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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням V сесії міської ради VI скликання 

від 08 квітня 2011 р. № 126 

Звіт 
про виконання Програ  розвитку ми  економічного і соціального

 міста за 2010 рік 
   В результаті виконання комплексу заходів, передбачених Програмою 

економічного і соціального розвитку міста на 2010 рік, управліннями і 
відділами міської ради та відповідними службами міста, незважаючи на 
системну кризу, пророблена відповідна робота. Більш детальний аналіз 
виконаних робіт по об’єктах та по коштах  надано в додатках №№ 1- 4,7- 8.  

Виконано  певний обсяг робіт щодо розвитку інфраструктури для 
відпочинку молоді: прокат роликів, майданчики для гри в спідбінтон, 
стрітбол, штучні ковзанки тощо. 

Свідченням  цього є восьме місце в рейтингу журналу „Фокус”, яке 
Ужгород зайняв як одне з найкомфортніших міст для проживання в Україні. 
        Завдання Програми економічного і соціального розвитку міста за 2010 
рік виконано майже по всіх показниках, крім зменшення  заборгованості по 
заробітній платі, недоїмці платежів до бюджету всіх рівнів та Пенсійного 
фонду в м. Ужгороді. 

 Промисловість 

Зріс обсяг реалізованої 
продукції 

промисловості 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції по 
м.Ужгороду склав 537,4 млн.грн., що становить 8,3 відс. 
загальнообласного обсягу. 

У загальній структурі реалізованої промислової 
продукції міста 73,0 відс. реалізовано підприємствами 
переробної промисловості, 26,4 відс. підприємствами 
виробництва та розподілення електроенергії, газу і води, 
0,6 відс. – добувної промисловості. 

В обсязі реалізованої промислової продукції майже 
три чверті її становлять товари широкого та тривалого 
використання, 15,3 відс. – сировинна продукція та 10,6 
відс. – інвестиційна продукція. 

Вплив фінансової кризи, недосконала структура 
виробництва, яка зорієнтована, в основному, на 
виробництво продукції з давальницької сировини та 
залежність від іноземних замовлень стали причинами 
погіршення показників промисловості.  

 Ринок товарів і послуг 
Не дивлячись на 
зменшення темпів 
обороту роздрібної 
торгівлі, баланс 

попиту та пропозиції 
на споживчому ринку 

 Обсяги обороту  роздрібної торгівлі (з урахуванням 
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб – 
підприємців) за оперативними даними  за  2010 рік склав 
1850,0 млн.грн. На одну особу припадає 12078 грн. 
обсягу обороту роздрібної торгівлі, що більше, як в 3 
рази перевищує загальнообласний показник. Питома вага 



товарів забезпечено  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розширюються види 
побутових  
послуг 

міста в загальнообласному показнику складає біля 40,0 
відсотка.  

Важливим фактором, який вплинув на стан 
споживання товарів широкого вжитку, стала криза 
банківської системи, високі відсоткові ставки по 
кредитах на споживчі товари та низький рівень 
платоспроможності населення міста. 

Не дивлячись на зменшення темпів обороту 
роздрібної торгівлі, баланс попиту та пропозиції на 
споживчому ринку товарів забезпечено.  

Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, 
надання послуг ресторанного господарства населенню 
міста здійснювалась через 78 продовольчих, 144 
непродовольчі магазини та 15 ринків.  

Протягом 2010 року у місті відкрилися 4 торговельні 
центри, а саме: „Токіо” по вул.Легоцького,19а, „ Леон” 
по вул. Л.Толстого,5, „Колізей” по вул. Минайській,16г, 
„Ковчег” по вул.Фединця,12. Відкриття нових 
торговельних центрів сприяло створенню нових робочих 
місць та забезпеченню  потреб споживачів у різного роду 
товарах. 

Позитивні зміни відбулись у загальнодоступній 
мережі ресторанного господарства: все більше діє 
приватних експрес-кафе, барів, ресторанів, в деяких із 
них є можливість замовити обід чи вечерю з доставкою 
споживачеві. 

Останнім часом набули особливої актуальності 
проблеми, пов'язані з функціонуванням роздрібних 
ринків, на яких реалізується здебільшого низькоякісна 
продукція, зокрема фальсифікат. 

У цілому, діяльність підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства різних форм власності 
направлена на модернізацію, технічне переоснащення та 
подальше досягнення високого рівня якісного 
обслуговування населення. 

Протягом 2010 року було проведено інвентаризацію 
підприємств сфери побутового обслуговування, за 
оперативними даними, в місті нараховується 248 
об’єктів служби побуту. Залежно від потреб населення 
розширюються види побутових послуг, такі, як ремонт 
взуття, пошив одягу. Відкриваються нові косметичні, 
масажні салони, салони краси, які надають повний 
спектр послуг. Розширюється мережа автомийок, 
комплексів по технічному обслуговуванню автомобілів, 
радіоелектронної апаратури, тощо. 



Близько 80 відс. працюючих  в сфері побуту – це 
приватні підприємці, які для надання побутових послуг 
використовують власне обладнання, інструменти. 
Послуги, що надаються ними, різноманітні та гнучкі, 
вони зорієнтовані на замовників і враховують їх попит.  

