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ВСТУП

Програму економічного і соціального розвитку Закарпатської області на 2011 рік
розроблено головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з галузевими
управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями та міськвиконкомами,
територіальними структурами центральних органів виконавчої влади відповідно до Закону
України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України” від 23.03.2000 № 1602-ІІІ, Бюджетного кодексу України, постанови
Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”
та на виконання завдань Закону України „Про першочергові заходи щодо подолання
негативних наслідків фінансової кризи та про внесення змін до окремих законодавчих актів
України” від 31.10.08 № 639-VІ, Програми діяльності Кабінету Міністрів України „Подолання
впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток”, розроблених
обласною державною адміністрацією та обласною радою спільних заходів щодо стабілізації
фінансово-економічної ситуації у зв’язку із світовою економічною кризою, Прогнозу
економічного та соціального розвитку Закарпатської області на 2011 рік.

Метою розроблення Програми є забезпечення оптимального балансу інтересів
держави, місцевих органів влади та самоврядування, найманих працівників та власників.
Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії
регіонального розвитку до 2015 року та Регіональній стратегії розвитку Закарпатської
області до 2015 року (із змінами та доповненнями внесеними у зв’язку з світовою фінансовою
кризою).

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку області, виявлених
проблем, з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, визначені першочергові пріоритетні
цілі, преорітети соціально-економічного розвитку та система основних завдань і заходів
щодо реалізації державної політики  розвитку регіону та критерії їх досягнення, координації
дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
які спрямовані на реалізацію визначених завдань, послаблення реальних загроз кризових
явищ на економіку області через реалізацію антикризових заходів на регіональному рівні.

1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСТІ У 2010 РОЦІ.

Зусилля облдержадміністрації упродовж 2010 року були направлені на реалізацію
завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого рівня населення,
покращення соціального захисту.

Основні показники роботи господарського комплексу області у січні-жовтні 2010
року свідчать про часткове покращення економічного та соціального розвитку.

У січні-жовтні 2010 року обсяги випуску промислової продукції зросли порівняно з
відповідним періодом 2009 року на 42,3 відсотка. У переробній промисловості області
спостерігався ріст на 45,0 відс., у добувній – допущено спад на 5,8 відсотка. Високі темпи
приросту випуску продукції досягнуто у таких галузях переробної промисловості, як
машинобудування (у 2,4 раза), хімічна та нафтохімічна промисловість (на 18,8 відс.),
целюлозно-паперове виробництво (на 17,0 відсотка).

Загальний обсяг реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств за січень-
вересень 2010 року становив 4344,5 млн. гривень проти 3668,5 млн.грн. у січні-вересні 2009
року, тобто збільшився на 676,0 млн.гривень. Обсяг реалізованої промислової продукції на
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одного мешканця за розрахунковими даними у січні-вересні 2010 року становив 3492,1 грн.
проти 2951,3 грн. у відповідному періоді 2009 року.

Індекс сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств у січні-
жовтні 2010 року становив 95,3 відс., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах –
69,3 відс., в господарствах населення –96,6 відсотка.

У січні-жовтні 2010 року в галузі тваринництва вироблено 50,6 тис.тонн м’яса у
живій вазі, 343,6 тис.тонн молока, 286,9 млн.штук яєць, що становить порівняно з
минулорічним періодом відповідно 98,7; 100,1 та 105,6 відсотка. Відбулося зростання
поголів’я великої рогатої худоби  на 0,9 відс., поголів’я свиней на 8,0 відс., овець та кіз – на
8,3 відс., птиці – на 3,4 відсотка.

Інвестиції в основний капітал області за січень-вересень 2010 року становили 1206,1
млн.грн., що на 2,0 відс. більше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

За 9 місяців 2010 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 14,0
млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що на 0,4 млн. дол. США , або на 2,9 відс. більше
відповідного періоду 2009 року. Всього за період інвестування (1994 – 9 місяців 2010 року)
обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області становить 366,2 млн. дол. США. Обсяг
інвестицій в розрахунку на одну особу становив 295,0 дол. США.

За січень-жовтень 2010 року будівельними організаціями усіх форм власності
виконано робіт у сумі 249,7 млн.грн., що на 43,3 відс. менше січня-жовтня 2009 року.

За січень-жовтень 2010 року транспортними організаціями області  перевезено 3673,0 тис.
тонн вантажів, що більше відповідного періоду минулого року на 9,0 відс., та 48,5 млн.
пасажирів, що менше на 12,2 відсотка. При цьому обсяг вантажообороту становив 4432,4 млн.
тонно-кілометрів, пасажирообороту – 1169,6 млн. пасажиро-кілометрів, що більше відповідного
періоду минулого року на 13,4 відс. і менше  на 9,1 відс. відповідно.

Рівень оплати за спожиті енергоносії за станом на 1 листопада 2010 року становив за
електроенергію – 98,9 відс. (на 1 листопада 2009 року – 98,6 відс.), за природний газ – 89,3
відс. (на 1 листопада 2009 року – 108,5 відсотка).

Обсяг реалізації нефінансових послуг за січень-вересень 2010 року становив 1618,0
млн.грн., що на 5,3 відс. більше відповідного періоду 2009 року. Із загального обсягу
реалізовано послуг населенню на 406,0 млн.грн. або 25,1 відс., що більше січня-вересня 2009
року на 5,0 відсотка.

Доходи від надання послуг зв’язку становили за січень-вересень 2010 року 446,8
млн.грн., із яких оплачено населенням 113,0 млн.грн., або 25,3 відсотка.

За розрахунковими даними, обсяг обороту роздрібної торгівлі, що включає продаж
товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами, збільшився за січень-жовтень 2010
року на 2,9 відс. і становив 8654,0 млн.грн. Товарообіг офіційно зареєстрованих підприємств
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив за січень-жовтень 2010 року
4680,5 млн.грн., що більше минулорічного періоду у порівнянних цінах на 3,1 відсотка.

За січень-вересень 2010 року зовнішньоторговельний обіг товарів та послуг становив
1813,3 млн.дол. США, що на 34,2 відс. перевищує відповідний період минулого року. При цьому
експорт збільшився на 25,4 відс., імпорт – на 42,7 відс., сальдо зовнішньої торгівлі товарами і
послугами негативне і становило 137,0 млн. дол.США.

У січні-жовтні 2010 року на території області мобілізовано податків та зборів
(обов’язкових платежів, включаючи митні) до державного і місцевих бюджетів у сумі 2003,9
млн.грн., що становили 119,6 відс. до січня-жовтня 2009 року. На 8,4 відс. зросли
надходження до місцевих бюджетів і становили 835,0 млн. гривень
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Обсяг зібраних податковими органами податків та зборів зріс на 4,7 відс. і становив
за станом на 1 листопада 2010 року 1288,2 млн. гривень.

Податковий борг за станом на 1 листопада 2010 року становив 96,2 млн.грн. і зменшився як до
початку року, так і до попереднього місяця відповідно на 8,2 та 3,4 млн. гривень.

Покращилися фінансові показники економіки області. На відміну від  минулого року,
коли у січні-вересні фінансове сальдо було збитковим і становило 145,2 млн. грн., в січні-вересні
2010 року отримано позитивне сальдо в сумі 3,0 млн. гривень. Прибутковими підприємствами
одержано 323,3 млн.грн., прибутків. Обсяг допущених збитків зменшився на 162,8 млн.грн. і
становив 320,4 млн.гривень.

Надходження власних коштів до бюджету Пенсійного фонду протягом січня -
жовтня 2010 року зросли у порівнянні з відповідним періодом 2009 року на 16,5 відс. і
становили 1485,1 млн. гривень.

Номінальна заробітна плата штатного працівника, зайнятого в галузях економіки
області, за вересень 2010 року становила 1993 грн., що у 2,2 раза перевищує прожитковий
мінімум та на 7,5 відс. вище попереднього місяця поточного року. Заробітна плата в області
залишається меншою від середньої по країні на 15,2 відсотка.

За станом на 1 жовтня 2010 року заборгованість з виплати заробітної плати в
економіці області, включаючи непрацюючі суб’єкти господарювання та підприємства-
банкрути, становила 14917 тис. грн, і порівняно з 1 січня зросла на 13,4 відс. та на 7,9 відс.
знизилася порівняно з попереднім місяцем.

За станом на 1 листопада 2010 року на обліку в державній службі зайнятості
перебувало 11276 безробітних, що на 10,4 відс. менше відповідного періоду попереднього
року. За січень-жовтень 2010 року працевлаштовано 17426 осіб, що на 2,3 відс. більше
попереднього року, рівень працевлаштування за цей період становив  44,4 відс. проти 34,8
відс. минулого року.

Реалізація державної політики у сфері підприємництва зосереджувалася на створенні
сприятливого підприємницького клімату, активізації діяльності щодо підтримки малого
підприємництва, впровадженні єдиної державної регуляторної політики.

В області проводиться активна регіональна політика щодо розвитку малого
підприємництва. На виконання вимог Законів України „Про державну підтримку малого
підприємництва”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, Указу Президента
України „Про деякі заходи щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики” та
відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації в області діє Програма розвитку
малого підприємництва (затверджена рішенням обласної ради від 14 січня 2009 року № 759).
Рішенням  двадцять другої сесії Закарпатської обласної ради V скликання на реалізацію
заходів Програми з обласного бюджету на 2009 рік передбачено фінансування видатків
обсягом 112,5 тис. грн. Станом на 1 листопада 2010 року вже використано коштів з обласного
бюджету 92,2 тис.гривень.

Кількість обслуговуваних туристів за січень-вересень 2010 року у порівнянні з
аналогічним періодом 2009 року збільшилась на 22,0 відс., (76,5 тис. осіб) і склала 264,7
тис. осіб, обсяг наданих послуг збільшився на 5,0 відс. (10,9 млн. грн.) і становить 208,1 млн.
грн., сума одержаного балансового прибутку зменшилась на 5,0 відс. (на 0,4 млн. грн.) і склала 8,6
млн. грн., збільшились відрахування до бюджетів всіх рівнів (місцевого, державного) на 97,2
тис. грн. (0,4 відс.) і становили 24,4 млн. грн., зменшилась сума коштів, направлених на
модернізацію (реконструкцію) матеріально-технічної бази галузі на 38 відс. і склала 9,2 млн.
грн., створено 157 робочих місць.
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Європейською Комісію у рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП
„Україна – Словаччина – Угорщина –Румунія” 2007-2013 розглянуто  проекти щодо
реконструкції пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні, українсько-угорському
кордонні, українсько-румунському кордоні та  виділено 20,4 млн.Євро.

Продовжується робота з будівництва об’їзної дороги м. Берегово – с. Астей -
міжнародний автомобільний пункт пропуску „Лужанка”, передбачено відремонтувати
під’їзні шляхи до пунктів пропуску „Тиса”, „Ужгород”, „Малий Березний”, „Дзвінкове”,
„Косино”, „Вилок”, „Дяково” та „Малі Селменці”.

Відставання від минулорічного рівня у добувній промисловості зумовлено
скороченням видобутку природного газу, гальки, гравію, щебеню та каменю.

Зарплата в області залишається нижчою від середньої по країні на 21,8 відс. (по
Україні – 2176 гривень). Станом на 1 жовтня 2010 року заборгованість з виплати зарплати в
економіці області, включаючи непрацюючі суб’єкти господарювання та підприємства-
банкрути, склала 14917 тис. грн., і порівняно з 1 січня 2010 року зросла на 13,4 відсотка. В
тому числі борг економічно активних підприємств становив 7012,0 тис.грн. і зменшився до
початку року на 6,3 відсотка.

Враховуючи складність та масштаби цих проблем, їх вирішення буде забезпечено
шляхом реалізації завдань та заходів, які передбачені Програмою економічного і соціального
розвитку Закарпатської області на 2011 рік.

2. ЦІЛІ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У 2011 РОЦІ

 Основна мета розвитку регіону у 2011 році:
Відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту

подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних
проблем та підвищення добробуту населення.

Програма спрямована на зменшення соціально-економічних міжрегіональних
диспропорцій, забезпечення всіх складових людського розвитку, зміцнення потенціалу міст
та районів, створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі
ефективного функціонування реального сектору економіки, в тому числі із залучення
інвестицій в усі галузі економіки, підтримки та розвитку пріоритетних сфер діяльності,
малого підприємництва, розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної
інфраструктури.

 Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети:
 розвиток людини та підвищення соціальних стандартів життя
- забезпечення доступу та високоякісної освіти протягом життя;

- підвищення тривалого життя та доступу до високих стандартів медичного
обслуговування;

- формування здорового способу життя;

- підвищення культури життя та збереження історико-культурної спадщини:

- забезпечення соціальної підтримки вразливих верств населення;

- формування нової якості суспільних послуг.

 формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки:
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- відновлення промислового виробництва через приріст обсягів виробництва у
машинобудуванні, хімічній та нафтохімічній промисловості, більш ефективної і
комплексної переробки деревини;

- забезпечення ефективності, енерго- та ресурсозбереження у сфері
господарювання;

- підвищення інноваційного рівня економіки;

- формування системи забезпечення стандартів якості продукції;

- формування розгалуженої ринкової та інвестиційно-організаційної інфраструктури
економіки;

- створення умов для розвитку підприємництва.

 поглиблення транскордонної та євро регіональної співпраці:
- розвиток ділової прикордонної інфраструктури та співпраці між місцевими і

регіональними громадами країн-сусідів;

- поглиблення економічної транскордонної транспортної інтеграції господарюючих
суб’єктів європейських країн та регіонів;

- формування та розвиток транскордонної інформаційно-комунікаційної та
транскордонної мереж.

 розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери:
- диверсифікація та підвищення конкурентоспроможності туристичних та курортно-

рекреаційних послуг;

- розвиток туристично-сервісної інфраструктури;

- промоція рекреаційно-туристичного потенціалу;

- поглиблення зв’язків курортно-рекреаційного комплексу та суміжних галузей.

 просторова гармонія та охорона довкілля:
- вирівнювання територіальних диспропорцій;

- формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових та
зелених зон;

- розвиток просторово-збалансованої виробничої та соціальної інфраструктури;

- забезпечення комфортних умов проживання;

- покращення якості навколишнього середовища та забезпечення екологічної
безпеки;

- запобігання техногенним аваріям, катастрофам та стихійним лихам.

 Очікувані результати:
 зростання валової доданої вартості у порівняних цінах на 0,3 відс.,

промислового виробництва – на 2,0 відсотка, сільськогосподарського виробництва – на 2,0
відсотка;

 підвищення рівня життя населення: збільшення у порівнянні з 2010 роком
середньомісячної заробітної плати на 14,7 відс. до 2102 грн; створення 16,4 тис. нових робочих
місць;

 активізація підприємницької діяльності: зростання кількості фізичних осіб –
сіб’єктів малого підприємництва на 7,9 відс. порівняно з 2010 роком;



11

 підвищення фінансової спроможності регіону: зменшення негативного
фінансового результату в економіці до - 80,0 млн грн, збільшення обсягів видатків місцевих
бюджетів у сумі 4373,3 млн грн., у тому числі на розвиток: охорони здоров’я - 850,7 млн. грн.,
освіту – 1686,0 млн. грн., культуру -173,9 млн. гривень.

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

3.1 Промисловий комплекс

Основна мета регіональної промислової політики – створення промислових парків
для конкурентоспроможного виробництва, здатного до саморозвитку, який забезпечує
внутрішні потреби і експорт області, зростання реальних обсягів виробництва за рахунок
залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв, реконструкції
та модернізації діючих, зменшення рівня енерго- та матеріалоємності промислової продукції.

Оцінка поточної ситуації та визначення проблем
Результатом реалізації промислової політики є тенденція щомісячного збільшення обсягів

виробництва. За підсумками січня-жовтня 2010 року індекс зростання обсягів виробництва у
промисловості області склав 142,3 відс. проти 45,9 відс. у минулорічному періоді. За
темпами виробництва промислової продукції регіон протягом останніх восьми місяців
посідає перше місце в Україні.

Динаміка темпів промислового виробництва у 2010 році
(у % до відповідного періоду 2009 року)
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Україна Закарпатська область

У добувній промисловості відставання обсягів виробництва від минулорічного рівня
на 5,8 відс. зумовлено скороченням видобутку природного газу, піску, гальки, гравію та
щебеню.

Планові завдання передбачається досягнути за рахунок:
розвиток сировинної бази та запровадження технологій глибокої і комплексної

переробки сировини;

створення умов для вертикальної інтеграції виробництв, у тому числі із залученням
іноземних інвестицій;
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створення умов для широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій.

У переробній промисловості обсяги виробленої продукції наростили машинобудівна
(найбільше - 2,35 раза), хімічна та нафтохімічна промисловість, целюльозно-папереве
виробництво та видавнича діяльність.

Активізація процесів модернізації, підвищення попиту на машинобудівну продукцію
залишають за машинобудуванням провідну роль у промисловості. Однак, погіршення
фінансово-економічного становища в країні призвело до негативних тенденцій і у зазначеній
галузі. Спад виробництва продукції у машинобудуванні у 2009 р. порівняно з попереднім роком,
становив 68,4 відс. при середньому показнику по промисловості 49,3 відсотка. Причини такого
стану полягають у тому, що третина підприємств галузі працюють за давальницькою схемою і все
більше залежать від зарубіжних партнерів. що стримує розвиток вітчизняних підприємств, які
спеціалізується на виробництві сировинної продукції. Адже майже весь обсяг сировини – це
поставки за договорами іноземних партнерів.

Машинобудування одна із галузей, яка після значного падіння обсягів виробництва у
2009 р.почала відновлюватись. Індекс промислової продукції у січні-жовтні 2010 р. до
відповідного минулорічного періоду становив 235,7 відсотка.

Динаміка темпів обсягів машинобудування
(у % до відповідного періоду попереднього року)
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Приріст досягнуто за рахунок випереджуючих темпів росту виробництва автомобілів (ЗАТ
„Єврокар”), дроселів для сонячних батарей (ВАТ Мукачівський завод „Точприлад”), кабельної
продукції (ТОВ „Ядзакі Україна”, ТОВ „Берег-Кабель”), електронної продукції (ТОВ „Джейбіл
Сьоркіт Юкрейн Лімітед”. Треба відмітити, що понад 30 відсотків обсягів реалізованої продукції за
січень-вересень 2010 року складає продукція ЗАТ „Єврокар”, від роботи якого залежить показник
роботи промисловості області.

Через низьку активність процесу оновлення виробничих засобів, коефіцієнт зносу по
підприємствах машинобудування був навіть вищий, ніж в цілому по промисловості (63,0 відс.
проти 53,7 відсотка). Оновлення основних засобів значною мірою залежить від інвестицій, що
спрямовують на капітальне будівництво і придбання машин та обладнання.

Результат фінансової діяльності машинобудівних підприємств показав, що за січень-
серпень 2010 р. сальдовий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
склався негативним. Із загальної кількості підприємств галузі 57,3 відс. були прибутковими і
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одержали прибутки в сумі 141,2 млн. грн., а решта були збитковими і допустили збитки на
суму 221,1 млн.гривень.

