ПРОЄКТ

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
___________________

Ужгород

№ ____________

Звіт про роботу управління
економічного розвитку міста за 2019 рік
Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих
органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу управління
економічного розвитку міста за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Звіт про роботу управління економічного розвитку міста за 2019 рік
взяти до відома (додається).
2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
виконкому О. Макару.
Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

Звіт роботи управління економічного розвитку міста
за 2019 рік

У звітному періоді управлінням економічного розвитку міста виконувалася
наступна робота:
1) підготовлено матеріали щодо уточнення обсягів фінансування по
об’єктах і головних розпорядниках коштів, які виносились на розгляд сесії
міськради, за рішеннями якої вносились відповідні зміни до Програми
економічного і соціального розвитку м. Ужгород на 2019 рік (винесено 9 проєктів
рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгород
на 2019 рік");
2) опрацьовано зміни по цільових міських Програмах та зміни щодо
виділених бюджетних призначень на їх виконання, що були затверджені
рішеннями сесії міської ради впродовж звітного періоду та підготовлено аналіз
ефективності реалізації цільових міських програм за 2018р., I - півріччя та 9
місяців 2019 року;
3) підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської
ради проєкти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального
розвитку міста за січень-вересень 2019 року" та "Про Програму економічного і
соціального розвитку м. Ужгорода на 2020 рік";
4) підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про
підсумки економічного і соціального розвитку міста за 2018р., I - півріччя та 9
місяців 2019 року;
5) затверджено Стратегію розвитку міста “Ужгород-2030”, та випущено
друкований презентаційний варіант її для громади міста. Одночасно, розпочато
роботу з розробки плану заходів щодо реалізації Стратегії на короткостроковий
період;
6) розроблено проєкт «Плану місцевого економічного розвитку» згідно
Угоди про приєднання до Ініціативи ЄС «Мери за економічне зростання», який
згодо отримав схвальний відгук від Світового банку;
7) проводився моніторинг закладів розміщення м. Ужгород;
8) періодично розміщується на Веб-сайті міської ради інформації про
проведення інвестиційних та бізнес форумів, виставок, ярмарок, семінарів,
круглих столів тощо;
9) інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про
пропозиції іноземних
бізнес структур, потенційних інвесторів
щодо
можливостей співробітництва та напрямків інвестування в
різні галузі
економіки;
10) здійснюється підготовча робота з виготовлення рекламно-інформаційної
презентаційної продукції про місто, зокрема друк туристичних карт,
туристичного путівника міста, рекламно-інформаційних брошур, буклетів та
презентаційних стендів;
11) розроблено та надруковано новий Інвестиційний паспорта міста
Ужгород;
12) надруковано Туристичний путівник міста Ужгород;
13) організовано та проведено «Бюджет громадської ініціативи м. Ужгород2020»;