 Транспорт і зв’язок 
Погіршилися показники  

діяльності  галузі 
транспорту та зв’язку  

 

Автомобільним транспортом  за 2010 рік перевезено 
384,2 тис. тонн вантажів, що на 1,8 відсотка більше 2009 
року . Вантажообіг зменшився на 9,9 відс. і склав 320,6 
млн. ткм. Автоперевізниками всіх форм власності 
перевезено 22,4 млн. пасажирів, що на 14,6 відс. менше 
рівня 2009 року. Пасажирооборот склав 315,0 млн. пас. 
км  (87,7  відс.). 

   Впродовж 2010 року міські пасажирські перевезення 
здійснювали 93 перевізники  290 транспортними 
одиницями.  

У жовтні 2010 року проведено конкурс із визначення 
автомобільних перевізників на міських автобусних 
маршрутах загального користування. Переможцями 
конкурсу стали 18 перевізників із 193 транспортними 
одиницями. Автобуси типу „Газель” зняті з перевезень. 
Перевезення пасажирів здійснюються автобусами 
більшою місткістю.  

Переглянуто та оптимізовано схеми маршрутів, 
графіки руху автобусів та затверджено мережу 
обслуговування автомобільним транспортом, яка 
зменшилась із 37 до 27 маршрутів.  

Затверджені нові тарифи на перевезення одного 
пасажира автобусами міського сполучення, які 
працюють у режимі руху маршрутного таксі. 

 Станом на 1 січня 2011 року перевізниками міста 
фактично виконано обсяги перевезень пільгових 
категорій громадян у загальній сумі 1823,2 тис.грн., 
відшкодовано 1695,1 тис. грн., заборгованість становить 
429,9 тис. гривень. Зазначена заборгованість зумовлена 
несвоєчасністю та неповнотою надходження коштів з 
державного бюджету. 

Напрямки роботи 
транспорту   

Основними напрямками для покращення роботи є: 
продовження удосконалення автобусної маршрутної 
мережі, насамперед забезпечення перевезень пасажирів у 
звичайному  режимі руху; посилення безпеки 
пасажирських перевезень, підвищення якості та культури 
обслуговування пасажирів, створення муніципального 



автопарку на базі КАТП.  
 
 

 Мале підприємництво 

В місті триває 
тенденція щодо 

збільшення суб’єктів 
малого 

підприємництва у 
формі фізичних осіб-

підприємців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Підтримка малого та 
середнього 

 бізнесу                  

Роль і значення малого підприємництва в економіці 
міста характеризують окремі узагальнюючі показники, а 
саме: 
- в місті  на 01.01.11р. нараховується 18,1 тис. суб’єктів 
підприємницької діяльності, із них фізичних осіб - 
підприємців біля 14 тис. осіб, що на 2,9 відс. більше 2009 
року;  
- кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 
діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного 
населення склала -78 одиниць; 
- кількість малих підприємств, що реалізовували 
продукцію та послуги, у відсотках до загальної кількості 
малих підприємств становить 56 відс.; 
- середньомісячна заробітна плата працівників малих 
підприємств зросла на  4,3 відс. і становить 1150 грн.  за 
оперативними даними. 

 Збільшились порівняно з 2009 роком і податкові 
надходження від суб’єктів малого підприємництва.  Так  
до місцевого бюджету за 2010 рік від суб’єктів малого 
підприємництва  надійшло  48,9 млн.грн., що на 12,7 відс. 
більше, ніж за 2009 рік, до бюджету міста – 39,1 млн.грн., 
що на 19,6 відс. більше 2009 року.  

Одним із кроків поліпшення підприємницького 
середовища є підтримка малого та середнього 
підприємництва на місцевому рівні.  

З метою створення сприятливого підприємницького 
клімату в 2010 році створені дві галузеві ради 
підприємців, а також розроблена Програма підтримки 
розвитку малого підприємництва у місті Ужгороді на 
2011-2012 роки, якою передбачається комплекс заходів 
щодо інформаційної, ресурсної, організаційної підтримки 
малого бізнесу. 

 
Активізація роботи 
дозвільних центрів 

Важливим елементом підтримки малого 
підприємництва є діяльність Єдиного дозвільного офісу - 
дорадчо-консультативного та робочого органу, 
створеного з метою спрощення дозвільних процедур, 
оптимізації взаємодії дозвільних органів та усунення 
правових, адміністративних, організаційних перешкод у 
розвитку підприємництва в місті. 



Протягом 2010 року до дозвільного центру 
звернулося 1386 суб’єктів господарювання, що на 14,9 
відс. більше, ніж у 2009 році. Адміністраторами 
дозвільного центру видано 1144 документи дозвільного 
характеру, що на 42,8 відс. більше 2009 року. Зросла 
кількість наданих консультацій щодо отримання 
дозвільних документів на 14,9 відс., і на 01.01 2011р. 
становила 1386.  

Переважну частину виданих документів дозвільного 
характеру складають дозволи на розміщення будівель та 
споруд торговельного, побутового та іншого 
призначення. 

 Туризм  

Позитивні тенденції  
туристично-
рекреаційної  

галузі 

Протягом 2010 року готельними закладами міста 
надано послуг 57,9 тис. особам, що на 10,3 відс. більше в 
порівняні з 2009 роком. Збільшився і обсяг наданих 
послуг на 25,2 відс. і  на 01.01.2011р.становив 26,8 
млн.грн. До бюджетів всіх рівнів  за 2010 рік надійшло 
2,9 млн.грн. податків. 

