
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.10.12      Ужгород                  № 358 
 
Про підсумки економічного і соціального 
розвитку міста за 9 місяців 2012 року  
та завдання  по виконанню Програми  
економічного і соціального розвитку  
міста на 2012 рік. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління 
економіки та підприємництва Станковича М.М., виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника управління економіки та підприємництва 
Станковича М.М., про підсумки економічного і соціального розвитку міста 
за січень-вересень 2012 року, взяти до відома. 

2. Керівнику департамента, начальникам управлінь та відділів міської 
ради забезпечити виконання основних показників Програми економічного 
і соціального розвитку міста на 2012 рік, про що інформувати управління 
економіки та підприємництва до 31 січня 2013 року. 

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) забезпечити до 
кінця поточного року: 

- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів на об'єктах, фінансування 
яких здійснюється з міського бюджету, передбачених на реконструкцію та 
відновлення аварійних об'єктів житлово-комунального господарства;  

- повну і своєчасну поточну оплату за використані енергоносії та 
погашення підприємствами житлово-комунального господарства наявних 
боргів; 

- забезпечити до кінця поточного року освоєння виділених коштів 
передбачених у бюджеті міста на влаштування автономного електричного 
опалення малозабезпечених громадян міста; 

- вжити заходи щодо контролю за використанням об’єктів 
комунальної власності, землі і своєчасної та в повному обсязі проплати за 
їх оренду до бюджету міста. 

4. Відділу капітального будівництва (Волосинович О.О.) до кінця 
поточного року забезпечити:  



- своєчасне і якісне освоєння виділених коштів з міського бюджету, 
передбачених на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт 
об'єктів комунального призначення (водо-теплопостачання, каналізаційно-
очисних споруд, закладів освіти,культури та охорони здоров'я; 

- освоєння виділених коштів на будівництво і реконструкцію котелень 
бюджетних установ та об'єктів за рахунок субвенцій. 

- корегування і підготовку проектно-кошторисної документації на 
об'єктах, для включення їх в Програму економічного і соціального 
розвитку міста на 2013 рік. 

5. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) 
до кінця поточного року: 

- вжити заходи щодо зменшення заборгованості із виплати заробітної 
плати на підприємствах і організаціях міста; 

- посилити роботу щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної 
плати та виявленню випадків використання незареєстрованої найманої праці 
суб'єктами підприємницької діяльності; 

-  спільно з міським центром зайнятості: забезпечити створення нових 
робочих місць згідно Програми зайнятості населення міста на 2012 рік;  

-здійснювати щомісячний моніторинг створення нових робочих місць 
та вжити заходи по зменшенню їх  ліквідацій. 

6. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) 
забезпечити:  

- подальший систематичний моніторинг за рівнем роздрібних цін на 
споживчі товари першої необхідності на підприємствах торгівлі та ринках; 

- здійснювати заходи по контролю за роботою об'єктів торгівлі та 
сфери послуг. 

7. Фінансовому управлінню (Король С.І.) до кінця поточного року 
передбачити у повному обсязі асигнування на проведення поточних 
розрахунків за енергоносії, які споживаються бюджетними установами міста. 

8. Управлінню освіти (Комарницький М.Н.) до кінця поточного року 
забезпечити у повному обсязі освоєння виділених коштів на капітальний ремонт 
об'єктів закладів освіти, при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період. 

9. Управлінням : освіти (Комарницький М.Н.), у справах культури, 
спорту, сім'ї та молоді (Бобров Є.В.) та відділу охорони здоров'я (Ковач І.І.) 
до кінця поточного року забезпечити у повному обсязі проведення 
розрахунків за енергоносії та послуги зв'язку, які споживаються 
бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої 
заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг. 

10. Відділу транспорту, державних закупівель, промисловості та 
зв'язку (Пугачов В.О.) до кінця поточного року забезпечити: 

- постійний контроль за СПД що здійснюють свою діяльність в сфері 
транспортних перевезень; 

- щомісячний моніторинг промислових підприємств основного кола 
для аналізу  їхньої виробничо-господарської діяльності.  



11. 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 форм власності, які працюють збитково, порушують  
фінансово-господарську дисципліну і мають заборгованість по 
зобов’язаннях до міського бюджету. 

12. Рекомендувати управлінню Пенсійного фонду України в м.Ужго-
роді (Сухар Г.М.) активізувати роботу щодо повного погашення боргу по 
сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду та посилити претензійно-
позовну роботу 

13. Відділу інформаційних технологій та зв'язків з громадськістю 
(Пуглик О.І.) інформацію про підсумки економічного і соціального розвитку 
міста за січень - вересень 2012 року опублікувати в ЗМІ. 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 
міського голови відповідно до їх функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                                             В.Погорелов 
 