Планові завдання передбачається досягнути за рахунок:
відновлення обсягів виробництва автомобілів та реалізація проекту ІІІ виробничої

черги ЗАТ „Єврокар” (Ужгородський район) - будівництво малярного та зварювального
цехів, що передбачає поступовий перехід до повного конвеєрного складання зі зварюванням,
фарбуванням та монтажем кузовів автомобілів;

створення на території Ужгородського району індустріального парку
автомобілебудування „Соломоново”;

розширення виробництва продукції електронної промисловості (електронні плати для
телевізорів та тюнерів) на ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л” (Ужгородський район) - будівництво ІІ і ІІІ
черги площею 60 тис.м.кв;

організація на ТОВ „Ядзакі Україна” масового виробництва схемних джгутів, для нового
замовника – компанії “Volksvagen”, із створенням біля 1500 додаткових робочих місць;

введення в дію у I півріччі 2011 року підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ
„Флекстронікс” з виготовлення електронної продукції многопрофільної корпорації
Flextronics (Сингапур).

Підприємствами хімічної та нафтохімічної промисловості досягнуто зростання обсягів
виробництва на 18,8 відс. за рахунок збільшення виробництва етилацетату та
карбомідоформальдегідних смол (ВАТ „Перечинський лісохімкомбінат”), шампунів (ТОВ
„Інтерфіл”).

Результат фінансової діяльності від звичайної діяльності до оподаткування
підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості позитивний. Із загальної кількості
підприємств галузі 90 відс. були прибутковими і одержали прибутки в сумі 193,7 млн. грн., а
решта були збитковими і допустили збитки на суму 26,9 млн. гривень.

Планові завдання передбачається досягнути за рахунок:
нарощування на ТОВ „НВП „Грифсканд – Свалява” виробництва деревного вугілля та

брикетів із вугільного пилу, організація виробництва активованого вугілля;

нарощування виробництва етилацетату на ТОВ„Перечинський хімкомбінат;

створення умов для подальшого залучення іноземних інвестицій у провідні
підприємства галузі.

До кола підприємств деревообробної галузі, які підлягають щомісячному статистичному
обстеженню, відносяться 64 підприємства з виробництва та оброблення деревини і 14 – з
виробництва меблів. Із набуттям чинності двох важливих документів “Про спеціальну економічну
зону “Закарпаття” та ”Про пріоритетний розвиток регіону”, які передбачали серйозні пільги для
інвесторів, у 2001 р. розпочалася активна інвестиційна діяльність на Закарпатті. За період 1994–
2010 рр. у підприємства деревообробної та меблевої галузей залучено понад 100 млн.дол.США
прямих іноземних інвестицій, що становить майже п’яту частину всього обсягу інвестицій у
промисловість області.

Аналіз основних показників деревообробного виробництва за 10 місяців 2010 р. свідчить
про позитивні зрушення в цій галузі. Індекс виробництва до відповідного минулорічного періоду
щомісячно зростає на 2-3 відсоткових пункти (якщо у січні 2010 р він становив 66,6 відс., то у
січні-жовтні 2010 р. – 93,2 відсотка).

Динаміка темпів обсягів деревообробного виробництва
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(у % до відповідного періоду попереднього року)
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Підприємствами деревообробної галузі та виробництва меблів за 9 місяців 2010 р.
реалізовано продукції на 289,7 млн. гривень.

Збільшили обсяги реалізації продукції у 5 разів до минулорічного періоду ТОВ „Надія”,
у 3 р. - ПП „Беркут-ІЙК”, 1,8 раза – МПП „Темп”, на 35,7 відс. – ДП „ТУП-Україна ”, на 47,8
відс. ТОВ „Самвер”, на 45,2 відс. ТОВ „Закарпатська фабрика виробів з деревини”, на 32,9
відс. ТОВ „Енран-ЗЛК”, на 51,3 відс. - ТОВ „Еліт-Вуд” інші.

Разом з тим, скорочення замовлень іноземних партнерів ІКЕА призвело до зменшення
обсягів виробництва ТОВ „ЕНО-Меблі ЛТД” на 17,3 відс., ТОВ „Інтер-Каштан” – на чверть.
У липні 2009 р. власниками та засновниками ТОВ „Сведвуд Україна” було прийнято рішення
про ліквідацію свого бізнесу на Україні, призупинення діяльності усіх філій. З початку 2009
р. не працює ТОВ „Апогей” у зв’язку з передачею основних засобів в оренду підприємству
ПП „Беркут ІЙК”. З березня 2009 р. призупинило діяльність ЗАТ „Перечинський ЛК”, з
грудня 2009 р.- ПП „Інтеркарпати”, з лютого 2010 р. - ТОВ „Великобичківська меблева
фабрика” у зв’язку з оформленням договору купівлі-продажу підприємства новому власнику.

Продукція підприємств деревообробної галузі реалізується як на території України,
так і за її межами.

За січень-вересень 2010 р. експортовано деревини та виробів з деревини на суму 45,0
млн.дол.США, меблів – на 18,4 млн. дол. США, що разом складає 7,9 відс. загального обсягу
експорту регіону. Імпорт вказаних товарів склав відповідно 4,0 млн. дол. США і 6,5 млн. дол.
США, що дорівнює 1,1 відс. загальнообласного імпорту. Коефіцієнт покриття імпорту
експортом становить 6,03.

Фінансовий стан деревообробних підприємств порівняно з минулорічними даними
погіршився. Незважаючи на те, що питома вага збиткових підприємств зменшилася з 32,6
відс. до 27,8 відс., збитки збиткових підприємств зросли у 4 рази і склали за 8 місяців 2010
року 47,7 млн.грн., з яких 43,9 млн.грн. припадає на ТОВ „Великобичківська меблева
фабрика”.

В ситуації, що склалася на ринках лісоматеріалів та готової продукції деревообробки,
пріоритетними залишаються питання захисту вітчизняного ринку, розширення асортименту
та збільшення виробництва високоякісної продукції за прийнятною ціною. Пошук інвесторів
для модернізації деревообробних та меблевих підприємств, відновлення доступного
банківського кредитування дозволить загальмувати спад виробництва галузі.
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З метою мінімізації впливу світової економічної кризи в галузі запроваджено
технологічний процес виготовлення паливних брикетів на ряді деревообробних підприємств:
ТОВ „Фімадофф” (м.Ужгород), ТОВ „Інтерсорс” (м.Берегово), ТОВ „Грагоміда”
(Міжгірський район), ТОВ „Ековатра” (Рахівський район), ТОВ „Еко-брикети” (Свалявський
район), ТОВ „Шкала-енержі” (Тячівський район).

Планові завдання передбачається досягнути за рахунок:
нарощування потужності ТОВ „Індустрія деревообробки”, ТОВ „Самвер”

(Перечинський район);

розширення виробництва підприємства ТОВ „Еліт-Вуд” (Ужгородський район), для
поставки щита меблевого та паркетної дошки у Великобританію;

запровадження виробництва дерев'яних будиночків на ТОВ „Надія” та шпону і
фанери на виробничих площах ТОВ „Алеф” (Свалявський район);

будівництва нового цеху з пошиття верху автомобільних сидінь ТОВ „Гроклін-
Карпати” у с.Великі Лучки (Мукачівський район);

введення в дію підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ „Бліцарт Продукціон”
(м.Чоп);

організація виробництва з виготовлення паливних брикетів на ТОВ „Майданський
завод пластмас”.

У легкій промисловості, у зв’язку із збільшенням замовлень на виробництво
продукції на умовах давальницької сировини, випуск продукції у січні–жовтні 2010 р.,
порівняно з січнем–жовтнем 2009 р., збільшено на 18,5 відсотка.

Обсяг реалізованої продукції за січень-вересень 2010 року становить 219,1 млн.грн.,
що скаладає 5,0 відс. до всієї реалізованої продукції. Для поліпшення ситуації в галузі
планується нарощування обсягів виробництва за рахунок залучення іноземних інвестицій,
впровадження новітніх технологій, реконструкції і технічного переоснащення діючого
виробництва.

Планові завдання передбачається досягнути за рахунок:
підвищення ефективності та стабільності роботи підприємств легкої промисловості;

збільшення обсягів виробництва щорічно на 1,5-2 відсотки;

створення умов та забезпечення широкого впровадження ресурсозберігаючих технологій;

реалізація інноваційної стратегії розвитку галузі на основі якої прискорити
технологічне оновлення виробництва, розвитку сировинної бази, поліпшення якості
сировини та збільшення глибини її переробки;

проведення реконструкції і технічного переоснащення підприємств, у першу чергу
заготівельних, швейних та взуттєвих;

розроблення та запровадження системи захисту внутрішнього ринку та стимулювання
вітчизняного виробника;

запровадження механізмів здорової конкуренції.

Основні проблемні питання:
 завантаження потужностей державного підприємства „Закарпатське вертолітне

виробниче об’єднання” (ЗВВО) та організація серійного виробництва легкого вертольота КТ-
112 „Кадет”;
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 відновлення роботи ВАТ „Закарпатполіметали” та ліквідація впливу роботи
підприємства у попередній період на екологію регіону;

 залучення ВАТ „Ужгородський завод „Турбогаз” до модернізації та ремонту
газотранспортної системи України;

 нестача кваліфікованих кадрів інженерних та робітничих професій, у першу
чергу для підприємств, які реалізують інвестиційні проекти в окремих адміністративних
одиницях;

 постійне зростання цін на деревину та енергоносії, що негативно впливає на
рентабельність профільної продукції та фінансовий стан галузі в цілому, відсутність
механізму гарантованого забезпечення лісосировинними ресурсами стратегічних
деревообробних підприємств, неповне відшкодування ПДВ;

 недосконале кредитування промислового виробництва, відсутність дешевих
банківських кредитів;

 недостатній інноваційний рівень промислового виробництва (у 2009 році
інноваційною діяльністю займались лише 36 підприємство області, або 13,6 відс. обстежених
підприємств, якими реалізовано продукції на 445,4 млн. грн., що становить 9,1 відс.
загального обсягу реалізованої промислової продукції).

Основні завдання на 2011 рік:
 подальше залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширення

виробництва на підприємствах з іноземними інвестиціями;

 залучення коштів державного бюджету для кредитування або співфінансування
довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів
загальнодержавного значення;

 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічне
переоснащення виробництв, використання альтернативних джерел енергії, переорієнтація
котельних господарств підприємств з мазуту та газу на спалювання відходів деревини;

 формування ефективної структури промислового виробництва з підвищенням
питомої ваги виробництв з поглибленої переробки та кінцевого споживання, орієнтацією на
внутрішній ринок, збільшення в обсягах експорту питомої ваги продукції з високим
ступенем переробки;

 сприяння розвитку міжгалузевої та міжрегіональної кооперації, створення
кластерів, інформаційної бази даних для налагодження виробничої кооперації між
підприємствами, надання їм допомоги у постачанні необхідної сировини і комплектуючих,
розширення ринків збуту продукції;

 впровадження прогресивних технологічних процесів і нових матеріалів, освоєння
нових конкурентоспроможних виробів, підвищення якості продукції, її сертифікація;

 глибока переробка деревини, збільшення виробництва фанери, плит з масиву
деревини, гнуто-клеєних деталей, меблів із сучасним дизайном, більш повне використання
лісосічних відходів деревини від рубок.

Предметом особливої уваги органів місцевої влади були і залишаються стан та
перспективи використання мінерально-сировинної бази області (золото, мінеральні води,
будівельні матеріали, природний газ та інші). На Закарпатті найбільш поширеними є
будівельні корисні копалини та мінеральні води, широко розповсюджені родовища кам’яної
сировини для виготовлення облицювальних плит з мармурів світлих відтінків, сировини для
виробництва скла, фарфору і фаянсу.
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Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Темп росту виробництва промислової продукції до
попереднього року (у порівнянних цінах), відсотки 140,0 102,0

у тому числі по основних видах промислової
діяльності

Добувна промисловість, відсотки 95,0 100,5

Переробна промисловість, відсотки 140,5 103,0

Ресурсне забезпечення:

Реалізація інвестиційних проектів за рахунок вітчизняних та іноземних інвестицій,
власних коштів підприємств.

3.2 Агропромисловий комплекс

Темп приросту валової продукції сільського господарства, який є узагальнюючим
показником, що характеризує стан розвитку галузі, за 10 місяців 2010 року скоротився,
порівняно з відповідним періодом минулого року, на 4, 7 відс., у тому числі у рослинництві –
на 8,1 відс., а у тваринництві 0,4 відсотка.

Рослинництво. Особливістю вирощування та збирання сільськогосподарських
культур у поточному році були складні кліматичні умови та незадовільне функціонування
меліоративної мережі, які негативно вплинули на результати ведення аграрного
виробництва.

Зокрема, високий рівень грунтових вод навіть при тривалій відсутності опадів у
період весняно-польових робіт унеможливив вчасний обробіток грунту, спричинив недосів
ярих зернових культур на площі 2,9 тис. га, що призвело до зміщення агротехнічних строків
сівби.

Внаслідок сильних дощів  зливового характеру, які пройшли на території області 15-
17 травня та 3-4 липня, виникла повенева ситуація, що спричинила затоплення та
пошкодження посівів сільськогосподарських культур на площі 12 тис. га та втрати посівів
зернових на площі 3,9 тис. гектарів.

Було пересіяно 1000 га посівів сільськогосподарських культур.

Пошкоджені сільськогосподарські культури вегетували  з відставанням, а
формування колосу проходило в складних погодних умовах, що негативно вплинуло на
урожайність зернових культур яка складає 21,5 ц/га, що на 7,3 ц/га менше минулого року, та
валового збору зерна, що становить 256 тис. тонн, що на 45 тис. тонн (15 відс.) менше
минулорічного збору.

Незважаючи на практично повну відсутність кредитних ресурсів та державної
підтримки, облдержадміністрацією вживались заходи щодо повного забезпечення
сільгоспвиробників матеріально-технічними ресурсами.
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Зокрема, з обласного бюджету спрямовано сільгосптоваровиробникам 700,0 тис. грн.
на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що залишились
після відшкодування із державного бюджету згідно відповідної програми.

Здійснено організаційно-правові заходи та завершено сівбуозимих під урожай 2011 року.

Обсяги посіву озимих під урожай наступного року відповідно до науково -
обґрунтованих норм та доручень Уряду становлять 37,0 тис.  гектарів.

За оперативною інформацією, станом на 10.11.2010 року посів озимих під урожай
наступного року усіма категоріями виробників завершено, посіяно озимих на зерно і зелений
корм 37,6 тис. гектарів, у тому числі на зерно 37,0 тис. гектарів.

Тваринництво. Відсутність у 2010 році державної підтримки галузі, що за умови
відсутності обігових коштів та ускладненого доступу до кредитних ресурсів зумовило
зменшення обсягу виробництва продукції тваринництва.

Однак, за рахунок вжиття організаційних заходів, залучення інвестицій та підтримки
обласного бюджету, що склала 899,9 тис. грн.,  ситуацію галузі тваринництва вдається
підтримувати на певному рівні, а за рядом підгалузей покращувати.

Зокрема, чисельність поголів’я великої рогатої худоби становила 153,5 тис. гол. (100,9 відс. до
відповідного періоду минулого року), у тому числі корів 107,1 тис. голів (100,7 відсотка).

Досягнуто позитивних та суттєвих зрушень у свинарстві (приріст поголів’я у всіх категоріях
господарств за 10 місяців поточного року склав 8 відс.), приріст поголів’я овець та кіз становить 8,3
відсотка.

За січень-жовтень потоного року виролено 50,6 тис. тонн м’яса (відповідно до
аналогічного періоду минулого року становить 98,7 відс.), 343,6 тис. молока (100,1 відс.), 286,9
млн. штук яєць (105,6 відсотків).

Завдяки залученим інвестиціям відновлюється інтенсивне промислове виробництво
свинини за сучасними технологіями у  Тячівському районі  (ФГ „Новий рівень-2006”),
Берегівському (ФГ „Шітев”), Мукачівському (ТОВ „Кошет”, ТОВ „Аденія”),
Виноградівському (ВАТ „Тиса”) районах, що дозволить наростити виробництво м’яса.

Головною метою агропромислового комплексу у 2011 році буде збільшення
виробництва валової продукції сільського господарства на 101,5 відс., у тому числі
рослинництва на 101,0 відс., тваринництва на 101,9 відсотка.

Основні проблемні питання:
 незадовільне функціонування меліоративної мережі, що унеможливлює

своєчасний обробіток ґрунту, призводить до пошкодження та знищення
сільськогосподарських культур, збитків сільгоспвиробників;

 недосконалий механізм залучення земель сільськогосподарського призначення, які
не використовуються, для товарного сільськогосподарського виробництва;

 зниження генетичного потенціалу та продуктивності худоби в
сільськогосподарських підприємствах та особистих селянських господарствах;

 обмеженість власних обігових коштів;

 нестача середньострокових та довгострокових кредитів, інвестицій в сільське
господарство, обтяженість сільгосптоваровиробників обслуговуванням кредитів минулих
років;

 недостатня розвиненість ринкової, фінансової та соціальної інфраструктури;

 низький рівень заробітної плати в сільському господарстві.
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Основні завдання на 2011 рік:

 здійснення заходів щодо охорони та раціонального використання земель
сільськогосподарського призначення;

 сприяння у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що не використовуються товарним виробникам, як більш
конкурентноспроможним сільгоспвиробникам у сучасних умовах;

 залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в агропромисловий комплекс,
налагодження ефективної співпраці інвесторів із сільгосптоваровиробниками;

 подальше відновлення і розвиток виноградарства та садівництва у традиційних
зонах краю, як однієї з прибуткових галузей сільськогосподарського виробництва;

 сприяння у покращенні забезпечення виробників сільськогосподарської продукції
високоякісним насінням через насінницькі господарства на кооперативних засадах;

 суттєве покращення племінної справи, ветеринарного обслуговування, що
сприятиме стабілізації галузі тваринництва;

 відновлення товарного виробництва молока в зонах, що мають для цього
відповідні умови ;

 поглиблення спеціалізації м’ясних ресурсів, у тому числі за рахунок
покращення роботи свинокомплексів;

 розширення мережі суб’єктів інфраструктури аграрного ринку;
 зростання доходів працівників, зайнятих в аграрному секторі, підвищення

частки заробітної плати в структурі доходів.

Харчова промисловість. Індекс виробництва промислової продукції за січень-жовтень
2010 року у порівнянні з січнем-жовтнем 2009 року склав 68,2 відсотка.

За 9 місяців 2010 року підприємствами харчової промисловості реалізовано продукції
на суму 554,3 млн. гривень.

У структурі реалізованої продукції галузі найбільшу питому вагу займають овочі консервовані
(25 відс.), вина виноградні (21 відс.), мінеральні води (17 відс.), борошно (10 відс.), хліб і хлібобулочні
вироби (7 відсотків).

За 10 місяців 2010 року порівняно з відповідним періодом минулого року,  зросло
виробництво: борошна - на 1733 тонни, круп - на 25 тонн, шоколаду – на 945 тонн, мінеральних
вод – на 11,5 тис. дал.