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 

Сприяють розвитку туризму та промоції міста 
Ужгорода  - 22 готелі, 2 готельно-туристичні комплекси 
та 4 мотелі. Зальний номерний фонд готелів міста дає 
можливість одночасно поселити понад 1,7 тис. гостей. 
Більшість ужгородських готелів збудовано не просто як 
місця для проживання – майже всі вони оснащені 
супутньою додатковою інфраструктурою: ресторанами, 
кав’ярнями, лазнями, басейнами, спортивними 
секторами, іншою анімацією.  

В місті працює інформаційно-туристичний центр, 
здійснюють діяльність понад 100 туристичних фірм, 
включаючи турагентів та туроператорів. 

Завдання розвитку 
туризму та рекреації 

В 2010 році  розроблена та затверджена Програма 
розвитку туристичної галузі в м. Ужгороді на 2010-2012 
роки, якою передбачається створення Агенції розвитку 
туризму та потенціалу територій "Туристичний 
інформаційний центр "Ужгород". Основне завдання 
Агенції – активізація туристичної діяльності в 
обласному центрі. У рамках Програми запланований 
Інтернет-портал "Ужгород – місто, відкрите для нас", 
нові тур продукти на зразок системи "Екскурсія містом", 



"Аудіогід" тощо. Серед іншого передбачається і 
налагодження виробництва власної сувенірної 
продукції. 

 

 Зовнішньоекономічна діяльність 

Продовжує зростати 
негативне сальдо 

зовнішньоторгівельного 
обороту 

Економічна криза негативно відбилася на показниках 
зовнішньоекономічного обороту. За 2010р., за 
оперативними даними, експорт товарів підприємств 
міста склав 58 млн.дол.США, імпорт – 161,0 
млн.дол.США. У порівнянні  з відповідним періодом 
2009 року, за оперативними даними, експорт зріс на 15,3 
відс., імпорт – на 16,9 відс. Зростання імпорту товарів 
темпами, вищими за експорт обумовило погіршення 
сальдо зовнішньої торгівлі, значення якого зафіксовано в 
межах -100,0 млн.дол.США. (оперативні дані). 

 
 

Основу експорту склали давальницька продукція (59 
відс. від загального обсягу експорту товарів), продукція 
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 
(25,7 відс.), механічне обладнання, машини та механізми 
(18,6 відс.), меблі (17,7 відс.), взуття ( 9,8 відс.), текстиль 
та вироби з текстилю (8,7 відс.), деревина і вироби з 
деревини (8,6 відс.). Експортовано товарів у січні-
вересні 2010 року на 44,8 млн.дол.США. 

Основними позиціями імпорту були мінеральні 
продукти, механічне обладнання, машини та механізми, 
транспортні засоби та шляхове обладнання, текстиль та 
вироби з текстилю,  полімерні матеріали, пластмаси та 
каучук,  недорогоцінні метали та вироби з них. Всього за 
2010 рік завезено в місто товарів більше, як на 150 
млн.дол.США. 

Інвестиційне 
співробітництво 

Станом на 01.01.2011 року обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку міста, за статистичними даними, 
становив 52,1 млн.дол.США.  

 Іноземні інвестиції залучали підприємства: ТОВ 
"Сімо і Ганс", ТОВ "Матяш і Матяш" 
(машинобудування), ТОВ "Бодрог" (будівельна 
організація), ТОВ "Елефант", ТОВ "Трилюкс" (торгівля), 
ДП „Норстан-Закарпаття” (операції з нерухомістю), ТОВ 
„Пілотек” (лісопереробне підприємство), ТОВ „Студіо-
паладіо” (легка промисловість), ТОВ „КІШ” 
(виробництво з чорних металів). 

Протягом  2010 року у місті  зареєстровано 15 нових 
підприємств з іноземними інвестиціями, і станом на 



01.01.11р. у місті нараховується 247 таких підприємств.  

Залишаються фактори, 
які гальмують розвиток 
зовнішньоекономічної 
та інвестиційної 

діяльності  

Інвестиційний клімат в цілому по Україні 
залишається несприятливим для залучення капіталу в 
економіку країни. У зв’язку з чим на даний час 
найважливішим завданням  для м. Ужгорода є 
стабілізація інвестиційного клімату та створення 
позитивного інвестиційного іміджу. 

На рівні  міста проблемним питанням інвестування 
залишається також низький технічний потенціал 
промислових підприємств міста, які у радянський період 
були потужними виробниками промислової продукції і 
на яких працювали понад 20 тис. працівників. Після 
акціонування ці підприємства працюють неефективно, 
про що свідчить показник зайнятих у переробній 
промисловості міста – менше 6,0 тис. працівників, 
незначними є сплата податків до бюджетів та фондів, що 
свідчить про те, що виробничі площі та земельні ділянки 
промислової зони міста використовуються неефективно. 
Основною передумовою щодо нарощування темпів 
залучення інвестицій в економіку міста, як в цілому і в 
Україну, є не стабільність правового поля  та прийняття 
низки нормативних актів та Законів України  
центральними органами виконавчої влади та 
парламентом, які б стимулювали іноземний капітал до 
залучення інвестицій.  

 Надходження до бюджетів 

Надходження до 
бюджетів усіх рівнів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2010 році на території міста мобілізовано податків 
та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 
431,5 млн.грн., що складає 100,4 відс. проти 2009 року.  

