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 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 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

1. Звіт про роботу управління економічного розвитку міста за 2020 рік  

взяти до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті міської ради. 

3. Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського  

голови В. Пинзеника. 

 

 

Міський голова                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт  

про роботу управління економічного розвитку міста за 2020 рік 

 

У своїй діяльності управління керується Конституцією України, 

Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України, 

постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом 

територіальної громади міста Ужгорода, рішеннями міської ради і виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими 

нормативними актами. 

Основним завданням управління економічного розвитку міста є 

реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-

економічного розвитку міста, залучення інвестицій, створення сприятливих 

умов для розвитку промислового виробництва, малого та середнього бізнесу, 

здійснення на території міста тарифної політики, а також підвищення 

загального іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному рівні та 

забезпечення розвитку туризму. 

Протягом 2020 року Управлінням здійснювалася наступна робота: 

Було проведено 34 закупівлі, з яких було оголошено 4 спрощені закупівлі. 

Було проведена робота зі складання технічного завдання та проведення 

спрощених закупівель: 

- розробка концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста  

Ужгорода; 

- виготовлення та встановлення антивандальної фото-зони «Я люблю  

Ужгород» 

- інформаційний сенсорний кіоск (вуличний). 

Крім того, відділ тарифної політики та енергоменеджменту: 

 - надавав консультації житлово-комунальним та іншим підприємствам 

щодо ціноутворення на послуги, що надаються даними підприємствами; 

- розглядав листи, звернення, відповідно до своєї компетенції; 

- опрацьовував нормативно-правову базу щодо тарифної політики та 

енергоменеджменту; 

- здійснював контролю за проведенням моніторингу споживання та 

контролю за ефективністю використання енергоресурсів бюджетними 

закладами та установами; 

- здійснював контролю за дотриманням норм (лімітів) споживання 

енергоресурсів у натуральних одиницях у розрізі будівель бюджетних установ; 

- брав участь у вебінарах, які проводила команда "Угода мерів"; 

За зверненнями суб'єктів господарської діяльності було переглянуто 

наступні тарифи/ціни: на ритуальні послуги з поховання; на платні медичні 

послуги КНП «Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської 

міської ради», платні медичні послуги КНП "Ужгородська міська дитяча 

клінічна лікарня" Ужгородської міської ради", на платні медичні послуги КНП 

"Центральна міська клінічна лікарня"" Ужгородської міської ради ", на платні 



медичні послуги КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської 

ради". 

У звітному періоді відділом економічного розвитку, аналізу та 

стратегічного планування виконувалася наступна робота: 

- 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 2020 рік (винесено 9 

проектів рішень "Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

м. Ужгород на 2020 рік"); 

- 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 2019р., I - півріччя та  9 

місяців 2020 року;  

- підготовлено і подано на засідання виконкому та на розгляд сесії міської 

ради проекти рішень: "Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста за січень-вересень 2020 року" та "Про Програму економічного і 

соціального розвитку м. Ужгорода на 2021 рік";  

- підготовлено та направлено матеріали в ОДА на обласну колегію - про 

підсумки економічного і соціального розвитку міста за  2019р., I - півріччя та  9 

місяців 2020 року;  

-  розпочато роботу з розробки  плану заходів щодо реалізації Стратегії 

розвитку міста “Ужгород-2030” на короткостроковий період. 

  -  Згідно Угоди про приєднання до Ініціативи  ЄС «Мери за економічне 

зростання» були сформовані та подані відповідні звіти виконання “Плану 

місцевого економічного розвитку міста”. 

У звітному періоді  відділом зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та 

туризму проводилась наступна робота: 

- проводилася процедура по закупівлі послуг з розробки концепції 

велосипедної інфраструктури міста Ужгорода. 

- проведено презентацію Туристичного логотипу та гасло м. Ужгород в  

рамках святкування «Дня Туризму»;  

- здійснено розробку та друк  бренд-буку (туристичного логотипу 

міста). 

- інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста про  

пропозиції іноземних  бізнес структур, потенційних інвесторів  щодо 

можливостей співробітництва та напрямків інвестування в  різні галузі 

економіки.  

- здійснювалася робота з листами, інформаційними запитами, що  

поступають у відділ, ведення діловодства в управлінні. 

- внесено зміни «Про зміни до Програми розвитку туризму та  

формування позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018-2022 

роки», з метою створення Туристично - інформаційного центру та встановлення 



інформацій стел на території міста. Замовлено та виготовлено проект МАФ 

Туристичного – інформаційного центру з прив’язкою до місця розташування. 

- виготовлено та  встановлено конструкцію «Я люблю Ужгород» до 

«Дня  

міста»; 

- проведені зустрічі із екскурсоводами та фахівцями туристичної галузі  

щодо розвитку туризму міста, за результатами яких підготовлено доручення 

міського голови 

-  збір даних щодо переліку екскурсоводів м.Ужгорода та розміщено на  

офіційному сайті міської ради; 

- проведено конкурс Бюджет громадської ініціативи м.Ужгород -2021. 

- долучилися до розробки та друку туристичного маршруту ГО 

«Щасливі  

діти» -  «Відкрий Ужгород». 

За звітний період відділом підприємництва проводилася наступна робота: 

- проводився моніторинг щодо наявності запасу борошна на  

хлібопекарських підприємствах для виготовлення сортів хліба, що 

користуються найвищим споживчим попитом; 

- приймали участь у засіданнях оперативного штабу з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Виконувались 

завдання оперативного штабу міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій у межах заходів попередження поширення 

COVID-19. 

- проводилася робота по виконанню мобілізаційних завдань,  

оновлюється необхідна документація щодо мобілізаційної роботи. 

- надавались усні консультації суб’єктам господарювання щодо  

встановлення режиму роботи та розміщення тимчасової/святкової 

дрібнороздрібної торгівлі, роботи закладів у період карнатину. 

- контроль за дотриманням СПД правил благоустрою міста. Участь у  

рейдових перевірках щодо недопущення стихійної торгівлі поблизу ринків 

міста. 

- редагувався та доповнювався інформаційний банк підприємств  

торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування. 

- розглянуто 47 пакетів документів від суб’єктів господарювання про  

встановлення режиму роботи  закладів сфери обслуговування у денний час та 

21 пакетів документів від суб’єктів господарювання про встановлення режиму 

роботи  закладів сфери обслуговування у нічний час, 171 пакетів документів від 

суб’єктів господарювання на розміщення тимчасової/святкової 

дрібнороздрібної торгівлі. 

- підготовка звітів щодо діяльності ринків м.Ужгород; 

- участь в організації Новорічно - різдвяного ярмарку; 

- 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. 