Оцінюючи перспективи роботи підгалузей, що мають найбільшу питому вагу в
промисловості області, можна прогнозувати, що за підсумками 2010 року індекс
виробництва продукції галузі становитиме 89,0 відсотків.

У порівнянні з показниками, визначеними Програмою економічного розвитку області
на 2010 рік за фактом очікується зменшення обсягів виробництва продукції за наступними
позиціями: вино виноградне, соки фруктові та овочеві, овочі консервовані.

Основні проблемні питання:

 обмеженість доступу до кредитних ресурсів для реконструкції, будівництва об’єктів
харчової і переробної промисловості, технічного та технологічного переоснащення,
поповнення обігових коштів, закупівлі сировини, комплектуючих тощо;
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 недосконала система обліку та звітності виробництва продукції харчової і переробної
промисловості;

 зменшення попиту на експортноорієнтовану продукцію;

 діючий механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.

Основні завдання на 2011 рік:

 розширення систем забезпечення якості та сертифікації продукції згідно з міжнародними
стандартами: інформаційне забезпечення процедури впровадження систем якості на
підприємствах, розширення мережі консалтингових, сертифікаційних та інших центрів;

 стимулювання просування на нові товарні ринки конкурентоспроможної продукції
підприємств харчової промисловості шляхом надання маркетингової допомоги,
підвищення ефективності виставково-ярмаркових заходів і рекламно-пропагандистських
кампаній;

 спияння кооперації переробних підприємств з сільгосптоваровиробниками, створенню
переробними підприємствами власних сировинних зон;

 здійснення заходів щодо розширення мережі заготівельних пунктів із заготівлі молока,
м’яса, плодоовочевої продукції;

 створення сприятливих умов по залученню власних та іноземних інвестицій.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Темпи росту валової продукції сільського господарства,
відсотки 100,1 102,0

Темпи росту обсягів продукції харчової промисловості та
перероблення сільськогосподарської продукції, відсотки 89,0 100,4

Ресурсне забезпечення:

Реалізація загальнодержавних цільових програм та бюджетних програм, зокрема:

 Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року;

 загальнодержавна програма „Здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів”

 державна цільова програма „Закладання і нагляд за молодими садами, виноградниками і
ягідниками”;

 бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції
рослинництва;

 часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного
виробництва;

 оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної
сфери села;

 державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби;
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 державна цільова економічна програма підтримки розвитку сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року;

реалізація регіональних програм:
 Програма розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в області на 2010-2015 роки;

 Програма підтримки підприємств агропромислового комплексу області на 2009-2013
роки;

 Програма охорони і підвищення родючості ґрунтів на 2005-2015 роки.

3.3 Виробнича інфраструктура

3.3.1 Транспорт

На сьогодні транспортний комплекс є важливою складовою у структурі економіки
області. В основному він забезпечує потребу області у перевезеннях вантажів та пасажирів.

Протягом січня – жовтня 2010 року підприємствами транспорту області перевезено 3,7
млн. тонн вантажів, що на 9,0 відс. більше аналогічного періоду 2009 року. За цей період
послугами пасажирського транспорту скористалися 48,5 млн. пасажирів, що на 12,2 відс. менше
ніж за аналогічний період минулого року.

Залізничним транспортом, який забезпечує внутрішні та зовнішні транспортні
зв’язки, перевезено 7,0 млн. пасажирів, що на 1,6 відс. менше рівня аналогічного періоду
минулого року та 1405,7 тис. тонн вантажів, що на 14,7 відс. більше минулорічного періоду.

З метою суттєвого підвищення рівня комфортності обслуговування пасажирів
залізничним транспортом державним територіально-галузевим об’єднанням „Львівська
залізниця” здійснювались заходи щодо реконструкції пасажирських платформ залізничного
вокзалу станції Мукачево, завершення реконструкції пасажирських платформ станцій
Вовчий та Батьово. Проведено поточні ремонти лінійних станцій на суму майже 1,8 млн.
гривень.

Для покращення якості руху на залізниці, проводились роботи по оновленню
колійного господарства, інженерних споруд (мостів і тунелів). За січень-жовтень 2010 року в
оздоровлення колійного господарства вкладено 30,0 млн. гривень.

На автомобільний транспорт припадає майже 86 відс. обсягів пасажирських перевезень.
Протягом січня-жовтня 2010 року обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом
суттєво скоротилися і становлять 41,5 млн. пас., або 86,2 відс. до аналогічного періоду 2009 року.
Пасажирооборот склав 760,5 млн. пас. км  (87,7 відсотка).

Ринок автомобільних пасажирських перевезень формується в умовах жорсткої
конкуренції між автопідприємствами та підприємцями-фізичними особами, що уклали угоди
з місцевими органами управління на здійснення регулярних маршрутних перевезень. Станом
на 01.10.2010 року перевезення  пасажирів на маршрутах загального користування здійснює
228 перевізників, з яких 10 спеціалізованих автотранспортних підприємств, 10 приватних
підприємств та 208 приватних підприємців (за станом на 01.10.2009 р. перевезення
пасажирів на маршрутах загального користування здійснювало 242 приватних підприємців).

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень підприємцями-фізичними
особами) на комерційній основі перевезено 2267,3 тис. тонн вантажів, що на 5,8 відс. більше
відповідного періоду минулого року.
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Протягом 9 місяців 2010 року Закарпатським обласним комунальним підприємством
“Міжнародний аеропорт “Ужгород” зменшено  кількість рейсів з  667 у 2009 році до 542 у
поточному році (на 18,7 відс.) та кількість відправлених пасажирів - на 23,4 відсотка.
Зменшення зазначених показників зумовлено зменшенням кількості чартерних рейсів.

Основні проблемні питання
- необхідність оновлення рухомого складу автобусів великої та середньої

місткості, що здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі руху;

- необхідність внесення змін та вдосконалення на законодавчому рівні системи
пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

- відсутність нормативно-правових актів, передбачених законом „Про
автомобільний транспорт”;

- застарілий залізничний рухомий склад на приміському сполученні;

- недостатнє фінансування програми розвитку ЗОКП „Міжнародний аеропорт „Ужгород”.

Основні завдання на 2011 рік
- продовження удосконалення автобусної маршрутної мережі загального користування,

насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному  режимі руху;

- посилення безпеки пасажирських перевезень пасажирів, особливо     автомобільним
транспортом;

- оновлення рухомого складу усіх видів транспорту;

- продовження капітального ремонту колійного господарства і станційних споруд на
основному залізничному ході Чоп – Львів та вирішення питання щодо прискорення
будівництва нового Бескид-Скотарського двоколійного тунелю, що дозволить збільшити
транзитні вантажопотоки в напрямку Європа-Азія та підвищить рейтинг логістичної
ефективності України;

- підвищення якості та культури обслуговування пасажирів;

- продовження реконструкції руліжної доріжки та перону ЗОКП „Міжнародний
аеропорт „Ужгород”.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване)

2011 рік

Темп росту обсягів перевезень пасажирів всіма
видами транспорту, відсотки 97,9 103,6

у тому числі: залізничним 103,6 104,6

автомобільним 97,0 103,4

авіаційним 68,8 109,1

Ресурсне забезпечення
Заходи щодо розвитку транспорту потребують коштів з усіх джерел фінансування в

обсязі 85,0 млн. грн.

Програма підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного
комунального підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2009-2012 роки;



23

3.3.2 Зв’язок та інформаційні технології

Галузь зв’язку є важливим елементом інфраструктури області і перебуває на новому
етапі розвитку, зазнаючи істотних змін. Із введенням цифрових АТС зросла якість
телефонного зв’язку, набув розвитку мобільний зв'язок, діє розгалужена мережа інтернет-
провайдерів та інтернет-клубів. Суттєві реформування відбуваються в галузі поштового
зв’язку. Розгалужена мережа мобільного зв’язку привела до зменшення послуг стаціонарного
телефонного зв’язку.

Протягом січня-жовтня 2010 року споживачам області надано послуг зв’язку на 498,1 млн.
грн., у тому числі населенню – 125,3 млн. гривень. Загальний обсяг доходів порівняно з
відповідним періодом минулого року скоротився на 5,4 відсотка. Серед регіонів України
Закарпатська область по наданню послуг зв’язку займає 20 місце, її частка становить 1,3 відсотка.
Найбільша питома вага в загальному обсязі доходів припадає на послуги мобільного зв’язку – 63,5
відс., телефонного – 14,4 відсотка. Стрімкими темпами зростає частка послуг комп’ютерного
зв’язку, яка уже становить 7,2 відсотка.

Капітальні вкладення Закарпатської філії ВАТ „Укртелеком” за 9 місяців 2010 року склали
1315,0 тис. грн., введено основних фондів на суму 1110,0 тис. грн. Введено в експлуатацію
потужностей цифрових АТС загальною ємністю 690 номерів, здійснено розширення портів ШСД на
1184 одиниці. Впроваджується швидкісний доступ до мережі Інтернет – послуга „ОГО” у всіх
районах області.

Закарпатська дирекція УДППЗ „Укрпошта” за 9 місяців 2010 року забезпечила
виконання усіх запланованих показників, а загальна сума чистого доходу за цей період
склала 58720,7 тис. гривень. З метою покращення якості послуг поштового зв’язку,
скорочення термінів пересилання поштових відправлень, підвищення надійності поштової
мережі в області провадиться реорганізація мережі об’єктів поштового зв’язку і протягом
2011 року планується проведення другого етапу реорганізації.

Основні проблемні питання:

 недостатній рівень телефонізації гірських населених пунктів області;

 недостатня забезпеченість приміщеннями в межах населених пунктів для
відділень поштового зв’язку  та під розміщення сільських АТС;

 недостатній рівень технічного забезпечення поштового зв’язку, потребує
оновлення застарілий парк технологічного транспорту;

 телефонізація пільгових категорій громадян.

Основні завдання на 2011 рік:

 розширення мережі та підвищення якості мобільного зв’язку в гірських
населених пунктах області;

 забезпечення більш повного та якісного задоволення попиту населення послугами
телефонного зв’язку шляхом будівництва та введення в експлуатацію нових АТС;

 розширення мережі передачі даних та широкосмугового доступу до мережі
Інтернету (ADSL);

 проведення другого етапу реорганізації Закарпатської дирекції УДППЗ „Укрпошта”;

 заміна автомобільного спец транспорту для перевезення поштової кореспонденції.



24

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Приріст встановлення основних телефонних
апаратів, номерів 2135 2000

у тому числі: у міській місцевості 1339 1200

у сільській місцевості, номерів 796 800

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку галузі зв’язку потребують коштів з усіх джерел фінансування,
включаючи і кошти операторів мобільного зв’язку, в обсязі 25,0 млн. гривень.

3.3.3 Дорожнє господарство

Мережа автомобільних доріг загального користування в області становить 3348,1 км,
з яких доріг державного значення – 636 км; місцевого значення – 2712,1 км.

Близько 62 відс. доріг області знаходиться у гірській місцевості,  55 відс. доріг
розташовані у безпосередній близькості до річок. На мережі доріг загального користування в
області знаходиться  26 гірських перевалів. Ці фактори вимагають окремого підходу до
розвитку мережі автомобільних доріг і  відповідного збільшення  витрат на влаштування
захисних, берегоукріпних і інших штучних споруд, існуючий стан яких на сьогодні вже не
гарантує належного захисту від руйнувань внаслідок стихійних явищ, зокрема паводками
1998, 2001 та 2008 року.

В основному опорна мережа доріг Закарпатської області на сьогодні сформована та її
подальший розвиток спрямований на покращення пропускної здатності окремих доріг, де за
останні роки суттєво зросла інтенсивність руху транспортних засобів. До того ж, курс
України на європейську інтеграцію, приєднання до міжнародних конвенцій та угод у сфері
транспорту і митних процедур,   адаптації до норм і стандартів Європейського Союзу та
нормативно правової бази з питань транзитних перевезень, розвиток мережі міжнародних
транспортних коридорів вимагає подальшого ефективного розвитку транспортної системи
країни.

На виконання робіт по будівництву та ремонту доріг на 2010 рік передбачались кошти
з державного бюджету у сумі 68,7 млн. гривень.

За 10 місяців 2010 року обсяги виконаних дорожніх ремонтно-будівельних робіт по
області склали 53,7 млн. грн. (97,1 відс. від річного завдання), в тому числі по будівництву та
реконструкції – 1,1 млн. грн., по поточному ремонту та утриманню доріг – 52,6 млн. гривень.

За цей період ліквідовано ямковість на 1736 км доріг, у тому числі 636 км державного
значення та на 1100 км. доріг місцевого значення.

На покращення умов безпеки дорожнього руху спрямовано 6,2 млн.грн., що дозволило
встановити та замінити 680 шт. дорожніх знаків, 315 шт. напрямних стовпчиків,
відремонтовано 3,5 км. бар’єрного огородження та нанесено 702,5 км. горизонтальної
розмітки.
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Крім того, з спеціального фонду обласного бюджету на фінансування витрат,
пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, у
2010 році (поточні та капітальні видатки) виділено  кошти у розмірі 20,6 млн. грн., з них:

- на автомобільні дороги загального користування 9,1 млн. грн.;

- на автомобільні дороги комунальної власності 11,5 млн. гривень.

Станом на 01.11 2010 року на дорогах загального користування освоєно 7,6 млн. грн.,
на дорогах комунальної власності на суму 8,3 млн. гривень.

Основні проблемні питання:

 обмежене фінансування дорожньої галузі, що негативно відображається на
підготовці дорожнього комплексу області до проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи з футболу Євро 2012;

 значна кількість аварійно-небезпечних ділянок та ділянок концентрації
дорожньо-транспортних пригод;

 недостатнє фінансування для проведення ремонту доріг загального
користування в сільській місцевості та доріг комунальної власності.

Основні завдання на 2011 рік:

 покращення стану існуючих доріг і дорожнього облаштування;
 продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і ділянок

концентрації дорожньо-транспортних пригод на дорогах загального користування;
 продовження будівництва об’їзної дороги м. Берегово - с. Астей до

міжнародного автомобільного пункту пропуску „Лужанка”, реконструкції автомобільної
дороги державного значення Київ-Чоп (обхід с. Ракошино).

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку дорожнього господарства потребують коштів з державного та
місцевих бюджетів в обсязі 211,2 млн. гривень.

Упродовж 2011 року буде продовжуватись реалізація державних та регіональних
програм, зокрема:

 державна цільова Програма комплексного протипаводкового захисту у басейні
р. Тиса на період 2006-2015 роки;

 регіональна програма будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг
загального користування на 2008-2012 роки;

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Обсяг інвестицій на будівництво, утримання та ремонт
автодоріг загального користування, млн грн

85,9 211,2

Будівництво та реконструкція доріг, км - 14,8

Капітальний та поточний ремонт доріг, км - 61,8
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 регіональна програма розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху в
населених пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах області на 2009-2012 роки.

3.4 Енергозабезпечення та енергозбереження

Упродовж 10 місяців 2010 року енергопостачання області було стабільним і в повних
обсягах забезпечувало потреби споживачів.

За цей період енергопостачальницькими компанями ВАТ ЕК „Закарпаттяобленерго” та ВАТ
„Закарпатгаз” відпущено в мережі області 1762,8 млн.кВт.год електроенергії, що на 108,5 млн.
кВт.год. (6,5 відс.) більше аналогічного періоду минулого року та 524,0 млн. м3 природного газу, що на
26,0 млн. куб.м (5,6 відс.) більше минулорічного.

Власне виробництво електроенергії за січень-жовтень 2010 року становить 124,5
млн.кВт.год. (22,5 відсотка).

З метою підвищення рівня надійності та якості електропостачання ВАТ ЕК
„Закарпаттяобленерго” на ремонт та будівництво електромереж та обладнання освоєно 78,5
млн. грн. Побудовано 59 км нових мереж, проведено ремонт 832,9 км мереж. Завершено
будівництво ПЛ „Мукачево-Хуст” та підстанції ПС 220/110/10 кВ Хуст-2, яку введено в
експлуатацію в 2010 році.

В області розроблено обласну програму енергоефективності та енергозбереження,
основними напрямками якої є впровадження енергоефективних технологій в житлово-
комунальному господарстві, на промислових підприємствах, в бюджетних установах та побуті.
Орієнтовна щорічна економія паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) внаслідок реалізації заходів
програми становить біля 85,0 тис. тонн умовного палива.

Використання відходів деревини є складовою частиною використання енергоносіїв та
впровадження енергозберігаючих технологій. В області в стадії технологічної наладки
виробничого процесу перебуває підприємство ТОВ „Шкала енерджі” (м. Тячів) по
виготовленню пилетів із відходів деревини, яке використовуватиметься як альтернативне
паливо.

Промислові підприємства деревообробної галузі області: ТОВ „Фішер-Мукачево”,
ТОВ „ЕНО”, ТзОВ „Перспектива”, ТОВ „СІО-К”, ТОВ „Енран-ЗЛК”, ЗАТ „Перечинський
лісокомбінат”, ДП „Ламела”, ТОВ „Успіх”, ТОВ „Атлант”, ТОВ „Сведвуд Україна”, ТОВ
„Інтер-Каштан”, ТОВ „Соло” та інші, як альтернативне паливо, використовують відходи
деревини для виробництва теплоенергії, що використовується в технологічних процесах
(сушка деревини) та для обігріву приміщень. Це дозволяє щорічно економити понад 25 млн.
м3 природного газу та значно зменшує забруднення навколишнього середовища.

У бюджетній сфері проводиться заміна вікон та дверей, утеплення горищ та інше.
Проводяться роботи по модернізації котельного господарства, а також переведення на
електроопалення з використанням зонних тарифів електроенергії. Практично всі бюджетні
установи області оснащені автономними котельнями, які оснащені сучасними котлами з
високим ККД.

Із відновлювальних джерел енергії для області найбільш привабливим є використання
гідроенергетичного потенціалу річок області.

Досягнуто стовідсоткової проплати споживачів за використану електроенергію та
природний газ (крім підприємств теплоенергетики та водопостачання).

Основні проблемні питання:
 незадовільний стан електричних мереж низької напруги 0,4 кВв сільській місцевості;
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 незначні обсяги виробленої електроенергії на власних гідроелектростанціях
області у порівнянні із спожитою;

 низький рівень розрахунків за природний газ підприємствами теплоенергетики
та водопостачання;

 недостатнє фінансування підприємством ВАТ „Закарпатгаз” заходів по
утриманню газових мереж;

 високі нормативні витрати електроенергії;
 незначні темпи нарощення генеруючих потужностей за рахунок залучення

інвестицій в будівництво малих ГЕС.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення в повному обсязі розрахунків за поточне споживання енергоносіїв;
 подальша модернізація та будівництво електричних мереж ПЛ 0,4 кВ в сільських

населених пунктах та населених пунктах, що розташовані в гірській місцевості;
 вдосконалення системи обліку енергоносіїв з метою зменшення їх

понаднормативних втрат;
 проведення робіт по модернізації зовнішніх та внутрібудинкових газових

мереж у зв’язку з переходом мешканців на автономне опалення;
 виконання робіт по переведенню м. Рахів на електричне опалення.
Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Відпуск в мережу електроенергії, млн кВт/год 2240,1 2287,5

Споживання природного газу, млн куб. м 717,7 740,7

Втрати у мережі електроенергії, відсотки 20,1 19,8

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку енергетики області потребують коштів з різних джерел
фінансування в обсязі 90,0 млн. гривень.