На 9,2 відс. збільшились надходження до бюджету 
міста і за 2010 рік вони склали 291,4 млн.грн. (в тому 
числі 92,7 млн.грн. офіційних трансфертів, при плані 95,6 
млн.грн. або 97,0 відсотка).  

За звітними даними до загального фонду бюджету 
міста в 2010 році надійшло податків і зборів 
(обов’язкових платежів) на суму 166,3 млн.грн. при 
плановому уточненому розрахунку 190,4 млн.грн., і 
фактичне виконання склало 87,3 відсотка. Також до 
загального фонду бюджету міста надійшло трансфертів 
на суму 83,8 млн.грн. при плані 85,7 млн.грн., або 98,0 



 

 

 
 
 
 
 

Основні причини 
зменшення 

 поступлень до 
бюджету міста 

відсотка. 
До спеціального фонду бюджету міста (без 

трансфертів) за звітний період надійшло обов’язкових 
платежів на суму 32,4 млн.грн. при плановому 
розрахунку 41,7 млн.грн. або 77,6 відсотка, в тому числі 
до бюджету розвитку – 11,5 млн.грн. при плановому 
розрахунку 23,0 млн.грн., або 50,1 відсотка. Також до 
спецфонду надійшло трансфертів на суму 8,9 млн.грн., 
або 89,7 відсотка від плану, що на 7,8 млн.грн. менше 
ніж в попередньому році.  

Зменшення обсягів місцевих податків і зборів 
відбулось за рахунок скорочення поступлень 
комунального податку на 19,7 тис.грн., збору за 
припаркування автотранспорту на 54,2 тис.грн., 
ринкового збору на 23,4 тис.грн. Основними причинами 
зменшення поступлень стали заборона блокування 
автотранспортних засобів, власники яких ухилялись від 
сплати паркувального збору, перехід на спрощену 
систему оподаткування, зменшенням СПД торгуючих на 
ринках через обов’язковість сплати мінімального 
соціального внеску і ремонтними роботами на ринках 
міста.  

Значною мірою на виконання показників дохідної 
частини бюджету міста вплинула податкова 
заборгованість по зобов’язаннях до бюджету міста в сумі  
2137,1 тис.грн., яка збільшилась з початку року на 917,9 
тис.грн. та залишається неліквідованою з таких податків і 
зборів: податок з власників транспортних засобів - 79,4 
тис.грн., плата за землю - 488,9 тис.грн., плата за 
торговий патент -  1,2 тис.грн., місцеві податки і збори - 
11,0 тис.грн., єдиний податок - 50,2 тис.грн., податок на 
прибуток підприємств комунальної власності - 232,6 
тис.грн., податок з доходів фізичних осіб - 1034,3 
тис.грн., збір за забруднення навколишнього середовища 
- 228,5 тис.грн., інші платежі - 11,0 тис.грн. 

  Податковий борг до бюджетів усіх рівнів на кінець 
2010 року склав 18,3 млн.грн., який зменшився відносно 
початку 2010 року на 4,0 млн.грн.  

 Соціальний захист та стан ринку праці 

Вищим, ніж у минулому Впродовж 2010 року у місті спостерігалась тенденція 



році, є рівень 
середньомісячної 
заробітної плати 

до зростання середньомісячної заробітної плати. 
Середньомісячна заробітна плата по місту на 

01.01.11р. становила 2099 грн., що на 16,4 відс. (295,9 
грн.) більше, ніж за 2009 рік, і на 13,7 відс. (253 грн.) 
більше обласного показника. ЇЇ розмір перевищує  в 2,3 
рази (1177 грн.) прожитковий мінімум для працездатної 
особи та  розмір мінімальної заробітної плати (922 грн.).  

Для порівняння: станом на 1 січня 2011 року 
середньомісячна заробітна плата по Закарпатській 
області становила 1846 грн. 

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

Складним залишається 
питання погашення 
заборгованості із 
заробітної плати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Вживалися  
заходи  впливу до 

 підпрємств-боржників: 

 

В умовах фінансової кризи, коли для переважної 
більшості працівників заробітна плата є єдиним 
джерелом доходів, питання своєчасної заробітної плати є 
особливо актуальним. 

Станом на 1 січня 2011 року заборгованість з виплати 
заробітної плати в економіці міста, включаючи 
непрацюючі суб’єкти господарювання та підприємства-
банкрути, склала 1668,7 тис.грн. В тому числі, борг по 
економічно активних підприємствах становив 1523,9 
тис.грн. і зменшився до початку 2010 року на 31,9 відс. 
(713,1 тис.грн.).  

Найбільш проблемними у цьому плані є 
промисловість, будівельна  галузь, операції з 
нерухомістю, майном та особливо сфера послуг.  

За статистичними даними найбільшими боржниками 
із  виплати заробітної плати станом на 01.01.2011 року є:  
ДП  "Радгосп  –  завод «Ужгородський" - 268,2 тис.грн.,  
ОКП "Закарпаттеплокомуненерго" - 279,5 тис.грн., ВАТ 
"Машинобудівний завод "Тиса" - 110,5 тис.грн., ТОВ 
"Цетан Плюс" - 95,8 тис.грн., БУ-21 ПАТ "Нафтогазбуд" 
– 81,5 тис.грн., ТОВ "Вторма-Ужгород" - 79,0 тис.грн., 
Мукачівська ПМК облспоживспілки – 76,8 тис.грн., ДП 
"Дослідно - конструкторське бюро машинобудування" – 
69,7 тис.грн. 

