
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 17.09.04 № 249                                                                м.Ужгород

Про підсумки економічного і соціального
розвитку міста за 8 місяців 2004 року 
та завдання по виконанню Програми
економічного і соціального розвитку 
міста на 2004 рік 

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  начальника  управління
економіки Овсянікова О.Г., виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  начальника  управління  економіки  Овсянікова  О.Г.
про  підсумки  економічного  і  соціального  розвитку  міста  за
січень-серпень 2004 року взяти до відома.

2.  Начальникам  управлінь  та  завідуючим  відділами  міської  ради
забезпечити  виконання  основних  показників  Програми  економічного  і
соціального  розвитку  міста  та  заходів  щодо  реалізації  основних
завдань розвитку міста на  2004  рік,  затверджених  рішенням  ХХV  сесії
міської  ради  ІV  скликання  від  26.12.03  №179.  Про  хід  виконання
інформувати  управління  економіки  до  05  жовтня  (за  9  місяців  2004
року) та до 15 січня 2005 року (за 2004 рік).

3.  Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  (Сойнов
С.Ф.) до 01 жовтня 2004 року вжити дієвих заходів щодо максимальної
ліквідації  заборгованості  із  виплати  заробітної  плати на  підприємствах  і
організаціях  міста  та  посилити  контроль  за  роботою  суб’єктів
підприємницької  діяльності  по  підвищенню  рівня  середньомісячної
заробітної плати.

4.  Відділу  зовнішньоекономічної  діяльності  та  туризму  (Куберка
М.Ю.)  до  31  грудня  2004  року  вжити  додаткових  заходів  по
нарощуванню обсягів  інвестицій в економіку міста, зокрема у проекти із
закінченим  циклом  виробництва,  новітніми  технологіями  та  випуском
конкурентноспроможної продукції.

5.  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  форми  власності,  які  працють  збитково,  порушують  
фінансово-господарську  дисципліну  і  мають  заборгованість  по
зобов’язаннях до міського бюджету.

6.  Рекомендувати  управлінню  Пенсійного  фонду  України  в



м.Ужгороді  (Сухар  Г.М.)  активізувати  роботу  щодо  повного  погашення
боргу  по  сплаті  страхових  внесків  до  Пенсійного  фонду  та  посилення
претензійно-позовної роботи.

7. Управлінню економіки (Овсяніков О.Г.):
-  протягом  вересня-жовтня  2004  року  спільно  з  керівниками

підприємств  вивчити  причини  спаду  обсягів  виробництва  промислової
продукції  окремими підприємствами міста та визначити конкретні  шляхи
ліквідації допущеного ними відставання;

-  здійснювати  щомісячний  моніторинг  фінансового  стану  та
платіжної  дисципліни  підприємств  основного  кола  з  метою
максимального  виведення  їх  на  прибуткову  діяльність  та  скорочення
рівня простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

8. Головному управлінню міського господарства (Пилипець М.В):
-  спільно  з  управлінням  майнової  політики  міста  (Мартин  В.І.)

забезпечити  повну  і  своєчасну  поточну  оплату  за  використані
енергоносії  та  погашення  підприємствами  житлово-комунального
господарства  наявних  боргів,  активізувати  роботу  щодо  погашення
боргу по сплаті коштів від оренди приміщень та землі, що перебувають у
комунальній  власності міста;

- забезпечити до 31 грудня 2004 року своєчасне  і  якісне  освоєння
коштів  міського  бюджету,  виділених  на  будівництво,  реконструкцію  та
відновлення  аварійних  об’єктів  житлово-комунального  господарства  у
2004 році. 

9.  Відділу  капітального  будівництва  (Лелекач  О.П.)  забезпечити
освоєння коштів:

- на об’єктах,  фінансування яких здійснюється за рахунок  субвенції
з  державного  бюджету  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 19 квітня 2004 р. № 509,  № 510 та розпорядження Кабінету
Міністрів України від 26 березня 2004 р.№177-р.;

-  на  будівництві  об’єктів  комунального  призначення
(водо-теплопостачання,  каналізаційно-очисних  споруд,  житлових
будинків, закладів освіти та охорони здоров’я).

10.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступників
міського голови відповідно до їх функціональних повноважень.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