На реалізацію програми енергоефективності та енергозбереження потреба в коштах
становить 137,9 млн. гривень.

3.5 Інноваційна діяльність

Для забезпечення сталого розвитку та подолання економічно-фінансової кризи
необхідно реалізувати стратегію випереджального розвитку, яка б могла гарантувати щорічні
темпи зростання ВРП на 6-7 відс. і як мінімум подвоєння обсягів виробництва, забезпечення
на цій основі відчутного підвищення рівня життя народу.

Таке зростання можливе лише на основі структурно-інноваційної моделі
економічного зростання, інтенсивного технічного та технологічного оновлення виробництва.
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Тому інноваційна діяльність в області спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоспроможних товарів і послуг.

В області визначено пріоритетні напрями інноваційної діяльності:

 забезпечення ефективного менеджменту, інтересів територіальних громад,
комплексного облаштування інфраструктури та екологічної сталості в процесі реалізації
проектів гірських туристично-рекреаційних комплексів Закарпатської  області (Драгобрат,
Синяк, Рівна, Боржава) та комплексного використання термальних вод;

 створення комплексної системи  використання гідроенергетичних ресурсів
Карпат з урахуванням протипаводкових заходів, передбачених програмами транскордонного
співробітництва України і сусідніх країн;

 створення комплексної системи розвитку та управління промислових вузлів
високих технологій на основі мережі  індустріальних парків з логістичними центрами в
кооперації з аналогічними структурами прикордонних регіонів;

 реанімація старих та створення нових виробничих потужностей з
використанням сировини агропромислового комплексу з метою інтеграції до європейських
програм фінансування виробництва біопалива.

Серед пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в області найбільш динамічно
розвиваються проекти, пов’язані з розвитком логістичних та індустріальних  парків на
території Закарпатської області, як структурних ланок інноваційних кластерів, а також з
розвитком малої гідроенергетики, з яких реалізуються відповідні обласні програми.

Необхідність запровадження інноваційної моделі економічного зростання в Україні та
її регіонах, що відповідає світовим тенденціям розвитку, вимагає ґрунтовного аналізу усіх
чинників інноваційного процесу, серед яких основним є наукова діяльність.

Базовою організацією з науково-технічного забезпечення реалізації у Закарпатській
області державної інноваційної політики є науково-дослідний інститут засобів аналітичної
техніки (на базі переданого у сферу управління МОН України та підпорядкування УжНУ
спеціального конструкторського бюро засобів аналітичної техніки Мінпромполітики), який
створено у 2009 році в Ужгородському національному університеті. Одним з напрямків його
діяльності якого є забезпечення впровадження інноваційних проектів, високотехнологічних
та науковоємних розробок в господарський обіг Закарпатської області.

Ужгородським національним університетом розроблено проект організаційних засад
створення кластеру із впровадження енергозберігаючих технологій та альтернативних
джерел енергії.

У відповідності до Програми енергоефективності та енергозбереження Закарпатської
області на 2009-2013 роки ророзпочато роботу щодо впровадження інноваційного
енергозберігаючого проекту „Комфорка” у бюджетних установах області (проект
розроблений Ужгородським національним університетом).

За розробленими в університеті технологіями і рецептурами здійснюється випуск нових
фітопрепаратів для профілактики ряду захворювань (підприємство ХІПП-Ужгород), лікарсько-
профілактичного бальзаму „Закарпатський” (НВПП „ВІК”, м. Ужгород).

З метою підготовки кадрів для роботи в сучасних ринкових умовах університеті
функціонує бізнес-центр, основними напрямками діяльності якого є надання практичної
методично-консультативної допомоги підприємцям-початківцям за спеціально розробленими
ліцензійними програмими.
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Інститут електронної фізики НАН України м. Ужгорола виконує тему „Створення
тканино-еквівалентних матеріалів для нейтронної та змішаної реакторної дозиметрії”, яка є
підрозділом Державної програми фундаментальних і прикладних досліджень з проблем
використання ядерних матеріалів та ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей
економіки на 2004-2010 роки. Результати досліджень передані національно-науковому центру
„Харківський фізико-технічний інститут”.

Крім того, в області проводиться робота із налагодження співпраці з європейськими
структурами з розвитку інновацій, зокрема Європейським інститутом технологій та інновацій (м.
Будапешт). У рамках транскордонних зв’язків, за пропозицією обласної ради, Закарпатський
регіональний центр з інвестицій та розвитку  став учасником міжнародної програми
“SPINEUROPE”, метою якої є поширення європейського досвіду створення та управління
науково-технологічними парками та інноваційними інкубаторами.

На супроводі Закарпатського регіонального центру з інвестицій та розвитку знаходяться
інвестиційно-інноваційні проекти, які можуть претендувати на державну підтримку:

 „Функціонування індустріального центру електронної промисловості на базі
заводу електронних мікропроцесорів ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн”;

 „Будівництво та експлуатація заводу глибокої переробки кукурудзи в паливний
етанол й ізоглюкозанні сиропи”;

 „Інвестиційний проект з впровадження на території Закарпатської області
провідних технологій по скрапленню природного газу (проект LNG)”;

 „Створення повномасштабного виробництва автомобілів з виробничою
потужністю 100000 автомобілів у рік”.

Рівень інноваційної діяльності в області невисокий. Амплітуда коливань кількості
промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльності незначна.

Динаміка кількості та питома вага підприємств,
що впроваджували інновації
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Розробка та впровадження інноваційних продуктів та процесів, поширення та
використання науково-технічної, економічної інформації щодо попиту і пропозицій на
інноваційну високотехнологічну продукцію та фінансове забезпечення виготовлення
конкурентоспроможної продукції є надзвичайно актуальним завданням.

Інноваційно активними підприємствами проваджено виробництво 11 видів
інноваційної продукції, зокрема, акціонерними товариствами „Мукачівський верстатозавод”
впроваджено агрегат по переробці деревини в брикети; „Ужгородський Турбогаз” –
повітреочисний пристрій; товариствами „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед” – тюнери;
„Інтерфіл” – тверді дезодоранти тощо.
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Обсяг реалізованої споживачам інноваційної продукції становив 445,4 млн. грн., або
9,1 відс. загального обсягу реалізованої промислової продукції. Майже 78 відс. зазначеної
продукції реалізовано суб’єктами машинобудування.

Крім того, кожне п’яте інноваційно активне підприємство області впроваджувало
технологічні процеси. Зокрема, товариствами „Інтерфіл” впроваджено процес по
виробництву твердих дезодорантів; „Завод „Конвектор” – по виробництву котлів, „Фішер-
Мукачево” – по виготовленню фітнесдисків та гірських лиж; „Платі Юкрейн Лімітед” – по
виготовленню пристроїв для контролю викидів шкідливих газів для автодвигунів та кабелів
для електропроводки автомобілів; СП „Айсберг ЛТД” – лінію по розливу плодовоягідних
вин.

Основними причинами невисокого рівня інноваційної діяльності на підприємствах є
нестача власних коштів та недостатня фінансова підтримка держави, великі витрати на
нововведення, недосконалість законодавчої бази в інноваційній сфері, нестача інформації
про нові технології та ринки збуту тощо.

Основні проблемні питання:

 мала частка промислових підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність;

 деформована інфраструктура інноваційних витрат за напрямками;

 відсутність співпраці наукових установ області з підприємствами з питань
впровадження інновацій, нових технологій;

 неузгодженість законодавства в інноваційній сфері

Основні завдання на 2011 рік:

 створення інноваційних кластерів;
 створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу інноваційно-

інвестиційної діяльності в області, в тому числі при Закарпатському регіональному центрі
інноваційного розвитку та Закарпатському агентстві із залучення інвестицій та
господарського розвитку територій;

 створення Фонду підтримки, інноваційно-інвестиційної діяльності в області;
 збільшення обсягів залучення позабюджетних коштів, в т.ч. іноземних

інвестицій, в наукоємні галузі економіки.

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури передбачається здійснити за
рахунок різних джерел фінансування, у тому числі бюджетних і зацікавлених підприємств та
організацій, грантів міжнародних організацій.

3.6 Інвестиційна та будівельна діяльність

За 9 місяців 2010 року в економіку області за рахунок усіх джерел фінансування вкладено
1373,3 млн. грн. капітальних інвестицій, з яких 87,8 відс. складають інвестиції в основний капітал (у
капітальне будівництво та придбання машин і обладнання).

Обсяги інвестицій в основний капітал, освоєних підприємствами й організаціями області,
за січень-вересень 2010 року у порівняльних цінах становив 102,0 відс. від капіталовкладень за
відповідний період 2009 року.
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Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування
(у відс. до загального обсягу) за січень-вересень 2010 року
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В загальному обсязі інвестицій в основний капітал найбільшу частку займають кошти
населення на індивідуальне житлове будівництво та на будівницйтво власних квартир - 38,0 відс. (466,4
млн. грн.), що у 1,8 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств
та організацій, за рахунок яких у січні-вересні 2010 року освоєно майже третину усіх
капіталовкладень (390,7 млн. гривень).

Зокрема у розвиток промислових підприємств спрямовано 368,3 млн. грн., проте, порівняно із
відповідним періодом попереднього року їхні обяги скоротилися на 19 відсотків. Це зумовлено
зменшенням інвестицій у переробну промисловість. У переробній промисловості нарощують темпи
інвестування легка промисловість, підприємства з оброблення деревини та виробництва виробів з
деревини, крім меблів. І навпаки, підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів, хімічної та нафтохімічної промисловості, машинобудування - зменшують темп
інвестування.

У січні-вересні 2010 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 14,0 млн. дол.
США прямих іноземних інвестицій. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій вкладених в економіку
області на 1 жовтня 2010 року склав 366,2  млн. дол. США, що на 0,7 відс. більше обсягів інвестицій на
початок року та в розрахунку на одну особу становить 295,0 дол. США.

Інвестиції надійшли із 50 країн світу. Основними країнами – інвесторами економіки області є
суб’єкти Японії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Австрії, Угорщини, Польщі, на які припадає
від 32,7 до 46,9 млн. дол. США, що становить 63,3 відс. від загального обсягу.

Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості – 297,3
млн. дол. США  (81,2 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій за 9 місяців 2010 року залучені в наступні
підприємства: ТОВ „АВЕ Виноградово”, ЗАТ „Берегівський радіозавод”; ТОВ „ВЕТ – Аутомотив
Україне”; ТОВ „Дядя Ваня – Закарпатські овочі”; ВАТ „Мукачівський завод „Точприлад”; ТОВ
„Термал Стар”.

Всього з іноземними інвестиціями функціонує 857 підприємств, ними вироблено та
реалізовано більше половини реалізованої продукції області. На зазначенних підприємствах працює
майже третина загальної чисельності працюючого населення області.
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У структурі прямих іноземних інвестицій близько 22,1 відс. – внески у формі рухомого і
нерухомого майна та 77,4 відс. – грошові внески.

Всього у 2010 році очікується залучити 20,0 млн. дол. США іноземних інвестицій, на 2011
рік – 21,0  млн. дол. США, планові завдання передбачається досягнути за рахунок введення в дію
у І півріччі 2011 року підприємства з іноземними інвестиціями ТОВ „Флекстронікс” з
виготовлення електронної продукції многопрофільноїкорпорації Flextronics (Сінгапур); реалізація
проекту ІІІ виробничої черги ЗАТ „Єврокар” (Ужгородський район) – будівництво малярного та
зварювального цехів, що передбачає поступовий перехід до повного конвеєрного складання зі
зварюванням, фарбуванням та монтажем кузовів автомобілів; відкриття нових виробничих
потужностей компанією „Ядзакі”; розширення виробництва компанією „Gonser Group”
(Німеччина).

Основні проблемні питання:
 зменшення обсягів зовнішньої торгівлі та втрата ринків збуту в країнах

ЄС, Росії та СНД внаслідок негативного впливу світової фінансової кризи;

 нестабільність правового поля та відсутність нормативно-правових актів щодо
стимулювання інвестиційної діяльності.

Основні завдання на 2011 рік:

 внесення змін до законодавства щодо пільгового оподаткування
високотехнологічного обладнання, яке не виробляється в Україні та ввозиться на територію
України для реалізації інвестиційних проектів (критичний імпорт);

 здійснення заходів щодо активізації регіонального інвестиційного потенціалу;
 надання податкових кредитів (пільг) на відповідний строк, у залежності від

характеру виробництва, на ту частину прибутку українського підприємства-виробника, який
реінвестується у збільшення, розширення та оновлення власних виробничих потужностей за
рахунок енергозберігаючих та інноваційних технологій;

 збільшення в структурі імпорту товарів частки прогресивного обладнання та
машин і зменшення продукції, що може вироблятися на вітчизняних підприємствах;

 створення умов розвитку та інвестиційної привабливості будівельної галузі,
консультативна підтримка інвесторів у галузі будівництва;

 забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів;
 підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності.

3.6.1 Будівництво об’єктів соціальної інфраструктури

В області впродовж останніх трьох років спостерігається спад обсягів будівництва. За
2009 рік будівельними організаціями виконано робіт на суму 497,1 млн.грн., що на третину
менше, ніж за минулий рік.  За обсягом будівельних робіт область серед регіонів країни
посіла 19 місце, за темпами – 5.  Вперше за останні п’ять років у 2009 році була порушена
позитивна тенденція щодо зменшення кількості припинених будівництвом об’єктів, проти
2008 року їх число збільшилось на 6,6 відсотка. Питома вага загальноосвітніх навчальних
закладів, що не будуються становить 72,7 відс., поліклінік, пунктів медичного
обслуговування ─ 69,2 відс., дошкільних закладів освіти ─ 62,5 відсотка.

Кабінетом Міністрів України для зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів
соціальної сфери у 2010 році області передбачено виділити 15,2 млн.грн. для реалізації
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інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, що становить 85,4
відсотка від профінансованих у 2009 році коштів з державного бюджету для зазначеної мети.
Завданням при розподілі зазначених коштів було врахування забезпечення максимального
введення в експлуатацію об’єктів або пускових комплексів, що дозволить скоротити кількість
об’єктів незавершеного будівництва.

Кошти державного бюджету спрямовано для будівництва 9 перехідних  об’єктів, що
мають високий ступінь будівельної готовності, з яких 5 планувалося  ввести в експлуатацію
до кінця року.  На сьогодні існує загроза зриву пускової програми через порушення графіку
фінансування.

За станом на 24 листопада 2010 року за рахунок коштів Стабілізаційного фонду,
передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку
регіонів профінансовано 6,3 млн.грн., що становить 41,7 відс. запланованого річного обсягу
(15,2 млн.грн.), недофінансування становить 8,85 млн.гривень. Зовсім не фінансується за
рахунок коштів Стабілізаційного фонду будівництво загальноосвітніх шкіл в с.Луково
Іршавського району, с.Сокирниця Хутського району, с.Новоселиця Тячівського району,
районної лікарні (АГК) в м.Рахів.

Враховуючи зазначене недофінансування з державного бюджету потреб області для
зміцнення матеріальної бази об’єктів соціальної сфери облдержадміністрацією,
райдержадміністраціями разом з органами самоврядування, депутатами всіх рівнів було вжито
заходів щодо виділення коштів на капітальні вкладення з обласного, районних та міських
бюджетів. За результатами проведеної роботи станом на 1 листопада 2010 року для будівництва,
реконструкції, капітального ремонту об’єктів соціальної сфери спрямовано 49,2 млн.грн., в тому
числі – 10,7 млн.грн. за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету; 9,7 млн.грн.
загального фонду субвенції з обласного бюджету низовим бюджетам.

За рахунок коштів бюджетів розвитку обласного та місцевих бюджетів фінансувалось
будівництво, реконструкція:

 закладів освіти ─ реконструкція загальноосвітньої школи № 4 та капремонт
дитячого дошкільного закладу № 19 у м.Ужгороді, капремонт загальноосвітньої школи № 1 у
м.Чоп, реконструкція нежитлового будинку під дошкільний навчальний заклад у с.Стужиця
Великоберезнянського району, будівництво загальноосвітньої школи в с.Дротинці та
реконструкція садика в с.Підвиноградів Виноградівського району, реконструкція школи в
с.Н.Ворота та сільського клубу під дошкільний заклад у с.Буковець Воловецького району,
будівництво школи в с.Луково Іршавського району, реконструкція адмінбудинку під
дошкільний навчальний заклад у с.Лозянське Міжгірського району, будівництво школи в
с.Верхня Визниця Мукачівського району, будівництво дитячого дошкільного закладу в
с.Дубриничі Перечинського району та школи в с.Новоселиця Тячівського району, інші;

 закладів охорони здоров’я – будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної
лікарні, обласної тублікарні ОТМО „Фтизіатрія”,  будівництво пологового відділення
Іршавської районної лікарні,  реконструкція амбулаторій загальної практики сімейної
медицини в с.Розтока Воловецького району, с.Нове Давидково Мукачівського району,
проведення капітального ремонту поліклінічного відділення Великоберезнянської,
Міжгірської, Перечинської, Рахівської райлікарень, пологового відділення Виноградівської
райлікарні, дитячого відділення Тячівської райлікарні, інші;

 об’єктів житлово-комунального господарства – реконструкція каналізаційно-
насосної станції в м.Берегові, реконструкція площадки водозабору „Чинадієво” в
м.Мукачеві, будівництво котельні контейнерного типу та дахової котельні, капітальний
ремонт вул.Тельмана в м.Ужгороді, реконструкція дорожного покриття по вул.Гвардійській
в м.Хуст, будівництво пішоходно-автомобільного моста через р.Лютянку до урочища „Луги”
у Великоберезнянському районі, будівництво водопроводу та водовідводу в с.Павшино



34

Мукачівського району, водопостачання с.Зарічево Перечинського району, будівництво моста
через р.Тересва в урочищі „Вітерна” в смт Дубове Тячівського району, будівництво
водовідведення в селах Кінчеш, Коритняни, Часлівці Ужгородського району, інші.

При підготовці пропозицій до інвестиційних проектів, на реалізацію яких у 2011 році
передбачається залучення коштів державного бюджету, в першу чергу, були враховані
об’єкти, які включені до Регіональної середньострокової програми соціально-економічного
розвитку Закарпатської області на 2007-2011 роки і забезпечені підготовленою в
установленому порядку проектно-кошторисною документацією.

У відповідності до основних напрямів бюджетної політики на 2011 рік прогнозується
збільшення надходжень до бюджетів розвитку місцевих бюджетів, що позитивно вплине на
участь місцевих бюджетів у забезпеченні співфінансування об’єктів, які будуть
фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету.