По економічно неактивних підприємствах міста 
заборгованість із виплати заробітної плати в продовж 
2010 року залишалася 26,6 тис.грн., що становить 1,6 
відс. до загальної суми заборгованості по місту. 

До керівників підприємств – боржників протягом 
2010 року вживалися наступні заходи впливу:  

- проведено 23 засідання міської комісії з питань 



забезпечення своєчасності і повноти сплати податків  та 
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 
стипендій та інших соціальних виплат, заслухано та 
попереджено керівників 142 підприємств, установ, 
організацій щодо негайного погашення заборгованості із 
виплати заробітної плати; 

- перелік суб’єктів господарювання міста, які 
систематично порушують законодавство з оплати праці 
щомісячно направлялися Територіальній державній 
інспекції праці в Закарпатській області, прокуратурі 
міста для вжиття відповідних заходів впливу, 
передбачених чинним законодавством України; 

- інформації щодо стану виплати заробітної плати та 
списки найбільших боржників періодично друкувалися в 
газеті "Ужгород"; 

 - моніторинг, щодо заборгованості по виплаті 
заробітної плати, щотижня направлявся в Головне 
управління праці облдержадміністрації для подальшого 
реагування.  

Надходження до 
 бюджету Пенсійного 

фонду   

За 2010 рік з усіх джерел фінансування до бюджету 
Пенсійного фонду  міста надійшло 514,6 млн.грн.( з них 
507,7 млн.грн. власних коштів), що на 55,5 млн.грн. (12,1 
відс. ) більше 2009 року.  

Внаслідок фінансової кризи спостерігається тенденція 
до зниження поступлень до Фонду по прогнозних 
показниках, завдання за 2010 рік виконано на 94,0 відс., 
відхилення складає 33,0 млн.грн. 

Середній розмір пенсійних виплат станом на 
01.01.2011р.склав 1174 грн., що на 121 грн. більше, ніж 
2009 року. 

Продовжується робота з пенсіонерами щодо 
залучення їх до обслуговування в установах банку. 
Чисельність таких пенсіонерів на 1 грудня 2010 року 
склала близько 13,4 тис. осіб, або 51,1 відс. від загальної 
їх кількості. 

Значною залишається 
заборгованість до 

бюджету Пенсійного 
фонду 

 

 

 

 

Незважаючи на посилений контроль щодо погашення 
заборгованості до Пенсійного фонду, ріст недоїмки не 
вдалось зупинити. 

 Станом на 1 січня 2011 року борг склав 2750,5 
тис.грн. і збільшився відносно початку 2010 року на 
984,1 тис.грн.  Боргують Пенсійному фонду 277 
платників, з них 116 – юридичні особи. 

Питома вага недоїмки в середньомісячному 
надходженні збору складає 7,5 відсотка. Ріст боргу 
відбувся, в основному, за рахунок таких підприємств, як 



 
 
 

Застосовувались 
 міри впливу 

 до боржників 

ВАТ „Машинобудівний завод „Тиса” – 220 тис.грн., ВАТ 
"Племінний завод "Закарпатський" – 311 тис.грн., ПП 
"Інтер-Євро-Сервіс" - 423,4 тис.грн. 

З метою погашення заборгованості до Пенсійного 
фонду, до підприємств-боржників застосовувались 
заходи впливу, передбачені чинним законодавством. 
Протягом 2010 року застосовано 1874 штрафні санкції та 
нараховано пені на суму 1,5 млн.грн., винесено 119 
адмінпостанов про накладення штрафів на суму 69,2 
тис.грн.,  підготовлено та подано до суду 62 позовні 
заяви про стягнення заборгованості перед бюджетом 
Пенсійного фонду на загальну суму 3733,9 тис.грн., з 
яких задоволено 33 позови на суму 852,0 тис.грн., 
передано до державної виконавчої служби 410 вимог 
неплатежів по страхових внесках на суму 2738,2 тис.грн. 
та 179 рішень штрафних санкцій на суму 793,2 тис.грн.  

Крім того, управління Пенсійного фонду в м. 
Ужгороді виступило ініціатором у порушені справи про 
визнання банкрутами стосовно 3 підприємств, борг яких 
до Фонду складає 126,2 тис. грн. (ТОВ МЖК 
„Закарпаття”, ТОВ „Владіч”, ТОВ ВКП „Металекс”).  

На ринку праці 
 продовжується робота 
з працевлаштування 
безробітних в умовах 

кризи  
 

Наслідки фінансово-економічної кризи негативно 
позначилися на ринку праці м. Ужгорода.  

Протягом 2010 року шукали роботу 3873 особи, за 
сприяння міського центру зайнятості працевлаштовані 
1867 осіб. Рівень працевлаштування збільшився до  48,2 
відс. проти 44,5 відс. в  2009 році. 

Усіма суб'єктами господарювання за 2010 рік 
створено 3151 нових робочих місць, що на 12,9 відс. 
більше, ніж за 2009 рік, із них зареєстровано 
Реєстраційною палатою міста 913 приватних підприємців. 
За видами економічної діяльності найбільше робочих 
місць протягом  2010 року створено у торгівлі та 
переробній промисловості.  

