8 відс. погашено заборгованість за виконані роботи у 2012 році.  

Недостатній рівень освоєння коштів пов’язаний з процедурою проведення 
тендерних закупівель та отриманням позитивних висновків Держбудекспертизи на 
проектні роботи, коригування (перерахунок) ПКД, які були виготовлені у минулих 
роках, дозвільних документів в інспекції Держартбудконтролю а також не 
проведення платіжних доручень відділенням Державного казначейством в м. 
Ужгороді підрядним організаціям за виконані роботи. 

 
 
 
Начальник управління 
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