Незважаючи на зменшення в останні роки обсягів фінансування з державного бюджету, в
області відбулися певні зрушення в питанні будівництва газових мереж та газифікації
населених пунктів. Станом на 1 жовтня 2010 року протяжність газових мереж області склала
5309,1 км, приріст за 9 місяців цього року становить 22,6 кілометрів.  Всього передано на баланс
газових господарств 4321,5 км або 81,4 відсотка. Усього на початок 2010 року газифіковано
природним газом 254,1 тис. житлових будинків та квартир, газифікація житлового фонду
становить 65,8 відсотка. За 9 місяців поточного року в області газифіковано 3016 будинків
(квартир).

В області завершено газифікацію Берегівського, Виноградівського, Іршавського та
Ужгородського районів.

Показники газифікації  області за 2005-2010 роки

Показники
Станом

на
01.01.05

Станом
на

01.01.06

Станом
на

01.01.07

Станом
на

01.01.08

Станом
на

01.01.09

Станом
на

01.01.10
Протяжність газових
мереж, км

3888,5 4254,3 4547,3 4864,1 5146,2 5286,51

Всього квартир
(будинків), одиниць

370770 373484 375079 377089 383518 386046

Газифікація квартир
(будинків), одиниць

198907 216129 228537 239001 248034 254112

Газифікація житла,
відс.

53,65 57,87 60,93 63,4 64,67 65,82

Відпуск природного
газу всім споживачам,
млн куб.м

695,1 807,4 786,0 708,3 749,7 690,2

Відпуск природного
газу населенню,
млн куб.м

432,8 538,4 545,4 504,8 539,6 526,9

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 1001-р та
внесенням змін до нього від 13.09.2010 № 1881-р в області продовжується робота по укладенню
відповідних угод та додаткових угод між НАК „Нафтогаз України” та замовниками будівництва
─ окремими райдержадміністраціями та Ужгородським міськвиконкомом щодо спорудження
підвідних газопроводів за рахунок коштів Компанії в обсязі 21,0 млн. гривень. У 2009 році
було виділено ліміт лише на один об’єкт ─ підвідний газопровід до с.Т.Ремети
Перечинського району обсягом 680,0 тис.грн., а у  2010 році станом на 1 листопада цього
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року виділено 3,0 млн.грн., які  спрямовані для будівництва  підвідного газопроводу від
с.Золотарево до с.Драгово з присілками Хустського району.

Зважаючи на зменшення обсягів фінансування в останні роки з державного бюджету
майже у три рази та  відсутність фінансування у 2009 році, для продовження газифікації
населених пунктів у 2010 році здійснюється фінансування як за рахунок обласного, так і місцевих
бюджетів розвитку. Так, за 9 місяців 2010 року на ці цілі  з обласного бюджету та бюджетів
розвитку місцевих бюджетів  було виділено  3,8 млн. гривень.

За рахунок цих коштів завершено будівництво підвідних газопроводів до с.Тур’ї
Ремети Перечинського та с.Добрянське Тячівського районів, продовжувалось будівництво
кільцевого газопроводу Мирча-М.Березний Великоберезнянського, підвідного газопроводу
до с.Обава Мукачівського районів,  погашення заборгованості за виконані роботи минулих
років у Берегівському, Виноградівському, Воловецькому, Мукачівському та Ужгородському
районах.

Основні завдання на 2011 рік:

Облдержадміністрацією разом з райдержадміністраціями, міськвиконкомами, органами
місцевого самоврядування будуть вживатися заходи з посилення фінансово-бюджетної
дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку області:

 пріоритетне спрямування капітальних вкладень на фінансування об'єктів, які
забезпечують приріст (підтримання) потужностей у 2011-2012 роках або вводяться в
експлуатацію у 2011 році;

 недопущення збільшення кількості об’єктів незавершеного будівництва;

 забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів будівництва об’єктів
соціальної сфери, які споруджуються із залученням коштів субвенцій з державного бюджету
місцевим бюджетам;

 концентрація коштів за рахунок всіх джерел фінансування, у тому числі коштів
державних програм на таких основних напрямах:

- будівництво та реконструкція об’єктів соціального та культурного
призначення;

- будівництво (капітальний ремонт) та прискорення введення в експлуатацію
сільських шкіл, скорочення чисельності незавершених об’єктів, відновлення
аварійних загальноосвітніх навчальних закладів;

- виконання заходів з енергозбереження;

- продовження газифікації населених пунктів;

- реконструкція пам’яток архітектури, розташованих в історичній частині
обласного центру та інших населених пунктах області;

 розроблення та оновлення регіональних схем планування територій, генеральних
планів населених пунктів та встановлення меж населених пунктів – розроблення,
погодження та затвердження містобудівної документації у порядку, передбаченому
законодавством;

 удосконалення забудови населених пунктів, у першу чергу, центральних частин
історичних міст – розроблення, погодження та затвердження місцевих правил забудови;

 забезпечення реального фінансування районних програм будівництва газових мереж
та газифікації житла і об’єктів соціальної сфери в сільській місцевості (лікарських закладів,
об’єктів освіти, культури, адміністративних будівель).
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Рекомендувати газопостачальним компаніям приймати виконавчу документацію
побудованих газових мереж лише за умови подання актів комісій по введенню їх в
експлуатацію, а при видачі технічних умов на проектування газових мереж строго
дотримуватись параметрів гідравлічних схем районів.

Ресурсне забезпечення:
Фінансове забезпечення реалізації заходів щодо будівництва (реконструкції) об’єктів

соціально-культурного призначення, проведення реставраційно-відновлювальних робіт
пам’яток архітектури та історичних місць, газифікації населених пунктів буде
здійснюватися за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,
бюджетів розвитку місцевих бюджетів, державних цільових програм, визначених  Законом
України “Про Державний бюджет України на 2011 рік”, кредитів банків та цільових фондів,
власних коштів підприємств та організацій, населення на будівництво та газифікацію житла,
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Показники 2010 рік
(очікуване)

2011 рік
(прогноз)

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної
сфери за рахунок усіх джерел фінансування:

загальної площі житла, тис.кв.м 263,2 280,6

навчальні заклади, учн.місць 775 1212

дошкільні навчальні заклади, місць 240 345

лікарні, ліжок 188

амбулаторно-поліклінічні заклади, відвід. у зміну 120 155

Введення в експлуатацію газових мереж, км 125,6 130,2

Газифікація  будинків (квартир), одиниць 262112 267610

З метою зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, поліпшення умов
проживання населення, зокрема сільського та забезпечення ефективного використання
коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів у 2011 році райдержадміністраціям, органам
місцевого самоврядування необхідно сконцентрувати фінансові та матеріальні ресурси на
зміцнення матеріальної бази таких важливих об’єктів соціальної сфери:

м.Ужгород
1. Завершити будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні.
2. Реконструкція системи опалення закладів освіти.
3. Реконструкція відділень центральної міської клінічної лікарні.
4. Продовжити реконструкцію підземного водозабору „Минай”.
5. Продовжити капітальний ремонт Закарпатського державного українського музично-

драматичного театру.
6. Реконструкція напірного колектора від КНС-1 до КОС,  м.Ужгород.
7. Реконструкція КНС-2 по вул.Анкудінова.
8. Реконструкція комплексу очисних споруд по вул.Загорська.
9. Реконструкція ПНС з РЧВ 2-1000 куб.м.
10. Реконструкція та комплексний благоустрій території Горянської церкви „Ротонда”.
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11. Будівництво газопроводу від ГГРП с.Сторожниця до ГРП по вул.Єнківській.
12. Реконструкція газопроводу по вул.Тельмана.

м.Мукачево
1. Продовжити реконструкцію водозабірних споруд „Чинадієво”.
2. Реконструкція системи опалення, водопостачання, каналізації ДНЗ № 8, ЗОШ № 11.
3. Будівництво автономної котельні в приміщенні Закарпатського обласного

Російського драматичного театру.
4. Реконструкція спального корпусу дитячого оздоровчого закладу в с.Лісарня

Мукачівського району.
5. Облаштування 2 когенераційних установок потужністю 600 кВт в котельні по

вул.Добролюбова, 11 з установкою водогрійного котла потужністю 10 мВт.
6. Комплексний благоустрій та озеленення парку „Перемога”.
7. Реконструкція вул.Росвигівської в м.Мукачеві.

м.Берегово
1. Завершити реконструкцію водогону від ВОС с.Мала Гора до провулку В.Гуци м.Берегово.
2. Капремонт будівлі загальноосвітньої школи № 4.
3. Реконструкція системи опалення дитячих навчальних закладів № 19, 4, 18.
4. Капітальний ремонт ДНЗ № 10.
5. Реконструкція КНС-3, КНС-4 та прилеглих вулиць.
6. Будівництво КНС „Онча” та мереж водовідведення.
7. Капітальний ремонт парку Героїв.
8. Капітальний ремнот будівель та інженерних мереж багатоповерхових будинків

(мікрорайон „Мужайська-В.Гуци”, пров. Мукачівський-Корятовича, Геологів-
Фабрична).

м.Хуст
1. Реконструкція міського парку культури та відпочинку в м.Хуст.
2. Реконструкція частини вул.Карпатської Січі від № 17 до № 21 та частини майдану

Незалежності від № 1 до № 3 в м.Хуст.
3. Реконструкція частини вул. Карпатської Січі від № 21 до перетину з вул. Свободи в м.Хуст.

м.Чоп
1. Реконструкція незавершеного будівництва водозабору підземних вод в м.Чоп.
2. Будівництво КНС з мережами по вул. Берегівська, КНС-1 по вул.Петефі.

Берегівський район
1. Будівництво Берегівської угорської гімназії.
2. Продовжити будівництво районної лікарні в м.Берегово.
3. Мережі та споруди водопостачання в с.Мужієво Берегівського району.
4. Будівництво механічної переробки твердих побутових відходів в с.Яноші.

Великоберезнянський район
1. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Вишка.
2. Будівництво дитячого садка в с. Жорнава.
3. Реконструкція системи опалення стаціонару райлікарні.
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4. Реконструкція поверхневого водозабору в урочищі „Термачово”.
5. Реконструкція КОС в смт Великий Березний.
6. Підвідний газопровід до с.Завосино.

Виноградівський район
1. Будівництво спортзалу загальноосвітньої школи в с.Дротинці.
2. Будівництво Вилоцької загальноосвітньої школи (II черга).
3. Реконструкція гімназії, м.Виноградів.
4. Капітальний ремонт кругло добового табору санаторно-лікувального напрямку„Туркогат”.
5. Будівництво дитсадків в с.Хижа, Боржавське, Дюла.
6. Будівництво ФАП в с.Гудя.
7. Реконструкція водогону від резервуарів до вул.Копанська в м.Виноградів.
8. Організація відводу поверхневих вод в м.Виноградів.
9. Будівництво водогону Королево-Веряця-Горбки-Черна.
10. Реконструкція очисних споруд в м.Виноградів.

Воловецький район
1. Капітальний ремонт приміщень Воловецької райлікарні.
2. Зовнішні мережі водопроводу та каналізації по вул.Карпатській в смт Воловець.
3. Реконструкція житлового будинку в смт Воловець, вул. Пушкіна, 10.
4. Реконструкція водопроводу від місця водозабору до вул.Шевченка в смт Жденієво.
5. Реконструкція мережі водопроводу та каналізації по вул.Карпатській в смт Воловець.
6. Будівництво підвідного газопроводу до с.Завадка (перша черга).

Іршавський район
1. Завершення будівництва пологового відділення Іршавської районної лікарні.
2. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Луково.
3. Продовження будівництва загальноосвітніх шкіл в селах Арданово, В.Раковець, Імстичево.
4. Реконструкція очисних споруд туберкульозного відділення Іршавської райлікарні в

с.Довге.
5. Реконструкція водозабору в м.Іршава.
6. Реконструкція водопроводу по вул.Першотравневій та вул.Шкільній  в м.Іршава.
7. Завершення будівництва басейну закритого типу при дитячо-юнацькій спортивній

школі на вул.Шкільна в м.Іршаві.
8. Реконструкція житлових будинків № 54, № 56, № 58 по вул.Шевченка в м.Іршава.

Міжгірський район
1. Будівництво та реконструкція дитячих дошкільних закладів в селах  Нижній

Студений, Синевір-Товчка Міжгірського району.
2. Продовження будівництва ЗОШ в с.Буковець, с.Річка.
3. Капітальний ремонт АЗПСМ в с.Синевирська Поляна.
4. Будівництво каналізаційно-очисних споруд в смт Міжгір’я.
5. Реконструкція системи водопостачання по вул.Набережна, вул.Волошина,

вул.Цендри в смт Міжгір’я.
6. Будівництво газопроводу-відводу в с.Колочава.
7. Будівництво газопроводу-відводу в с.Студене.
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Мукачівський район
1. Завершення будівництва навчального корпусу загальноосвітньої школи в с.Верхня

Визниця.
2. Будівництво загальноосвітньої школи в с.Чомонин (друга черга – їдальня, спортзал).
3. Капітальний ремонт дитячого навчального закладу в с.Макарьово.
4. Будівництво міжселищного газопроводу високого тиску від АГРС с.Бобовище до

ГРП с.Іванівці.
5. Будівництво кільцевого газопроводу високого тиску с.Горонда-с.Страбичово.

Перечинський район
1. Реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад в м.Перечин.
2. Реконструкція котельні та мереж водопостачання хірургічного корпусу райлікарні.
3. Будівництво калізаційних очисних споруд в с.Дубриничі.
4. Реконструкція каналізаційно-насосних станцій № 1 та № 2  в м.Перечин.
5. Будівництво водопостачання в с.Зарічево.
6. Будівництво господарсько-побутової каналізації по вулицях Духновича, Горького, Підгірянки,

Комсомольській, Воз’єднання, Колгоспна, Першотравнева в м.Перечин.
7. Реконструкція водозахисних споруд на річці Уж в с.Дубриничі.
8. Берегоукріплення потоку „Кам’яний”.
9. Будівництво підвідного газопроводу до с.Новоселиця.
10. Будівництво підвідного газопроводу від с.Тур’ї Ремети до с. Тур’я Пасіка.

Рахівський район
1. Продовження будівництва акушерсько-гінекологічного корпусу в м.Рахів.
2. Будівництво загальноосвітніх шкіл в смт В.Бичків та с.Богдан, Кваси.
3. Реконструкція дитячого садка на Вільховатську ЗОШ в с.Костилівка.
4. Будівництво дитячого навчального закладу в с.Водиця.
5. Реконструкція будівлі дитячого садка № 2 в смт В.Бичків.
6. Продовження будівництва житлового корпусу територіального центру обслуговування

пенсіонерів та одиноких громадян похилого віку в смт Ясіня.
7. Будівництво водонапірних башт в смт В.Бичків.
8. Перевід на електроопалення житлових будинків, організацій, установ в м.Рахів.
9. Утилізація відходів шляхом їх пролізу і отримання біогазу у м.Рахів.

Свалявський район
1. Загальноосвітня школа, с.Неліпино (будівництво їдальні, спортзалу, перехідної галереї).
2. Будівництво дитячого дошкільного закладу в с.Оленево.
3. Реконструкція з добудовою ФАПу в с.Солочин.
4. Підсилення водопостачання с.Солочин.
5. Реконструкція напірного каналізаційного колектора та водопроводу від каналізаційної

станції по вул.Головній до КОС м.Свалява.
6. Водопостачання та водовідведення частини с.Солочин (урочище „Біласовиця”).
7. Водопостачання вул.Головна в с.Неліпино.
8. Підсилюючий водозабір, с.Поляна (урочище „Красна”).
9. Реконструкція водопровідної мережі по вул.Чорновола в м.Свалява.
10. Водопостачання, каналізування вулиць Молодіжна, Затишна, Старолюбовнянська в

м.Свалява.
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Тячівський район
1. Завершення будівництва загальноосвітньої школи в с.Новоселиця.
2. Будівництво та реконструкція дитячих дошкільних закладів в селах Глибокий Потік,

Бедевля, Тячівка, Колодне, Калини.
3. Продовження будівництва лікарні в с.Угля.
4. Реконструкція та будівництво АЗПСМ в селах Широкий Луг, Нижня Апша.
5. Реконструкція станції першого підйому діючого водозабору в м.Тячів.
6. Реконструкція КОС, м.Тячів.
7. Реконструкція каналізаційних  очисних споруд в смт Дубове, смт Тересва.
8. Продовження будівництва тублікарні обласного територіального медичного

об’єднання „Фтизіатрія” в с.Нижня Апша.
9. Завершення будівництва другої черги підвідного газопроводу до смт Солотвино.

Ужгородський район
1. Продовження будівництва загальноосвітніх шкіл в с.Кам’яниця, с.Червоне.
2. Будівництво соціального центру в с.Палло.
3. Будівництво водопостачання та водовідведення в селах Кінчеш, Коритняни, Часлівці.

Хустський район
1. Будівництво дитячого дошкільного закладу в с.Яблунівка.
2. Реконструкція ЗОШ, с.Крива.
3. Реконструкція дитячих дошкільних нвчальних закладів у селах Драгово та Горінчево.
4. Продовження будівництва дільничої лікарні в с.Драгово.
5. Продовження будівництва акушерсько-гінекологічного корпусу в м.Хусті.
6. Реконструкція очисних споруд з каналізаційним колектором в смт Вишково.
7. Завершення будівництва газопроводу-відгалуження до с.Горінчево.
8. Завершення будівництва підвідного газопроводу високого тиску від с.Золотарево до

с.Драгово з присілками.

3.6.2 Будівництво та забезпечення населення житлом

Житлове будівництво повинно стати одним із пріоритетних як національних, так і
регіональних проектів, а з допомогою державних ресурсів країна має стимулювати попит
саме на недороге, доступне житло, особливо  в період сучасної кризи в економіці, яка
викликана насамперед звуженням грошової маси. Подолати її можливо лише за державного
сприяння.

В області за станом на 1 січня 2010 року у незавершеному стані нараховується 39
житлових будинків та один гуртожиток загальною площею 109,8 тис.кв. метрів. Кількість
об’єктів незавершеного житлового будівництва повільно, але щороку зменшується: на
початок 2008 року їх було 46, 2009 року – 43, а на 2010 року – 39, з них 10 – у м.Мукачево, 9
– у м.Ужгород, 5 – у м.Берегово, 4 – у м.Виноградів. Із 39 об’єктів незавершеного
будівництвом житла продовжується спорудження 12 будинків загальною площею 34,4
тис.кв.м, а на 27 (або 69,2) відс. роботи тимчасово призупинено.

У 2009 році в області було введено в експлуатацію 659 житлових будинків
загальною площею 169,2 тис.кв.м, що на 57,0 відс. менше, ніж за попередній рік або 44,5
відс. до показника Комплексної регіональної програми житлового будівництва. За обсягом
введеного житла область посідає 12 місце серед інших регіонів України. В  розрахунку на
1000 населення було збудовано 136,3 кв.м загальної площі житла, що у 2,3 раза менше, ніж у
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попередньому році (Івано-Франківська область ─  276,2 м2, Львівська ─ 154,6 м2, в цілому по
Україні ─ 139,4 м2).