Рівень зареєстрованого безробіття  по місту серед 
економічно активного населення міста склав 0,9 відс., 
при обласному показнику – 1,5 відсотків. 

Чисельність безробітних на 1 січня 2011 року зросла 
на 37,7 відс. (230 осіб) порівняно із 01.01.10. і становила 
746 осіб.  

Більшість підприємств та організацій, намагаючись 
зберегти наявні робочі місця та кваліфікованих 
працівників, уповільнили вивільнення своїх працівників. 
Так, із запланованих до  вивільнення 1063 осіб на 70  
підприємствах міста фактично вивільнено 327 осіб, що 



становить 30,8 відс. Масового вивільнення в 2010 році не 
відбувалося. На підприємствах міста застосовувався 
режим неповної зайнятості. 

Кризова ситуація відобразилась на кількості вільних 
робочих місць, які заявляють підприємства. Станом на 
01.01.2011 року за даними центру зайнятості на 
підприємствах, установах, в організаціях нараховувалося 
430 вільних робочих місць, в т.ч. за робітничими 
професіями – 284 р.м., посади службовців – 133 р.м., 
місця, які не потребують спеціальної підготовки – 13 р.м. 
Навантаження на одне робоче місце складає 2 особи.  

Проблемою залишається низька заробітна плата 
пропонованих вакантних посад. Аналіз рівня оплати 
праці показав, що у 30 відс. поданих вакансій 
пропонувалася оплата праці на рівні мінімального 
розміру.  

 З метою прискорення адаптації до умов ринку праці 
працівників, які підлягають вивільненню та з метою 
психологічної підтримки громадян, які тимчасово 
залишились без роботи спеціалістами центру зайнятості 
проводяться  профорієнтаційні заходи, масові та цільові 
семінари.  Протягом 2010 року проведено 165 
інформаційно-довідкових семінарів, в яких прийняло 
участь 1710 осіб, 50 семінарів з орієнтацією на 
підприємницьку діяльність, де прийняло участь  699 
осіб,  193 семінари - з техніки пошуку роботи, в яких 
прийняло участь 2352 особи. 

 Фахівці служби зайнятості проводять широку 
інформаційно-роз'яснювальну  роботу серед 
громадськості щодо ситуації на ринку праці  міста  та  
ролі  служби    зайнятості   у забезпеченні соціальних 
гарантій незайнятому населенню.  

 Житлово-комунальне господарство 

Зберігається тенденція 
старіння житлового 

фонду, який здебільшого 
перебуває у 

незадовільному 
технічному стані 

 

 

 

 

Зберігається тенденція до погіршення технічного 
стану житлового фонду, значна частина якого потребує 
реконструкції та капітального ремонту.  По утриманню, 
реконструкції та капітальному ремонту об'єктів 
житлового фонду виконано робіт на суму 1619,4 тис.грн, 
що становить 90,8 відс. уточнених планових бюджетних 
призначень  2010 року.  У житловому господарстві з 
початку року проведено ремонти покрівель на 204 
житлових будинках на загальну суму 1011,2 тис.грн., в 
тому числі капітально відремонтовано – 15, встановлено 
електричне опалення у 15 квартирах малозабезпечених 



 

 

 

 

 

 
 

Утримання та ремонт 
об'єктів благоустрою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Будівництво житла, 
соціально-культурних 

та комунальних 
 об'єктів 

 

громадян на загальну суму 64,8 тис.грн.   
Не менш гострою на сьогодні є проблема відновлення 

ліфтового господарства у наявному житловому фонді. 
Проведені ремонти 9 ліфтів на загальну суму 199,1 
тис.грн., потребують ремонту або заміни ще 76 ліфтів, які 
були змонтовані в кінці 70-х років і впродовж 2004-2010 
років відпрацювали встановлений термін експлуатації. У 
зв’язку із відсутністю запчастин  та вузлів, особливо 
гострою проблемою є експлуатація 132 ліфти 
чехословацького виробництва. (додаток №3). 

 По утриманню об'єктів благоустрою  міста у 2010 
році за кошти міського бюджету виконано робіт на суму 
8246,6 тис.грн., що становить 94,2 відс.  від уточнених 
планових призначень.   

 За рахунок цих коштів здійснювались роботи по  
утриманню доріг, зелених насаджень, малих 
архітектурних форм, світлофорних об’єктів, русла річки 
Уж, кладовищ, очистка каналізаційних мереж, 
прибирання міста і його освітлення (додаток №1). 

 У сфері благоустрою та комунального 
обслуговування в місті проводиться недостатня робота, 
щороку утворюється значна кількість несанкціонованих 
сміттєзвалищ. На ліквідацію  несанкціонованих 
сміттєзвалищ  протягом 2010 року виконано робіт на 
суму 192 тис.грн. Є проблеми і у сфері поховання та 
ритуального обслуговування. 

