
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.02.06 № 48                                                                м.Ужгород

Про підсумки економічного 
і соціального розвитку міста за 2005 рік 
та завдання щодо виконання 
Програми економічного і соціального
розвитку міста на 2006 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 2005 рік взяти
до відома.

2. Начальникам  управлінь  та  завідуючим  відділами  міської  ради  вжити
заходів  по  усуненню  допущеного  відставання  та  забезпечити
виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  на
2006  рік,  затвердженої  рішенням  ХLІХ  сесії  міської  ради  ІV
скликання від 27.01.06 №.800. 

Щоквартально, до 10 числа місяця,  наступного за звітним, інформувати
управління  економіки  про  виконання  завдань,  заходів  та  основних
показників, визначених Програмою.
3. Головному управлінню  міського  господарства  (Крайниківський  І.В.),  відділу

капітального будівництва (Цехмейструк  В.І.)  забезпечити  своєчасне
і якісне  освоєння  коштів  міського  бюджету,  виділених  на  виконання
робіт  у  2006  році  по  будівництву,  реконструкції
соціально-культурних  об’єктів  та  житлово-комунального
господарства.

4. Управлінням  фінансовому  (Рябець  М.М.),  економіки  (Овсяніков  О.Г.)
спільно  з  ДПІ  у  м.Ужгороді  (Бадида  М.В.)  вжити  заходів  щодо
розширення  бази  оподаткування,  поліпшення  фінансового  стану
суб’єктів  підприємницької  діяльності  та  платіжної  дисципліни  і
збільшення на цій основі надходжень податків до міського бюджету.

5. Управлінню  економіки  (Овсяніков  О.Г.)  до  1  березня  2006  року
підготувати  для  установлення  ліміти  споживання  енергоносіїв  у
фізичних  обсягах  для  кожної  бюджетної  установи,  виходячи  з



10-відсоткової  економії  обсягів  споживання  природного  газу  та
обсягів  призначень,  затверджених  розпорярникам  бюджетних
коштів на 2006 рік;

6. Тендерному  комітету  (Горенко  Д.М.)  до  1  березня  2006  року
розробити та затвердити річний план закупівель за бюджетні кошти.

7. Управлінню економіки спільно з галузевими управліннями та відділами
міськради до 1 квітня 2006 року розробити заходи міської  програми
щодо ефективного використання енергоносіїв.

8. Фінансовому управлінню (Рябець М.М.) передбачити у повному обсязі
асигнування  на  проведення  поточних  розрахунків  за
електроенергію,  природний  газ,  теплову  енергію,  водопостачання,
водовідведення,  які  споживаються  бюджетними  установами  міста,
не  допускаючи  будь-якої  поточної  заборгованості  із  зазначених
послуг  та  погашення  заборгованості,  що  склалася  на  01.01.2006
року.

9. Рекомендувати  ДПІ  у  м.Ужгороді  (Бадида  М.П.)  активізувати  роботу
щодо  максимального  погашення  податкового  боргу,  вживати
заходів,  передбачених  чинним  законодавством,  до  керівників
підприємств  і  організацій  незалежно  від  форми  власності,  які
працюють збитково,  порушують фінансово-господарську дисципліну
і мають заборгованість по зобов’язаннях до міського бюджету.

10.Рекомендувати  управлінню  Пенсійного  фонду  України  в  м.Ужгороді
(Сухар  Г.М.)  активізувати  роботу  щодо  погашення  боргу  по  сплаті
страхових внесків до Пенсійного фонду. 

11.Управлінню  праці  та  соціального  захисту  населення  (Сойнов  С.Ф.)  до  1
березня  2006  року  узгодити  з  керівниками  підприємств,  які
допустили  заборгованість  з  виплати  заробітної  плати  найманим
працівникам,  графіки  погашення  заборгованості  з  визначенням
реальних  термінів  і  обсягів  погашення  боргу  та  забезпечити  їх
дотримання.  Забезпечити  стовідсоткову  реєстрацію  укладених
колективних договорів.

12.Управлінню  майнової  політики  міста  (Мартин  В.І.)  спільно  з  ДПІ  у
м.Ужгороді  (Бадида  М.П.)  активізувати  роботу  щодо  погашення
боргу  по  сплаті  коштів  від  оренди  приміщень  та  землі,  що
перебувають у комунальній власності міста.

13.Головному  управлінню  міського  господарства  (Крайниківський  І.В.)
спільно  з  управлінням  майнової  політики  міста  (Мартин  В.І.)
розглянути  стан  розрахунків  за  використані  енергоносії  та  надані
послуги  з  тепло-  та  водопостачання  у  2005  році,  проаналізувати
причини неповних розрахунків  та  вжити  заходів  щодо  забезпечення
повної  поточної  оплати  і  погашення  заборгованості  за  спожиті
енергоносії та надані послуги у 2006 році.

14.Рекомендувати  відділу  земельних  ресурсів  (Барчан  І.В.)  спільно  із
земельним  відділом  (Нілабович  Т.М.)  до  1  квітня  2006  року



підготувати  електронний  каталог  вільних  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  які  пропонуються  на
продаж  через  земельний  аукціон,  та  розмістити  на  сайті  міської
ради, щоквартально його поновлюючи. 

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

Міський голова                                                                В.В. Погорєлов