На скорочення обсягів житлового будівництва суттєво вплинуло зменшення на 62,0
відс. обсягів введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками житла, частка якого у
загальних обсягах становила 79,7 відс. (у 2003-2008 роках ця частка становила понад 90,0
відсотків). Зменшення індивідуального житлового будівництва спричинило скорочення
обсягів будівництва житла на селі. У 2009 році у сільській місцевості було введено на 60,8
відс., а у міських поселеннях на 53,5 відс. менше житла порівняно з 2008 роком. У
відповідності з показниками загальнодержавного рейтингу за 2009 рік темп зростання
(зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла в області становить 43,0 відс. (в Україні –
61,0 відсотка). У 2008 році цей показник відповідно становив в області 111,9 відс., в Україні –
102,5 відсотка.

Поліпшилася забезпеченість населення області житлом. За станом на 1 січня 2010
року житловий фонд області становив 28,02 млн.кв.м загальної площі і зріс у порівнянні з
2003 роком на 2,22 тис.кв. метрів. Порівняно з 2003 роком середній розмір загальної площі
житла на одного жителя зріс на 8,7 відс. до 22,4 кв.м, у тому числі у міських поселеннях він
становить 21,4 кв.м, сільській місцевості – 23,1 кв.метрів. В той же час вона залишається
нижчою, ніж в середньому в Україні (23,0 кв.м) та окремих областях Західного регіону.

Упродовж 2008 – 2009 років активізувалося будівництво багатоквартирних житлових
будинків. Проте, якщо у 2008 році підприємствами-забудовниками введено в експлуатацію
19 багатоповерхових будинків на 504 квартири загальною площею 38,6 тис.кв. м, то у 2009
році вони збудували на 12,0 відс. менше загальної площі житла, ніж у 2008 році і ввели в
експлуатацію 34,0 тис.кв.м житла.

Введення загальної площі житла за період 2004 – 2009 роки
Показник 1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Введено загальної площі
житлових будинків за рахунок
усіх джерел фінансування,
тис.кв.м

311,2 187,4 232,0 293,5 351,4 393,1 169,2

у відс. до попереднього року 113,4 123,8 126,5 119,7 111,9 43,0

в тому числі індивідуальними
забудовниками, тис.кв.м 153,0 176,6 213,9 270,6 319,6 354,5 134,8

у відс. до попереднього року 116,6 121,1 126,5 118,1 110,9 38,0

Джерело: головне управління статистики у Закарпатській області

Капіталовкладення у житлове будівництво протягом 2003 – 2008 років зросло у 8,9
разів з 110,5 млн.грн. до 981,1 млн. гривень. Частка коштів населення на індивідуальне
житлове будівництво та будівництво власних квартир в загальному обсязі зросла у 3,8 раза з
92,7 млн.грн. до 351,4 млн. гривень. На житлове будівництво у 2009 році  освоєно 378,1
млн.грн. інвестицій в основний капітал, що на 65,3 відс. менше, ніж у 2008 році.

На початок 2010 року в області на квартирному обліку перебувало 9745 тисяч сімей і
одинаків. Упродовж останніх п’яти років в області не збудовано жодного квадратного метра
соціального житла, щороку одержували житло 0,9 – 1,7 відс. тих, які перебували у черзі на
житло, а у 2009 році – 0,29 відсотка. В той же час черговість скоротилася у 2009 році на 917
осіб, в основному, за рахунок сімей, які, десятиліттями мешкаючи в гуртожитках, отримали
можливість приватизувати свої помешкання. Теоретично понад півтисячі родин лише в
м.Ужгород одержали шанс на поліпшення своїх житлових умов шляхом продажу оселі та
придбання власної квартири.
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Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р.  № 832 Державною
іпотечною установою викуплено для громадян, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов квартири на об’єктах  незавершеного будівництва з високим ступенем
будівельної готовності у м.Берегово (реконструкція будівлі казарми під житловий будинок на 52
квартири у м.Берегово, 17 квартир); с.Минай Ужгородського району (соціально-побутовий та
житлово-торговий комплекс в с.Минай Ужгородського району, I черга – 45-квартирний
житловий будинок, 7 квартир); с.Минай Ужгородського району, (20-квартирний житловий
будинок з гаражами та індивідуальним опаленням в с.Минай Ужгородського району, 5 квартир).

За 9 місяців 2010 року введено в експлуатацію 204,6  тис.кв.м загальної площі
житла, що у 2,3  рази більше, ніж за відповідний період попереднього  року, але на 20,3
менше, ніж  за цей же період 2008 року (256,8  тис.кв. метрів).

Зростання обсягів житлового будівництва досягнуто за рахунок прийняття Кабінетом
Міністрів України постанови № 1035 від 9 вересня 2009 року, якою затверджено тимчасовий
(спрощений) порядок прийняття в експлуатацію приватних житлових будинків садибного
типу, споруджених у минулих роках без дозволу на виконання  будівельних робіт.

За січень-жовтень 2010 року  на виконання програми „Власний дім” здійснено
фінансування в обсязі 5185,9  тис.грн., з них з державного бюджету ─ 2225,6 тис.грн., з обласного
─ 1043,8 тис. грн., з місцевих бюджетів – 1916,5 тис. гривень. Це дозволило ввести в експлуатацію
1,8 тис.кв. м загальної площі житла в сільській місцевості.

Станом на 1 жовтня цього року для кредитування молодіжного житлового
будівництва область отримала з державного бюджету по всіх програмах 3835,0 тис.грн., з
обласного – 1097,7 тис. гривень.

За станом на 1 січня 2010 року на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих
рад області перебувають 215 осіб окремої категорії громадян, з них 37, яким  виповнилося 60
і більше років, 30 інвалідів Збройних Сил, 7 сімей померлих та 1 сім’я загиблого
військовослужбовців. Більше половини з тих, які перебувають на квартирному обліку (59,5
відс.)  чекають власного житла від 20 до 10 років.

Відсутність субвенції з державного бюджету для  фінансування будівництва
(придбання) житла для даної категорії громадян другий рік поспіль призвело до
соціальної напруги серед даної категорії громадян та численних звернень їх до різних
інстанцій.

З метою забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов,
збереження виробничого потенціалу будівельної галузі та житлового будівництва, створення умов
для його ефективної роботи наказом Мінрегіонбуду від 24.09.2010  № 365 затверджено Галузеву
програму розвитку житлового будівництва на 2010-2011 роки. Крім того, в області розроблена та
затверджена Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській
області на 2010-2017 роки.

Очікувані обсяги введення в експлуатацію житла за 2010 рік становлять 263,2 тис.кв. м
загальної площі житла, що у 1,6 раза більше, ніж у 2009 році.

На житлове будівництво за 9 місяців 2010 року освоєно 466,4 млн.грн.  інвестицій в
основний капітал, що на 3,9 відс. менше, ніж у відповідному періоді минулого року, з них
обсяг капіталовкладень на індивідуальне житлове будівництво та будівництво власних
квартир склав 98,2 відсотків.

Очікувані обсяги освоєння інвестицій у житло за 2010 рік становлять 610,0 млн.грн., що у
два рази більше, ніж у 2009 році.

В умовах різкого пониження купівельної спроможності населення через погіршення
його доступу до кредитів на іпотеку, завдання держави має полягати в ефективному
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використанні доступних бюджетних ресурсів для підтримки будівельної галузі, збільшення
асигнувань з державного бюджету для будівництва доступного та соціального житла. На
жаль, цього в 2009-2010 роках не сталося.

Обсяги будівництва доступного житла та житла для соціально незахищених
громадян області є мізерні і не дозволяють найближчим часом вирішити проблему
забезпечення їх житлом. Згідно прогнозних показників обласної програми „Соціальне житло”
загальна потреба в житлі для громадян, які перебувають на квартирному обліку та мають право на
отримання соціального житла у 2006-2015 роках становить 519,8 тис.кв.м загальної площі, в тому
числі на 2010 рік -52,2 тис.кв. метрів. На сьогодні в області приймають участь у програмі
будівництва доступного житла три будинки, в яких є 49 квартир, вільних від зобов’язань, з них два у
м.Берегові на 46 квартир та один у м.Виноградів на 3 квартири.  Запропонована вартість 1
кв.м загальної площі житла в цих будинках становить відповідно 4290,0; 4290,0 та 5000,0 гривень.

Вартість житла, яке будується за соціальними програмами, як правило, не перевищує
показників середньої вартості спорудження житла по регіонах України. Мінрегіонбудом
області доведена прогнозна опосередкована середня вартість одного квадратного метра
загальної площі житла на 2011 рік – 4276,0 гривень.

У 2010 році продовжується робота місцевих органів влади щодо розробки
(коригування) генеральних  планів забудови населених пунктів, які  б відповідали сучасним
соціально-економічним вимогам та ринковим процесам. Повільні темпи оновлення
планувальної документації в області викликані як недостатнім фінансуванням в необхідних
обсягах цих робіт з місцевих бюджетів, так і  недостатнім контролем за організаційною
роботою з боку місцевих державних адміністрацій за організацією розроблення та
проведення експертизи містобудівної документації населених пунктів.

Можна констатувати, що у 2009 році та 10 місяців 2010 року  будівництво житлових
будівель здійснювалось, в основному, за власні кошти громадян, в тому числі кредитування за
сприяння обласного інвестиційного фонду за програмою „Власний дім” та кошти інвесторів-
забудовників. Крім того, здійснювалася реконструкція будівель гуртожитків під житлові будинки
та часткового фінансування  з державного бюджету добудови об’єктів житла з ступенем
будівельної готовності понад 70,0 відсотків.

Разом з тим, відсутність державної підтримки будівництва доступного житла, низька
платоспроможність населення  не дозволяють збільшити обсяги житлового будівництва і
наблизити їх до потреб населення.

Основні проблемні питання:
 відсутність кредитування банківськими установами будівельних компаній для

добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва з високим ступенем
будівельної готовності;

 зменшення обсягів державного фінансування житлового будівництва, зокрема для
окремих категорій громадян;

 низька платоспроможність населення та високі відсоткові ставки і умови за
користування житловими кредитами;

 надання податкових пільг для фізичних осіб при будівництві доступного житла;

 відсутність нормативно-правової бази щодо:

 будівництва (придбання) доступного та соціального житла в Україні;

 встановлення якісних  і вартісних характеристик житла, придбання якого
здійснюється з використанням коштів державного бюджету;

 визначення фінансового механізму надання житла;
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 комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого
житлового фонду;

 надто енерговитратні технології виробництва будматеріалів, що призводить до
зростання вартості новозбудованого житла;

 прийняття нового Житлового кодексу та Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень;

 спеціальні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на
пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють усіх категорій
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Основні завдання на 2011 рік:
Враховуючи, що за останні десятиріччя житлові правовідносини  зазнали значних

змін, а переважна більшість нормативних актів діють ще з радянських часів і не відповідають
вимогам часу, житлове будівництво потребує проведення комплексної реформи  житлового
законодавства:

 прийняття нового Житлового кодексу України;

 розроблення проекту Містобудівного кодексу України (щодо врегулювання питань
містобудівних відносин, спрощення дозвільних процедур, створення сприятливих
умов для інвестиційної діяльності в будівельній галузі);

 удосконалення нормативно-правової бази з питань будівництва, планування та забудови
населених пунктів, порядку введення в експлуатацію закінчених об’єктів будівництва
шляхом запровадження сертифіката відповідності об’єкта будівництва проектній
документації, державним будівельним нормам і стандартам;

 прискорення розроблення (коригування) містобудівної документації на
регіональному та місцевому рівнях, зокрема передбачити у відповідних місцевих
бюджетах окремим рядком фінансування робіт з планування територій, у першу
чергу, інвестиційно-привабливих;

 передбачати заходи щодо резервування земельних ділянок, які необхідно
безоплатно надавати під проекти будівництва доступного житла;

 звільнення від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів будівництва доступного житла;

 забезпечення державного фінансування та співфінансування з місцевих бюджетів
реалізації пілотних проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів)
застарілого житлового фонду;

 визначення переліку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які
імпортуються, та проведення оцінки можливості (доцільності) заміни їх
вітчизняними, в тому числі в залежності від наявної власної сировинної бази;

 продовження практики викупу державою недобудованого житла з ступенем готовності
понад 50,0 відс. для формування фондів службового та соціального житла;

 підвищення рівня фінансового забезпечення (за рахунок державного, місцевих
бюджетів та інших джерел фінансування) реалізації соціальних програм щодо
забезпечення житлом інвалідів, військовослужбовців, звільнених у запас, та інших
категорій;

 розширення фінансової підтримки місцевими органами виконавчої влади
довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей та сільських
забудовників за програмою „Власний дім”;
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 забезпечити проведення у військових містечках інвентаризації вільних приміщень
та, якщо це можливо, переобладнання їх під житло;

 переорієнтування будівельних організацій та  підприємств будівельних матеріалів
на нові методи спорудження житла, випуск сучасних екологічно безпечних та
енергозберігаючих конструкцій, розширення використання місцевих будівельних
матеріалів;

 впровадження сучасних інженерних систем та енергозберігаючого обладнання
житлових будівель;

 сприяння створенню та забезпечення діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків.

Кількісні та якісні критерії ефективності:

Показник 2009 рік 2010 рік
(очікуване)

2011 рік
(прогноз)

Введення загальної площі житлових будинків за
рахунок усіх джерел фінансування, тис.кв.м 169,2 263,2 280,6

у відс. до попереднього року 43,0 155,6 106,6

Ресурсне забезпечення:
Фінансове забезпечення реалізації завдань житлового будівництва буде здійснюватися

за рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих бюджетів, власних
коштів громадян, інших джерел.

Пріоритетними програмами, які фінансуватимуться з державного бюджету за участі
місцевих бюджетів будуть:

 кошти Стабілізаційного фонду  державного бюджету для будівництва доступного
житла;

 кошти державного бюджету для поліпшеня житлових умов окремих категорій громадян;
Примітка: спрямування коштів та їх обсяг буде уточнено після прийняття

державного бюджету

 державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою
„Власний дім”  (згідно з програмою передбачається спрямувати – 16,5 млн. грн.);

 державна програма забезпечення молоді житлом (згідно з програмою
передбачається спрямувати – 13,29 млн. грн);

Примітка: обсяги фінансування названих програм будуть уточнені після прийняття
бюджетів усіх рівнів

 створення економічних умов і стимулів для залучення у житлове будівництво
коштів населення, кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел;

 реалізація регіональної програми житлового будівництва на 2011 рік;

 реалізація регіональної програми будівництва доступного житла на 2010-2017 роки;

 рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачити у місцевому
бюджеті кошти на капітальний ремонт житлового фонду у розмірі не менше 1,0 відс.
балансової вартості житла.

Очікувані результати:
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 поступове нарощування обсягів житлового будівництва та обсягів виконання
будівельних робіт;

 розвиток виробництва будівельних матеріалів та виробів з місцевої сировини.

3.7 Реформування та розвиток житлово-комунального господарства

Стан житлово-комунального господарства тією чи іншою мірою впливає на суспільство і
торкається інтересів кожної людини. До сфери житлово-комунального господарства входить широке
коло питань, пов’язаних їз життєзабезпеченням громадян, установ та організацій бюджетної сфери,
комерційних споживачів.

Ринок житла та житлово-комунальних послуг є складовою соціально-економічної
системи, що включає як ринки природних монополій (тепло-, водопостачання та
водовідведення), так і потенційно конкуренті ринки обслуговування (утримання та ремонту
житла, вивозу сміття, благоустрою тощо), які на сьогодні є штучно монополізованими, не
відповідають очікуванням людини ані щодо кількості та якості надаваних послуг, ані щодо їх
вартості, можливості обрати ці послуги відповідно до наявних потреб споживачів.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися,
практично нема позитивних змін у становленні ринкових засад господарювання, розвитку
конкуренції та залученні приватних інвестицій у підприємства галузі.

Зберігається тенденція старіння житлового фонду, який здебільшого перебуває в
незадовільному технічному стані. До категорії застарілих та аварійних житлових будинків
віднесено в області 135 житлових будинків загальною площею 9,034 тис. кв м, або 0,4
відсотка житлового фонду області.

Витрати на капітальний ремонт житлового фонду хоч і збільшились на 7,8 відсотка в
порівнянні із зазначеним показником за попередній рік, але складають лише 25-30 відсотків
від потреби.

Низька енергоефективність та недостатня комфортабельність житлових будинків
перших масових серій, їхня значна фізична і моральна зношеність потребують вирішення
проблеми капітального ремонту (реконструкції) житла із застосуванням сучасних
енергозбережних технологій, матеріалів та обладнання.

Не менш гострою на сьогодні є проблема відновлення ліфтового господарства у
житловому фонді.

В області зареєстровано та функціонує всього 75 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, які обслуговують 80 будинків загальною площею 132,9 тис. кв м, але цього недостатньо
для створення ефективної системи управління майном житлового комплексу.

Процес запровадження ефективних форм управління житловими будинками,
залучення населення до управління своїм майном та його збереження не знайшов активної
підтримки органів місцевого самоврядування. Недостатній рівень створення конкурентного
середовища на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що
характеризується браком приватних підприємств, залучених на конкурсних засадах.

Централізованими системами водопостачання охоплено всі міста області та 14 селищ
міського типу. Складнішою є ситуація щодо з централізованого водозабезпечення сільських
населених пунктів. Із 568 населених пунктів централізованим водопостачанням забезпечено лише
15 сіл (3 відсотки).
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Зношеність основних фондів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства
становить 39 відсотків. Частка зношених та аварійних мереж складає 444,5 км, або 26,7
відсотка, з них водопровідних мереж – 339,9 тис.грн (33,3 відсотка), мереж водовідведення –
104,6 км (16,2 відсотка).

На цей час невідкладної заміни потребують 239 км водопровідних мереж,         11
каналізаційних очисних споруд та 4 насосні станції є в аварійному стані та потребують
відновлення.

Значною проблемою залишається надмірне та неефективне використання
енергетичних ресурсів, зокрема понаднормове споживання підприємствами водопровідно-
каналізаційного господарства енергетичних ресурсів через застаріле енергоємне обладнання
та втрати питної води під час її транспортування. Нераціональні витрати та втрати питної
води в зовнішніх мережах по області досягли в цілому 44,1 відсотка. Енергетична складова в
собівартості питної води та очищених стічних вод у середньому по області сягає 35,3
відсотка.

Протягом останніх років відбулося активне відключення споживачів від систем
централізованого опалення та гарячого водопостачання. Облаштовано модульні міні-
котельні для установ бюджетної сфери, 65 відсотків населення встановило автономне
опалення. Впровадження індивідуальних систем опалення призвело до розбалансування
системи централізованого опалення через зменшення навантаження щодо встановленої
потужності котелень.

У сфері благоустрою та комунального обслуговування в області проводиться недостатня
робота зі створення ринкових умов та розвитку конкурентного середовища. Не відповідають
санітарним нормам близько половини полігонів для твердих побутових відходів. Щороку
утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Більше половини вулично-дорожньої мережі та розташованих на ній штучних споруд
не  відповідають вимогам безпеки руху. Залишаються  проблеми у сфері поховання та
ритуального обслуговування населення.