По ремонту доріг та об'єктів благоустрою виконано 
робіт за рахунок всіх джерел фінансування на 11941,4 
тис.грн., що становить 92,5 відс. від уточнених 
бюджетних призначень (додаток №2). 
Капітально відремонтовані більше 90 вулиць міста 
(5183,0 тис.грн.). Завершено 1-й етап реконструкції вул. 
Легоцького – Заньковецької - Тлехаса з влаштуванням 
кругового руху та тротуарів у напрямку вул. Перемоги 
(2883,3 тис.грн.). Проведені роботи по капітальному 
ремонту вул. Тельмана на ділянці від вул. Мечникова до 
вул. Краснодонців, що суттєво вплине на транспортну 
розв'язку вулиць Дєндєші, Гагаріна, Східної (964,3 
тис.грн.). Виконі роботи по реконструкції Київської 
набережної з влаштуванням та модернізацією мереж 
зовнішнього освітлення (153,3 тис.грн.). 

По будівництву житла, соціально-культурних та 
комунальних об'єктів виконано робіт  на суму 2118,3 
тис.грн., що складає 54,4 відс. від планових уточнених 
бюджетних призначень (додаток 4). За рахунок цих 



 
 
 
 
 
 
 
 

Основні причини не 
виконання робіт по 

об'єктах 
 

коштів виконані роботи по реконструкції та будівництву 
наступних об'єктів: газової мережі по вул. Новака, 
пішохідного мосту  через р.Уж у Боздошському парку,  
напірного каналізаційного колектора від КНС-6  до вул. 
Перемоги, резервуарів питної води у районі 
„Студмістечка”, КНС-2,  каналізаційної мережі по вул. 
Галана, газопроводу від ГРП м-ну "Сторожниця" до ГРП 
вул. Єнківська. 

Основними причинами не виконання робіт по 
будівництву та реконструкції об’єктів соціально-
культурного та комунального призначення є не 
виконання планових поступлень коштів до бюджету 
розвитку на 11,5 млн.грн., отримання трансфертів на 1,0 
млн.грн. менше плану та уточнення бюджетних 
призначень для виконання робіт  по об’єктах в червні 
місяці. 

Залишається низьким 
рівень розрахунків 

споживачів за надані 
житлово-комунальні 

послуги 

Залишається незадовільний стан розрахунку 
споживачів за отримані житлово-комунальні послуги.  

За житлово-комунальні послуги  сплачено 63,5 
млн.грн., що становить 86,3 відс. від нарахованих сум. 
Заборгованість населення з платежів станом на 1 січня 
2011 року склала 79,3 млн.грн., яка зросла до 
попереднього місяця на 2,5 відс., і до початку 2010 року 
на 24,9 відсотка.  

 Гуманітарна сфера 
Досягнення 

в галузі охорони  
здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

У 2010 році мережа міських закладів охорони 
здоров'я залишилась без змін і нараховує 5 медичних 
закладів (центральна міська клінічна лікарня, міська 
дитяча клінічна лікарня, станція швидкої медичної 
допомоги, міський перинатальний центр, міська 
поліклініка).  

 Протягом 2010 року проведена акредитація міського 
перинатального центру і отриманий сертифікат ВОЗ-
ЮНІСЕФ з ініціативи "Лікарня, доброзичлива до 
дитини".  

За рахунок коштів Благодійного Фонду Пінчука 
відкрито „Колиску надії” для виходжування 
недоношених новонароджених. 

Впроваджені партнерські пологи, спільне 
перебування матері і дитини, розгорнуті і функціонують 
11 пологових залів, затверджена політика щодо сприяння 
грудному вигодовуванню. 

Особлива увага приділялася розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги населенню міста на засадах 



 
 
 
 

Показники 
 виконання робіт по 

ремонту  
закладів охорони 

здоров’я  

сімейної медицини. Наразі третина населення міста 
обслуговується сімейними лікарями.  

За 2010 рік відкрито 5 дільниць ЗПСМ. Станом на 
01.01.11р. в місті працюють 49 дільниць на засадах 
загальної практики – сімейної медицини. 

На ремонт та реконструкцію закладів охорони 
здоров’я на 2010 рік за рахунок всіх джерел 
фінансування було передбачено та планово уточнено  
3069,6 тис.грн., виконано робіт на суму 2206,6 тис.грн., 
що становить 71,9 відс. (додатки №№ 4, 8).  

В напрямку зміцнення матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров'я, за рахунок цих коштів 
відремонтовані покрівлі жіночої консультації №1 по вул. 
Другетів, 79,  над харчоблоком міської дитячої клінічної 
лікарні та міської дитячої поліклініки; відремонтовано 
акушерський корпус на III поверсі міського 
перинатального центру, завершено реконструкцію 
приміщень дезінфекційної камери та санітарного 
пропускника міської СЕС по вул. Грибоєдова. Виконані 
роботи з облаштування резервного вводу стаціонару 
дитячої лікарні та заміні автономного генератора і 
електромереж для аварійного живлення відділення 
реанімації та інтенсивної терапії. Завершені роботи по 
заміні вікон на пластикові будівлі ЦМКЛ по вул. 
Грибоєдова  та теплового вузла та внутрішньої системи 
опалення господарського корпусу міської поліклініки, 
бойлерної та вузла обліку головного корпусу міської 
лікарні. Проводились роботи по реконструкції 
приміщень будівлі МПЦ по вул. Грибоєдова,20, 
відділення хірургії №2 ЦМКЛ та роботи по будівництву 
автономної котельні МДКЛ.  