14) взято участь у міжнародній туристичній виставці «Тур’євроцентр –
Закарпаття 2019».
15) розповсюджено нові туристичні карти міста серед закладів розміщення
міста Ужгород.
16) участь у 25-тій туристичній виставці UITT «Україна – Подорожі та
Туризм»;
17) проведена робоча зустріч з представником UkraineInvest у Західній
Україні, за підсумками якої домовлено про тісну співпрацю обміну інформацією
щодо можливостей та напрямків залучення іноземного капіталу, інвестицій
транснаціональних компаній в економіку міста;
18) прийнято участь у засіданні круглого столу «Туристичні ініціативи
українських міст» (м. Київ), на якому управління економічного розвитку міста
було відзначено подякою за розвиток туристичної індустрії;
19) прийнято участь у заключному етапі серії тренінгів у рамках спільного
проекту міст-побратимів Ужгорода та Кошице «Крок до ефективного управління
в місті Ужгород» за програмою SlovakAid;
20) прийнято участь в 5-му Інвестиційному форумі «Закарпаття - бізнес в
центрі Європи»;
21) надано Закарпатській ОДА рекламно-інформаційні матеріали про
туристичний потенціал міста, для заочної участі міста Ужгород у Міжнародній
туристичній виставці TT Warsaw 2019;
22) 23 жовтня у м. Києві в рамках підготовки до заходу «Обговорення
пріоритетних проєктних пропозицій, які можуть реалізуватися в Україні на
засадах ДПП», було презентовано проєкт Будівництво рекреаційно-оздоровчого
та розважального центру на геотермальних джерелах м. Ужгород «Акватік –
Центр Ужгород»;
23) Подано інформацію по проєктам для подання на конкурс в рамках
державного приватного партнерства до міністерства економіки України:
- Будівництво мультифункціональної «Льодової арени» в м. Ужгород;
- Будівництво рекреаційно-оздоровчого та розважального центру на
геотермальних джерелах Ужгород «Акватік – Центр Ужгород»;
24) опрацьовано клопотання щодо встановлення економічно обґрунтованих
тарифів наступних суб’єктів господарювання: КП "УККП", КП "Ужгородліфт",
ТОВ "Енергозбереження Закарпаття", КП "КАТП-072801", КП "АПБ", КП
"Ужгородський муніципальний транспорт", АТ "Ужгородське АТП-12107", ТОВ
"Транс-Уж", ТОВ "Паннонія Авто-Центр", ПП. "Шік-Транс", ФОП Симкович
М.Ю., КНП " Ужгородський міський пологовий будинок";
25) відповідно до даних клопотань було підготовлено проєкти рішень
виконавчого комітету про встановлення економічно обґрунтованих тарифів для
даних суб’єктів господарювання, які і були в подальшому прийняті на засіданнях
виконавчого комітету;
26) організовано та проведено Дні Енергії 2019 в місті Ужгород, метою
якого було підвищення поінформованості міської громади щодо сучасних
способів більш ефективного використання енергії та привернення уваги
громадськості до змін клімату. Під час даних Днів було проведено наступні
заходи: акція "Місто без поліетилену", акція "Знизимо викиди СО2/Дні сталої

Енергії", семінар "Механізми фінансування проєктів з тепломодернізації
багатоквартирних будинків";
27) розроблено та прийнято виконавчим комітетом рішення "Про закупівлю
енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання паливноенергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг", яким передбачено
запроваджено ЕСКО-механізм фінансування енергозберігаючих заходів;
28) розроблено і прийнято рішення виконавчого комітету "Про
затвердження Положення про порядок збору інформації щодо споживання
енергоресурсів та води бюджетними установами комунальної власності м.
Ужгород". Метою даного Положення є підвищення рівня ефективного
використання усіх видів енергоресурсів та води, забезпечення комфортних умов
у будівлях бюджетної сфери, зменшення видатків з бюджету міста на оплату
енергоносіїв;
29) проводилась робота в рамках проекту Платформа ефективного
регулювання (PRO) у співпраці з Офісом ефективного регулювання;
30) проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на
хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що користуються
найвищим споживчим попитом;
31) участь у засіданнях оперативного штабу з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На виконання завдань
оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій проводилось забезпечення пунктів обігріву продуктами
харчування;
32) проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань, оновлюється
необхідна документація щодо мобілізаційної роботи;
33) підготовка звітів щодо діяльності ринків м. Ужгород;
34) редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств торгівлі,
ресторанного господарства та побутового обслуговування;
35) контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у
рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків міста;
36) участь в організації фестивалів та ярмарків «Sakura Wine», «Сонячний
напій», «Медовий спас», «Солодка вулиця», «Закарпатське Божоле», Новорічноріздвяного ярмарку та інш.;
37) організація тимчасової торгівлі квітами до Міжнародного жіночого дня,
тимчасової торгівлі саджанцями та розсадою, тимчасової торгівлі до Дня
вшанування пам’яті померлих та тимчасової торгівлі ялинками та новорічними
прикрасами;
38) розглянуто 111 пакетів документів від суб’єктів господарювання про
встановлення режиму роботи закладів сфери обслуговування у денний час та 28
пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму
роботи закладів сфери обслуговування у нічний час, 317 пакетів документів від
суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової дрібнороздрібної
торгівлі;
39) опрацьовано 81 звернення громадян, 395 листів від підприємств, установ
та організацій та 40 інформаційних запитів;
40) розроблено 52 проєкти розпоряджень міського голови;

41) розроблено та винесено на розгляд 24 проєкти рішень виконкому
Ужгородської міської ради та 17 проєктів рішень сесії Ужгородської міської
ради.

Начальник управління

Павло ЛОГВІНОВ