Позитивних змін у ставленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та
залучення приватних інвестицій у підприємства галузі не спостерігається.

Основні проблемні питання:

 недостатність коштів на розвиток галузі;

 складний фінансово-економічний стан галузі через невідповідність діючих
тарифів на житлово-комунальні послуги рівню економічно обґрунтованих витрат на
виробництво та надання цих послуг в наслідок постійного росту вартості енергетичних та
матеріальних ресурсів;

 значна зношеність основних фондів підприємств галузі, використання фізично і
морально застарілого обладнання, що призводить до понаднормативних витрат палива та
електроенергії;

 недостатній рівень розрахунків споживачів за отримані житлово-комунальні
послуги;

 необхідність проведення реконструкції та капітального ремонту житлового
фонду для подальшого створенн і функціонування ОСББ.

Головною ціллю реформування житлово-комунального господарства у 2011 році буде
визначення засад реалізації в області державної політики реформування житлово-комунального
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господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування,
забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу області
в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-
комунального господарства;

 залучення інвестицій і співпраця з донорськими організаціями;

 проведення інвентаризації основних фондів комунальних підприємств;

 розвиток державного регулювання діяльності природних монополій на ринку
комунальних послуг;

 створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, у
тому числі впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового
фонду із залученням інвесторів – забудовників на конкурсних засадах;

 технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих
показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання)
житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і прозорого механізму стимулювання
використання альтернативних джерел енергії та видів палива;

 запровадження обов’язкового технологічного обліку води на всіх ділянках її
видобування, транспортування та постачання споживачам;

 запровадження моніторингу питної води та стану систем питного водопостачання;

 залучення громадськості до процесів формування житлової політики та
реформування житлово-комунального господарства.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Рівень сплати житлово-комунальних послуг споживачами,
відсотки 94,1 96,6

Рівень втрат питної води у мережах, відсотки 37,0 35,0

Ресурсне забезпечення:

Реалізація заходів щодо реформування і розвитку житлово-комунального
господарства у 2011 році здійснюватиметься за рахунок коштів всіх джерел, зокрема на
реалізацію заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства
у 2011 році передбачено спрямувати значні суми коштів, зокрема: з державного бюджету -
113308,0 тис. грн.,  місцевих бюджетів - 30319,9 тис. грн., за рахунок коштів підприємств та
інших джерел (коштів донорських організацій,  інвестицій тощо) – 5790,6 тис. гривень.

Крім того, на розвиток житлово-комунального господарства спрямована дія
наступних галузевих Програм:

„Питна вода Закарпаття” на 2006-2020 роки;

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2009-2011 роки;

Програма енергоефективності та енергозбереження області на 2009-2013 роки.
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3.8. Сфера обігу споживчих товарів і послуг

У сфері внутрішньої торгівлі області тривають процеси, спрямовані на формування
цивілізованої інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати достатній рівень
обслуговування населення відповідно до його потреб. Вона характеризується відсутністю
товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи,
широким спектром різноманітних послуг для населення, що є важливим чинником розвитку
бізнесу та реальним джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих
місць для працевлаштування населення.

Реалізація продовольчих та непродовольчих товарів, надання послуг ресторанного
господарства населенню області здійснюється через 746 продовольчих та 544
непродовольчих магазинів, 444 кіосків та палаток, 103 ринки, 222 АЗС та 556
загальнодоступних закладів ресторанного господарства юридичної форми власності, в
цілому понад 22,7 тис. об’єктів торгівлі різних форм власності, які впроваджують на
споживчому ринку області нові форми і методи обслуговування, культуру споживання.

Мережа торгівлі характеризується наявністю домінуючої частки приватного капіталу,
збільшенням чисельності приватних підприємців, які обслуговують споживчий ринок (майже
90 відсотків).

За 2009 рік обсяг обороту роздрібної торгівлі склав 9,2 млрд. гривень. У розрахунку на одну
особу – 7427,1 гривень. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот
підприємств юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, та статистичні
розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за
9 місяців 2010 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 2,2 відс. і
склав понад 7,7 млрд. гривень. До кінця поточного року передбачається довести обсяги
товарообороту до 10,4 млрд. гривень. У розрахунку на одну особу обсяг роздрібного
товарообороту  становитиме 8401 гривень.

За рахунок зростання реальних доходів населення, розширення на 2,0 відс. та
раціонального розміщення мережі підприємств торгівлі і ресторанного господарства, завдань
і заходів програм розвитку внутрішньої торгівлі регіонів області на період до 2012 року
прогнозується на 2011 рік зростання обсягів роздрібного товарообороту до 11,7 млрд.грн.,
що на 12,2 відс. перевищить рівень очікуваних показників 2010 року .

Дохід від реалізації послуг у 2009 році становив 2,1 млрд. грн., що на 11,6 відс. менше ніж у
2008 році. На 2010 рік очікується зростання реалізації послуг до 2,4 млрд. грн., або на 13,0 відс. і
прогнозується на 2011 рік реалізація послуг в обсягах 2,7  млрд. гривень.

Основні проблемні питання:
 відсутність Закону України „Про внутрішню торгівлю” унеможливлює

вирішення питання щодо взаємодії органів державної влади та органів  місцевого
самоврядування у процесі реалізації державної політики у сфері торгівлі, розміщення
торгових об’єктів органами місцевого самоврядування;

 відсутність на державному рівні методики визначення обсягів побутових
послуг та обсягів продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації (у т.ч. і фізичними
особами) на рівні районів, міст, що не дає об’єкивної інформації про стан у галузі торгівлі та
побутових пос лугах;

 збереження стійкої тенденції до зменшення кількості юридичних осіб, що
провадять діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв'язку з
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переходом до оподаткування за спрощеною системою та одночасним збільшенням кількості
фізичних осіб-підприємців, які не подають звітність в органи статистики;

 реалізація товару без ведення належного обліку розрахункових операцій,
підтвердження походження та джерел придбання товару у суб'єктів господарювання за
спрощеною системою оподаткування;

 тінізація сфери надання побутових послуг (індивідуальні послуги, особливо
послуги перукарень, ремонту предметів особистого користування, а також послуги пов’язані
з сільськогосподарськими роботами);

 низький рівень розвитку побутового обслуговування населення у сільській
місцевості.

Основні завдання на 2011 рік:
 виконання завдань та заходів районних, міських програм розвитку внутрішньої

торгівлі Закарпатської області на період до 2012 року, які розроблені на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 632 „Про затвердження
Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року”;

 розвиток дрібних, економічно доступних об’єктів побутового обслуговування по
наданню послуг з виготовлення та ремонту взуття, одягу, ремонту теле-радіо-апаратури та
побутової техніки, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, поліпшення організації
виїзного обслуговування населення в сільській місцевості.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Темпи росту роздрібного товарообігу та
ресторанного господарства, відс. 113,1 112,2

Темп зростання (зниження) обсягу
реалізованих послуг, відс. 113,0 112,1

Ресурсне забезпечення:
Упродовж 2011 року буде продовжуватись реалізація державної цільової економічної

програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року та програми розвитку
внутрішньої торгівлі на період до 2012 року.

3.9 Природокористування

3.9.1 Земельні ресурси та земельні відносини

Територія області становить 1275,3 тис.га, або 2,1 відс. від території України. За рельєфом
область ділиться на три зони: Закарпатська низина, передгір'я, гірська частина.

Процес становлення ринкових земельних відносин відбувається дуже повільно. Причинами цього
є недостатнє фінансування та недосконала або слабка законодавча база. Сучасний стан розвитку земельних
відносин в області вимагає спрямування зусиль на розвиток відносин власності на землю, ведення
державного земельного кадастру й оцінки землі, розвиток ринку землі, трансформацію земельних відносин
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у сільськогосподарському виробництві, реформування земельних відносин, моніториг земель. Для цього в
області розроблено комплекс заходів, спрямованих на оперативне та якісне проведення земельної реформи
на селі, з врахуванням особливостей області, її малоземелля та специфіки гірських і низинних районів,
зокрема розроблено Регіональну програму земельної реформи в Закарпатській області на 2006-2012 роки.

За станом на 1 жовтня 2010 року у напрямі здійснення земельної реформи:

 122332 громадян в області набули право на земельну частку (пай), посвідчене
сертифікатом. Із 121910 власників сертифікатів замінили їх на державні акти 111856 громадян,
що складає 91,8 відсотка. Громадянам вручено 96731 державних акти;

 за станом на 01.10.10 р. 451408 громадян реалізували своє право на отримання 718715
земельних ділянок у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства, садівництва,
індивідуального дачного та гаражного будівництва. Виготовили державні акти на право власності на
земельні ділянки 191393 громадян;

 грошова оцінка земель проведена у 87 відс. населених пунктів області. За
рахунок місцевих бюджетів за 9 місяців 2010 року виконані роботи по грошовій оцінці
земель 10 населених пунктів на суму 176,5 тис. грн. (Виноградівський, Міжгірський,
Свалявський та Тячівський райони);

 від продажу земель несільськогосподарського призначення до бюджетів усіх рівнів
надійшло 28,8 млн. грн., що складає 128,2 відс. річного плану. За підсумками десяти місяців 2010
року найбільше коштів від продажу надійшло у містах Ужгород – 4,13 млн. грн. та Мукачеве –
3,35 млн. грн., в Ужгородському – 3,91 млн. грн. та Тячівському – 2,43 млн. грн. районах. За цей
час підготовлено до продажу ще 153 земельні ділянки загальною площею 51,4 га, експертна
вартість яких складає 30,4 млн. гривень;

 за результатами аукціонів, проведених за 10 місяців 2010 року, в області продано 25
земельних ділянок загальною площею 97,25 га, вартість продажу яких становить 2,7 млн. гривень.
Середня вартість продажу одного квадратного метра земельних ділянок несільськогосподарського
призначення  проданих у власність шляхом аукціону за звітний період становить 240,91 гривень.

Основні проблемні питання:

 відсутність нормативно-правової бази вимагає прийняття законів України „Про
ринок земель” та „Про державний земельний кадастр”;

 відсутність коштів у місцевих бюджетах на відшкодування втрат
сільськогосподарського виробництва;

 звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва юридичних осіб у разі використання земельних ділянок для
розміщення сміттєзвалищ, сховищ побутових відходів;

Головною ціллю на 2011 рік буде реалізація політики держави щодо науково-
обгрунтованого перерозподілу земель, формування раціональної системи землеволодінь і
землекористувань, створення умов для рівноправного розвитку різних форм господарювання
та власності на землю, раціональне використання та охорона земель, створення умов для
ринку земель, створення інформаційної бази ведення державного земельного кадастру.

Основні завдання на 2011 рік:
 інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського

призначення. Для проведення інвентаризації земель населених пунктів  планується
використати 1004,0 тис.грн.: з них 702,0 тис.грн. – державний бюджет, 302,0 тис.грн. –
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місцевий бюджет; а для  інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за
межами населених пунктів – 1679,0 тис.грн.: з них 1178,0 тис. грн. – державний бюджет,
501,0 тис.грн. – місцевий бюджет;

 проведення розмежування земель державної та комунальної власності на площі
195947 га на загальну суму 3638,0 тис.грн.: з них 2801 тис. грн. – державний бюджет, 837
тис. грн. – місцевий бюджет;

 грошова оцінка земель населених пунктів: заплановано провести роботи на
суму 700,0 тис.грн.: з них 300,0 тис. грн. – державний бюджет, 400,0 тис. грн. - місцевий
бюджет. На проведення робіт по грошовій оцінці земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів необхідні кошти в сумі 2243,0 тис.грн., з них
748,0 тис.грн. – державний бюджет; 1495,0 тис.грн. - місцевий бюджет.

Виконання зазначених заходів дасть змогу створення якісної інформаційної бази для
ведення державного земельного кадастру та отримання вихідних даних для справляння плати
за землю і тим самим збільшення оподаткованої бази платежів в місцеві бюджети, створення
сприятливого клімату та збільшення притоку інвестицій в розвиток економіки області. Крім
того, це дасть можливість підвищення ефективності функціонування підприємств всіх
галузей і форм власності за рахунок створення за допомогою інформації сприятливого
бізнес-середовища в регіоні, розширення доступності інформаційних ресурсів для широкого
кола споживачів та підвищення рекреаційної привабливості регіону, припинення права
користування земельними ділянками, які використовуються не за цільовим призначенням, з
порушенням земельного законодавства і встановлених вимог або ж нераціонально.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Розмежування земель державної та комунальної власності,
тис.га

0,175 195,947

Оновлення планово-картографічних матеріалів в межах
населених пунктів, тис.га

17,97 -

Оновлення планово-картографічних матеріалів за межами
населених пунктів, тис.га

40,88 -

Грошова оцінка земель населених пунктів, кількість
населених пунктів

40 55

Грошова оцінка земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, тис.га

149,5 149, 465

Інвентаризація земель населених пунктів, тис.га 5,0 5, 019

Інвентаризація земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів, тис.га 8,4 8,401

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо охорони земель та здійснення земельної реформи  потребують коштів за
рахунок всіх джерел фінансування близько 9478,3 тис. грн., зокрема регіональна програма
земельної реформи  в Закарпатській областї на 2006-2012 роки (орієнтовна сума на 2011 рік –
9478,3 тис.гривень).

3.9.2 Лісові ресурси
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За площею лісового фонду Закарпаття входить до першої п‘ятірки серед областей
України. На одного жителя області припадає 0,53 га лісів ( по Україні - 0,17 га.). Площа земель
лісового фонду Закарпаття складає 54,2 відсотка всієї території області. За породним складом
58,1 відс. лісового фонду складають букові, 31,6 відс. – ялино-ялицеві, 10,3 відс. змішані ліси
дуба, ясеня та інших твердих та мяко листяних порід. Із загальної площі лісів 48 відс. складають
експлуатаційні ліси. Інші території займають Карпатський біосферний завповідник,
Національний природний парк Синевир, регіональний ландшафтний парк Стужиця,
Ужанський національний природний парк, а також грунтозахисні, водорегулюючі насадження,
зелені зони, курортні ліси.

Всі ліси області знаходяться у державній власності та розподілені між постійними
користувачами земельних ділянок лісового фонду де: 71,0 відс. – знаходиться в постійному
користуванні 18 державних лісогосподарських підприємств підпорядкованих Державному
комітету лісового господарства; 12,3 відс. − Головне державне спеціалізоване
лісогосподарське агропромислове підприємство „Закарпатагроліс” (Міністерство аграрної
політики України); 1,4 відс. − Ужгородське військове лісництво (Міністерство оборони
України); 0,5 відс. - Закарпатський лісотехнікум (Міністерство освіти і науки України); 11,4
відс. – заповідні зони, парки підпорядковані Мінприроди; 3,4 відс. – землі запасу органів
місцевого самоврядування.

Рівень ведення лісового господарства у лісах підпорядкованих Держлісгоспу України
підтверджений Сертифікатом відповідності до Принципів та Критеріїв Лісової Наглядової
Ради (FSC), отриманий у 2005 році, підтверджений послідуючими проміжними
міжнародними аудитами у 2006-2009 роках і характеризується як достатньо зважений.
Використовується лише 51 відс. щорічного приросту. Цей показник для більшості
європейських країн становить від 50 до 80 відсотків.

Заготівля деревини в лісах області від всіх видів рубок починаючи з 2008 року сягає
менше 1млн. кбм. в рік. Так за 2009 рік в області було заготовлено 905,2 тис. куб. м ліквідної
деревини проти 1117,2 тис. куб. м у 2007 році. За 9 місяців 2010 року заготовлено ліквідної
деревини 657,1 тис.куб.м у тому числі від рубок головного користування 206,6 тис. куб. м. Із
загальної кількості заготовленої ліквідної деревини вихід ділової деревини склав 39,9
відс. (262,4 тис. куб. м.); дров’яної деревини для технологічних потреб – 21,5 відс. (141,1
тис. куб. м.); дров для опалення – 37,2 відс. (244,2 тис. куб. м). Вихід ділової деревини
та дров для опалення у порівнянні із відповідним періодом 2009 року з меншився
на 0,6 відс. та 1,4 відс. відповідно, натомість збільшився вихід дров’яної деревина
для технологічних потреб на 3,4 відсотка.

Обсяги реалізації продукції, робіт та послуг лісового господарства (у фактичних цінах)
мають тенденцію до зростання. Так за 9 місяців поточного року реалізовано продукції, робіт та
послуг лісового господарства на суму 138,3 млн. грн. проти 113,9 млн. грн. у відповідному періоді
2009 року.

Основна частина (95,2 відс.) обсягів продукції та послуг лісового господарства
припадає на підприємства підпорядкованих Державному комітету лісового господарства
України. І саме від їх діяльності, цінової політики залежить розвиток суміжних галузей
області (особливо деревообробної та меблевої), зайнятість населення, дохідна частина
місцевих бюджетів тощо.

Державні лісогосподарські підприємства забезпечили освоєння ліміту лісосічного
фонду (головне користування) в межах 54 відсотків. Недоосвоєння розрахункової лісосіки
призводить до того, що деревообробна галузь області недоотримує близько 250 тис.  куб. м
деревини.
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Через аукціони з продажу необробленої деревини реалізовано 3 відс. заготовленої
лісосировинної продукції; експортовано лісогосподарськими підприємствами області у
необробленому вигляді – 21,6 відс., решта деревини реалізовувалась на внутрішній ринок на
умовах прямих поставок.

Із державного бюджету виділяється коштів на ведення лісового господарства,
лісовідновлення, охорону та захист лісу лише в межах 7 відсотків від потреби. Державні
лісові підприємства за власні кошти забезпечують виконання державних програм по
збереженню та відтворенню національного лісового ресурсу.

Лісовий комплекс Закарпатської області має значну сировинну базу продукції
побічного користування лісом. В цілому на території лісогосподарських підприємств та
природно-заповідного фонду області зосереджено лісових угідь з білими грибами понад 10,5
тис. га, біологічний і експлуатаційний запаси яких при середній врожайності складають
відповідно 660 т і 330 т; малинники складають площу в 6,5 тис. га, ожинники – 13 тис. га,
чорничними – понад 2 тис. га (з експлуатаційним запасом відповідно 1000 т, 1300 т, і 647 т).

Мисливське господарство області як складова частина побічного користування лісом
надає можливість отримання цінних харчових продуктів, трофеїв, ведення мисливського
собаківництва, розвитку мисливського стрілкового спорту та задоволення потреб населення
у полюванні. Існуючі в області структури мисливського господарства не в повному обсязі
виконують покладені на них функції по профілактиці мисливських угідь від зоонозних
захворювань, забороні випасу великої рогатої худоби у відтворюючих ділянках, створення
біотехнічних комплексів, організації відтворюючих вольєрів для диких тварин, тощо.