Зміни в мережі 
загальноосвітніх 

навчальних 
 закладів міста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Діюча мережа навчальних закладів міста наближена 
до потреб населення. В місті працює 51 навчальний 
заклад, з них: 30 загальноосвітніх навчально-виховних 
закладів та 20 дошкільних навчальних закладів. 
Відбулися певні зміни в мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів міста. Їх кількість в порівнянні з 
2009 роком зменшилась на 1 одиницю у зв’язку із 
ліквідацією вечірньої школи через відсутність 
перехідного контингенту учнів у 2008/ 2009 н.р. 

Протягом  навчального року проводилась робота, 
направлена на поглиблення змісту навчання, 
урізноманітнення освітніх послуг, зміцнення 
матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

Розроблено Програму підтримки обдарованої 
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учнівської молоді, яка покликана заохочувати творчу 
активність школярів, давати їм мотивацію до розвитку й 
поглиблення своїх знань. Тож, впродовж 2010/2011 
навчального року школярі, котрі посіли призові місця на 
всеукраїнському рівні на олімпіадах з базових дисциплін 
та конкурсах–захистах науково-дослідницьких робіт 
Малої академії наук, отримують щомісячну стипендію в 
розмірі 100 гривень за рахунок міського бюджету.  

На ремонт та реконструкцію закладів освіти було 
передбачено та уточнено 7132,1 тис.грн. Виконано робіт 
на суму 5516,9 тис.грн., що становить 77,4 відс.  
(додатки №№ 4,7).   

За рахунок цих коштів і з метою виконання 
Державної програми енергозбереження завершені роботи 
із заміни вікон на пластикові будівель ДНЗ №№ 1, 6, 42 
та проводилися роботи по будівництву міні-котелень для 
ДНЗ №№ 1, 31, котельні будівлі гімназії по вул.8-го 
Березня, реконструкції  системи опалення 
Ужгородського економічного ліцею та ЗОШ №№7, 10, 
ПАДІЮНУ. Відремонтовані системи опалення ЗОШ №№ 
6, 19,  покрівлі АНВК, початкової школи ЗОШ № 7 та 
ДНЗ №№ 6, 15. За рахунок субвенції з обласного 
бюджету в сумі 1,2 млн.грн. проводилась реконструкція 
будівлі ЗОШ № 4 та заміна вікон на енергозберігаючі в 
ДНЗ №19.  

Питання, 
 які потребують 

вирішення 

Зміцнення навчально-матеріальної бази закладів 
освіти  в частині створення відповідних умов навчання і 
виховання учнів, забезпечення навчальних закладів 
сучасним навчальним приладдям, меблями, поетапне 
збільшення груп продовженого дня, модернізація 
теплозабезпечення в освітньо-виховних закладах 
(завершення будівництва котелень ЗОШ №№ 8, 12, 15, 
19). 

Культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом 2010 року  заклади культури розвивались 
згідно розроблених та затверджених планів роботи. 
Діяльність бібліотек міста була спрямована на 
формування та оновлення бібліотечного фонду. Так, 
протягом 2010 року до бібліотек надійшло 2242 
примірника нових документів, що на 181 примірник 
більше 2009 року. В основному оновлювались фонди 
державною мовою. Передплачено періодичних видань на 
2011 рік на 14,9 тис.грн.  За 2010 рік до бібліотек було 
залучено  близько 21633 користувачів, а також 
проведений значний обсяг просвітницької роботи. 

Важливу роль у створенні підґрунтя для професійної 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фізична культура і 
спорт 

 

підготовки та розвитку дітей відіграють  позашкільна 
освіта та позашкільні заклади до яких належать школи 
естетичного виховання.  

Для дитячої школи мистецтв за рахунок спецкоштів 
та спонсорських надходжень у 2010 році придбано 
музичні інструменти, мольберти та тканини для пошиття 
костюмів. Проведено реконструкцію внутрішньої 
системи теплозабезпечення в дитячій школі мистецтв, та 
поточний ремонт приміщень в дитячій музичній школі 
№1 ім. П.І. Чайковського.  

На ремонт і реконструкцію закладів культури було 
передбачено та уточнено Програмою 809,2 тис.грн., 
виконано робіт на суму 540,9 тис.грн., що становить 66,8 
відс. (додаток №4). За рахунок цих коштів виконані 
роботи  по реконструкції тріумфальної арки на Пагорбі 
Слави по вул. Тихій та внутрішньої системи 
теплопостачання будівлі дитячої школи мистецтв по 
пл.Ш.Петефі. 

  У місті діє міська програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2007-2011 роки, згідно з якою та 
Єдиним календарним планом спортивно-масових заходів 
протягом  2010 року проведено 65 міських змагань, 3 - 
всеукраїнські, 7 - міжнародних. Збірні команди міста 
прийняли участь у 51-обласних, 6-республіканських 
змаганнях. Було проведено дві легкоатлетичні естафети, 
присвячені Дню Перемоги та Дню міста. 

За 2010 рік в усіх навчально-виховних закладах 
здійснювався комплекс оздоровчих заходів - „Дні 
здоров’я”, велась робота по впровадженню 3-го уроку з 
фізичної культури (даний урок проводився у 251 класі і 
охопив 7007 учня). 

Третій рік працює міський центр фізичного здоров’я 
"Спорт для всіх". У 2010 році центром проведено 65 
змагань, до наймасовіших спортивних заходів було 
залучено близько 2,5 тис. мешканців міста. 

 
Аналіз підсумків економічного і соціального розвитку міста за 2010 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.  

 
 
Начальник управління        М.М.Станкович 
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