
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.02.03 № 27                                                                м.Ужгород

Про стан реалізації в місті Ужгороді
Закону України  “Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності в
Закарпатській області”

У  відповідності  до  Закону  України  “Про  спеціальний  режим
інвестиційної  діяльності  в  Закарпатській  області”  у  місті  станом  на
01.01.2003  року  працюють  8  суб’єктів  підприємницької  діяльності,  які
реалізують  інвестиційні  проекти  на  загальну  суму  19,2  млн.  дол.США,
ними передбачено зберегти та створити майже 2,5 тис. робочих місць.
В  рамках  реалізації  проектів  залучено  інвестицій  на  суму   понад  7,7
млн.дол.США, створено та збережено  668 робочих місць.  У 2002  році
суб’єктами  території  пріоритетного  розвитку  вироблено  продукції  на
48,7  млн.грн.,  надходження  до  бюджетів  всіх  рівнів  від  реалізації
проектів  склали  15,7  млн.грн.  Однак  на  сьогодні  окремими
підприємствами  не  виконуються  інвестиційні  зобов’язання  по  обсягах
виробництва,  чисельності  працюючих  та  середньомісячній  заробітній
платі, що обумовлено об’єктивними та  суб’єктивними чинниками.  

Враховуючи  досягнуті  результати  спеціального  режиму
інвестиційної  діяльності  в місті,  а також стан виконання  умов  договорів
на реалізацію інвестиційних проектів, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  “Про  стан  реалізації  в  місті  Ужгороді  Закону
України  “Про  спеціальний  режим  інвестиційної  діяльності  в
Закарпатській області” взяти до відома.

2. Рекомендувати керівникам ТОВ “Кристал-люкс” (Бірман В.С.)  та
СП ТОВ “Мултіфуд” (Токач П.):

-  підготувати  та  внести  на  розгляд  експертної  ради  з  питань
розгляду  та  схвалення  інвестиційних  проектів  у  пріоритетних  видах
економічної  діяльності  області  обгрунтовані  пропозиції  по  внесенню  
змін  до  договорів  на  реалізацію  інвестиційних  проектів  в  частині  
обсягів виробництва та чисельності працюючих на 2003-2005 роки 

Термін виконання - до 15 березня 2003 року
-  у  двомісячний  термін  підняти  рівень  заробітної  плати  до

запланованого рівня відповідно до заключених договорів  на  реалізацію
проектів 



Термін виконання - до 1 травня 2003 року
3. Відділу зовнішньоекономічної діяльності (Куберка М.Ю.):
-  підготувати  звернення  до  облдержадміністрації  з  пропозицією

про внесення змін до  договору  від  11.08.99  р.   № 11/99,  укладеного  з
ТОВ  “Кристал-люкс”  та   від  2.12.99  р.  № 20/99,  укладеного  з  СП  ТОВ
“Мултіфуд”  на  реалізацію  інвестиційних  проектів  в  частині  обсягів
виробництва та чисельності працюючих на 2003-2005 роки

Термін виконання - до 15 березня 2003 року

-  здійснювати  щомісячний  моніторинг  за  ходом  реалізації
інвестиційних проектів,   сприяти суб’єктам підприємницької  діяльності  у
їх реалізації.

Термін виконання - постійно
4.  Рекомендувати  Державній  податковій  інспекції  в  м.Ужгороді

(Ліуш  Б.М.)  здійснювати  своєчасне  відшкодування  ПДВ  суб’єктам
території пріоритетного розвитку при експорті продукції. 

5.  Інформацію  про  виконання  даного  рішення  заслухати  на
засіданні виконавчого комітету в лютому 2004 року.

6.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Панова А.В.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