Не використовується цінна сировина дарів лісу виробничими потужностями
підприємств переробної і харчової промисловості області (обсяги заготівлі недеревних
продуктів лісу використовується в межах 30 відс.) На внутрішньому ринку практично
відсутні екологічно чисті березові, шипшинові та інші ягідні натуральні соки та напої,
вироби з грибів, фруктові та овочеві порошки з вичавок та не стандартної сировини для
кулінарних та кондитерських виробів.

Основні проблемні питання:

 недосконала нормативно-правова база щодо ведення лісового господарства та
лісових відносин;

 фінансування з державного бюджету не забезпечує проведення у повному
обсязі заходів із ведення лісового господарства, передбачених лісовпорядкуванням;

 відсутність правових та економічних механізмів стимулювання запровадження
природозберігаючих технологій або їх елементів;

 труднодоступність лісосік через відсутність належної інфраструктури – лісових
доріг;

 у структурі виробничих витрат висока частка припадає на послуги підрядників
(45 відс.);

 низька, порівняно з іншими виробничими витратами, питома вага витрат на
утримання лісової дорожньої мережі (1,2 відс.);

 низький рівень спрямування інвестиційних коштів в розвиток виробничої бази
для організації збору та переробки природних лісових ресурсів місцевого значення (грибів,
ягід, лікарської сировини тощо);

 слабка адаптованість транспортної бази для потреб лісового господарства;

 недосконалий розвиток мисливського господарства.
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Основні завдання на 2011 рік:

 розроблення організаційно-економічного механізму раціонального використання
лісосировинної бази області, спрямування інвестиційної політики області на залучення
інвестицій в розвиток виробничої бази для організації збору та переробки природних лісових
ресурсів місцевого значення (грибів, ягід, лікарської сировини тощо);

 досягнення балансу інтересів власників лісів, суб’єктів господарювання та
місцевого населення;

 збереження та нарощування екологічного та ресурсного потенціалу лісів,
підвищення їх продуктивності та цінності шляхом створення лісових насаджень в обсягах,
що перевищують їх вирубування;

 забезпечення регіональної прикордонної співпраці з метою координації дій щодо
обмеження чисельності шкідників лісу, наслідків стихійних лих, лісових пожеж тощо;

 удосконалення роботи по реалізації необробленої деревини на внутрішньому ринку
для забезпечення потреб переробних підприємств області в лісосировині;

 впровадження природозберігаючих технологій при заготівлі та вивезенні деревини;

 розвиток мережі лісових доріг з твердим покриттям до 10 км на 1000 га лісового
фонду регіону);

 створення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству
приватними підприємствами і підприємцями;

 запровадження системи еколого-освітніх та навчально-виховних заходів;

 профілактика мисливських угідь від зоонозних захворювань та створення
біотехнічних комплексів на базі всіх мисливських господарств області;

 будівництво відтворюючих вольєрів та обмеження випасу великої рогатої
худоби у відтворюючих ділянках;

 внесення пропозиції із вдосконалення нормативно-правової бази у лісовій галузі.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010
(очікуване) 2011

Освоєння лісосічного фонду, тис .куб. м 301,3 307

Лісовідновлення, га 2262 2270

Проведення рубок пов’язаних з ведення лісового
господарства, тис . куб. м 600 601

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо ведення лісового господарства потребують коштів з усіх джерел фінансування
в обсязі 165,0 млн. грн., в т.ч. з державного бюджету в обсязі 40,0 млн. гривень.

Реалізація державної цільової програми „Ліси України”.

3.9.3 Мінерально-сировинні ресурси
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Мінерально-сировинні ресурси області мають значний економічний потенціал,
спроможний забезпечити дальший розвиток економіки краю

Зокрема, на Закарпатті найбільш поширеними є будівельні корисні копалини та
мінеральні води. Однак, поряд з ними є в наявності такі корисні копалини стратегічного
значення, як золото, срібло, свинець, цинк та германій. Унікальними є  родовища цеоліту та
перліту. Широко розповсюджені родовища кам’яної сировини для виготовлення
облицювальних плит з мармурів світлих відтінків, сировини для виробництва скла, фарфору
і фаянсу, різної сировини для металургії. Значна частина родовищ корисних копалин
являються багатоцільовою сировиною. Придатність сировини для різних виробництв
створює усі передумови для утворення на їх базі окремих самостійних експортоздатних
напрямків промисловості краю.

Підвищення рівня та ефективності використання мінерально-сировинних ресурсів є
одним із стратегічних завдань економічної політики області.

Проте, занадто складна і довготривала процедура отримання спеціальних
дозволів. Щорічна зміна і перезатвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами (внаслідок чого період часу з початку року до дати затвердження
постанови 2-3 місяці) є черговою перешкодою до продовження роботи діючих підприємств
надрокористувачів і початку роботи нових.

На сьогодні Міністерством охорони навколишнього природного середовища видано
149 ліцензій на користування надрами Закарпатської області. З них 42 ліцензії – на
геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку, 107 ліцензій - на видобуток корисних
копалин. Протягом 2010 року займатися розробкою родовищ мали право 93 підприємств-
ліцензіатів, однак, фактично розробкою родовищ займалося лише 58 підприємства області.

Із 58 активних підприємств 8 - займається розробкою родовищ глини, 12 – каменю
будівельного, 7 – каменю облицювального, 16 – мінводи, 5 - піску, по 3 - розробляють
Сокирницьке цеолітове родовище, термальних вод, і по одному – бентонітових глин, каоліну,
перліту і бурого вугілля.

Основними надрокористувачами в області є підприємства приватної та державної
форми власності.

У січні-жовтні 2010 року в добувній галузі відставання рівня виробництва  порівняно
з відповідним періодом 2009 року склало 5,8 відсотка. Головним чином спад виробництва
відбувся за рахунок скорочення видобутку природного газу (33,3 відс.), будівельних
корисних копалин (2,4 відсотка). Факторами такої тенденції є як зменшення обсягу робіт у
будівельній галузі, де корисні копалини є основними будівельними матеріалами (камінь
бутовий, щебінь, піщано-щебенева суміш, пісок, цегла), так і частковою втратою попиту, а
значить - ринку збуту.

По всіх інших видах продукції гірничовидобувних підприємств також спостерігається
незначне зменшення об’ємів видобування.

Причиною спаду виробництва залишається кризова ситуація в економіці країни та
низький рівень залучення іноземних та національних інвестицій у розвиток підприємств.

Протягом останніх років у всьому світі велику увагу приділяють практичному
застосуванню природних цеолітовміщуючих мінералів, яких на Закарпатті є значні запаси.

Спеціальний дозвіл на видобуток цеоліту в області отримали 3 суб’єкти
підприємницької діяльності: ВАТ „Закарпатнерудпром”, ДП „Сокирницький цеолітовий
завод” та ДП „Закарпатський цеолітовий завод”. Проте, за наявності міліонних запасів
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цеоліту і значних виробничих потужностей, ці підприємства простоюють через відсутність
налагоджених стабільних ринків збуту та браку оборотних коштів.

Розвідані родовища каоліну цінні високою білизною (Берегівське родовище), а також
високими пластичними властивостями (Квасівське і Мужієвське). Це дає можливість
виготовляти керамічні вироби з каолінів без застосування сировини  інших регіонів. Вони
можуть використовуватись не тільки у фарфоро-фаянсовій промисловості, але і як
наповнювач при виробництві паперу та білого цементу. За січень-вересень 2010 року
видобуток каоліну склав 5,6 тис. куб. м, що на 55 відс. менше відповідного періоду 2009
року.

Не розроблялися протягом 2010 року Біганьське родовище баритів (ТОВ
„Закарпатська гірничовидобувна компанія” ДП „Штоєрман-Україна ГмбХ”) через що дію їх
ліцензії призупинено.

У відповідності із Державним балансом запасів корисних копалин в Закарпатській
області розвідано 4 родовища газу: Солотвинське, Русько-Комарівське, Станівське,
Королівське.

Видобування природного газу проводиться тільки на 2 родовищах: Солотвинському
родовищі - ДК „Укргазвидобування”, на Русько-Комарівському родовищі - ЗАТ „Тисагаз”.
Аналізуючи тенденцію об’єму видобутого газу із цих родовищ за останні 3 роки
спостерігається щорічне зменшення на 50 відсотків. Видобування на Солотвинському
родовищі досягло критично малого об’єму.

За останні роки в області досить повільно ведуться роботи по пошуку та введенню в
експлуатацію родовищ природного газу.

У 2010 році видано 33 спеціальни дозволи (ліцензії) на користування родовищами
мінеральних вод, з них 9 – на геологічне вивчення (у т.ч. дослідно-промислову розробку) та
24 – на експлуатацію.

За 10 місяців 2010 року загальний обсяг видобутку мінеральних вод склав 172,1 тис. куб. м, що
на 19 відс. менше відповідного періоду минулого року.

Економічна криза не вплинула на роботу заводів-ліцензіатів та дрібних підприємства
по розливу мінеральних вод, адже за січень-жовтень 2010 року ними розлито у пляшки
10,084 млн. дал мінеральної води, що на 0,1 відс. більше ніж за відповідний період 2009
року.

Найбільшим за обсягами по розливу мінеральної води в районі залишається ВАТ „Свалявські
мінеральні води”, яке виробляє близько 70  відсотків обсягу мінеральних вод області.

Через відсутність ліцензії не використовується свердловина  № 5-к Полянського родовища,
свердловина № 5-р Оленівського родовища, свердловини №20 і 21 Нелипінського родовища,
Гірськотисянське родовище. Все ще проблематичним залишається питання затвердження зон
санітарної охорони Голубинського родовища (ліцензіати ДП „Санаторій „Квітка полонини”, ТОВ
„Маргіт”, ЗАТ „Кришталеве джерело”).

Поряд з цим і надалі залишається актуальним розширення та ефективне використання
ресурсів питних, мінеральних та термальних вод області. Зокрема, Драгівське родовище
мінеральних вод використовується тільки на 5 відсотків, Сойминське використовується
менше 1 відсотка, Дравецьке родовище (ліцензіат ТзОВ “Надія”) в цьому році взагалі майже
не використовувалось.

Отже, область володіє значно більшими можливостями використання та виробництва
мінеральних вод. Перспективним у зв’язку з цим залишається подальше розширення
використання ресурсів питних, мінеральних та термальних вод, що відновлюються і є
екологічно-безпечними при видобутку.
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Основні проблемні питання:
 негативні наслідки економічної кризи, що вплинули на зниження обсягів

будівництва і зокрема виробництва будівельних матеріалів та загальну інвестиційну
політику, на цей час є найважливішою проблемою на шляху розвитку гірничовидобувної
галузі;

 занадто складна і довготривала процедура отримання спеціальних
дозволів. Для багатьох діючих гірничодобувних підприємств області ситуація із надання
спеціальних дозволів на користування надрами набула загрозливого характеру. Щорічна
зміна і перезатвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами
(внаслідок чого період часу з початку року до дати затвердження постанови 2-3 місяці) є
черговою перешкодою до продовження роботи діючих підприємств надрокористувачів і
початку роботи нових;

 низькі інвестиції в модернізацію виробництва, застаріле обладнання (знос 50-
70 відс.) відповідно – невисока конкурентноздатність продукції, якість якої не відповідає
сучасним вимогам та не спроможність забезпечити потреби у будівельному матеріалі власну
область;

 велика кількість непродовжених ліцензій та підприємств-ліцензіатів, які не
проводять розробку родовищ корисних копалин;

 дефіцит спеціалістів з ведення гірничих робіт, що відображається і на якості
використання надр;

 обмежені обсяги інвестицій у розвідку та розробку родовищ корисних копалин
і проведення геоекологічних робіт;

 значна кількість земельних ділянок на яких знаходяться родовища корисних
копалин розпайовано та забудовано - цей процес хаотично продовжується у багатьох
районах;

 самовільні розробки родовищ корисних копалин та високий рівень порушень
природоохоронного законодавства при експлуатації родовищ.

Головною ціллю розвитку мінерально-сировинної бази області залишається
забезпечення будівельними матералами будівельної галузі Закарпаття і внутрішнього ринку
України фасованою мінеральною водою.

Поряд з цим актуальною є розвідка нетрадиційних для України, однак перспективних
видів мінеральної сировини.

Основні завдання на 2011 рік:
 ініціювання перед центральними органами влади внесення змін до

законодавства України щодо делегування повноважень із надання спеціальних дозволів на
право користування корисними копалинами місцевого значення місцевим органам влади за
погодженням з територіальними управліннями охорони навколишнього природного
середовища і Держгірпромнагляду;

 розробка і затвердження Програми використання корисних копалин Закарпаття
строком до 2015 року;

 структурна перебудова галузі у напрямку нарощування випуску
конкурентноспроможних місцевих матеріалів, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих
технологій;



59

 розробка нових та використання безпечних технологій видобутку та переробки
сировини, комплексне використання надр;

 розширення використання ресурсів прісних, мінеральних та термальних вод;

 розширення використання мінерально-сировинної бази за рахунок розробки
родовищ, які мають державне значення і можуть бути привабливі для інвесторів, зокрема:

- германій (Біганське родовище);
- цеоліти (Сокирницьке, Водицьке, Липчанське родовища);
- бентоніти (Горбківське, Ільницьке, Вишківське родовища);
- перліти (родовища Фогош, Ардівське, Шиной-Варна);
- лігніти (Ільницьке родовище).

 сприяння залученню інвестицій у діючі підприємства та нові напрямки
добувної галузі шляхом розробки інвестиційних пропозицій по конкретним родовищам
корисних копалин;

 посилення державного контролю за раціональним використанням надр,
виконанням особливих умов спеціальних дозволів на користування надрами, вимог програм
робіт (бізнес-планів), проектів розробки та технологічних схем при розробці родовищ
корисних копалин;

 забезпечення державного фінансування планового обсягу регіональних
досліджень пошукових та пошуково-оцінюючих робіт Закарпатської геологорозвідувальної
експедиції.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Видобуток:

каоліну, тис.тонн 6,0 6,0

цеоліту, тис.тонн 2,0 5,0

перліту, тис.куб.м. 10,0 30,0

андезиту, тис.куб.м. 650,0 750,0

мінеральної води, тис.куб.м. 200,0 200,0

піску, тис.куб.м. 60,0 60,0

глини, тис.куб.м. 30,0 30,0

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази потребують коштів з усіх джерел
фінансування, в тому числі з держбюджету на геолого-розвідувальні  роботи.

3.10. Туристично-рекреаційна сфера

Розвиток туризму та курортно-рекреаційної галузі є одним з пріоритетних напрямів
розвитку області.
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Туристично-рекреаційний комплекс області допомагає у вирішенні загальних проблем
зайнятості населення краю, так за січень-вересень 2010 року в галузі створено 157 робочих
місць.

З року в рік туристичний потенціал Закарпатської області нарощується. На сьогодні
мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів області нараховує
356 об'єктів, в яких одночасно можна розмістити близько 20 тис. осіб.

Оздоровчі заклади області нараховують 32 об’єкти, що складає 9 відс. від загальної
кількості об’єктів туристично-рекреаційної галузі області. Найбільш розвинута мережа
закладів даного профілю у Свалявському, Мукачівському, Хустському та Тячівському
районах (24 об’єкти), які забезпечують 50 відс. ліжкового фонду області.

Рекреаційні заклади області нараховують 103 об’єкти, що складає 29 відс. від загальної
кількості об’єктів туристично-рекреаційної галузі області. Найбільш розвинута мережа закладів
даного профілю у Тячівському, Міжгірському, Свалявському та Перечинському районах (69
об’єктів), які забезпечують 34 відс. ліжкового фонду області.

Туристичні заклади області нараховують 221 об’єкт, що складає 62 відс від загальної
кількості об’єктів туристично-рекреаційної галузі області. Найбільш розвинута мережа
закладів даного профілю у Рахівському, Свалявському районах та місті Ужгород (105
об’єктів), які забезпечують 43 відс. ліжкового фонду області.

Станом на 01.10.2010 р. в області ліцензії на туристичну діяльність отримало 110
суб’єктів туристичної діяльності (29 – туроператорів та 81 - турагент), 16 з них отримало
ліцензії протягом 9 місяців 2010 року.

В області створено 15 туристично-інформаційних центрів. Протягом 9 місяців 2010
року відкрито 5 туристично-інформаційних центрів, а саме в м.Ужгород, с.Пийтерфолво
Виноградівського району, с.Ділове Рахівського району, с.Гукливий Воловецького району та
с.Яноші Берегівського району.

Протягом 2010 року сертифікати відповідності на послуги з тимчасового розміщення
(проживання) та послуги харчування отримало 59 суб’єктів туристичної діяльності області.

Для пропаганди наявного туристично-рекреаційного потенціалу та можливостей
Закарпаття протягом 2010 року підготовлено та видано туристичний каталог „PRO Туризм та
розваги. Закарпаття 2011” та новий каталог з сільського туризму „Закарпатські села
запрошують на відпочинок”,  а також два банери – „Закарпаття – край чудес” та „Активний
відпочинок на Закарпатті”.

З метою сприяння підвищенню туристичного іміджу та належного представлення туристично-
рекреаційного потенціалу краю, прийнято участь у XIV міжнародній туристичній виставці-ярмарку
„Vacations” (в м.Ніредьхаза, Угорщина), XVІ міжнародній туристичній виставці „Україна – Подорожі та
Туризм” (в м.Київ), 13-й міжнародній ярмарці туристичних послуг „ОТДЫХ – 2010” (в м.Минск,
Білорусь); спеціалізованій виставці „Туризм. Відпочинок. Охота. Рибалка” (в м.Донецьк ); виставці-
турсалоні „Відпочинок  в Україні 2010. Полтавщина запрошує!” (в м. Комсомольськ Полтавської області);
ІІ-ій Західноукраїнській туристичній виставці-фестивалі (в м.Тернопіль); Міжрегіональному туристичному
форумі (в м.Чернігів).

З метою популяризації туристичного потенціалу Закарпатської області організовано
та проведено рекламно-інформаційний тур для представників туристичного бізнесу
Угорщини.

Організовано та проведено Міжнародну конференцію „За сприятливе природне середовище
українсько-угорського прикордоння” (готель „Золота гора”, Ужгородський район). На конференції
було обговорено ряд питань пов’язаних із захистом навколишнього середовища, екологією, водним
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господарством у контексті транскордонного співробітництва між прикордонними регіонами України
та Угорщини.

Відкрито еколого-освітній центр „Центр Європи” та проведено засідання круглого
столу „Транскордонна співпраця та сталий розвиток у Карпатах” (с.Ділове Рахівського
району). У зазначеному заході активну участь взяли представники туристичного бізнесу з
Німеччини, Словаччини, Румунії. Зокрема, у ході переговорів з німецькою стороною
домовлено про налагодження співробітництва у сфері розвитку сільського зеленого туризму.

Проведено міжрегіональний інвестиційний форум „Пріоритетні напрямки
забезпечення подальшої інтеграції України у європейську та світові економічні системи.
Туризм, енергетика, транспорт – сучасний стан та нові інструменти стимулювання розвитку
регіонів”. В рамках форуму під час засідання тематичної секції на тему „Перспективи
розвитку туризму в Закарпатській області, проблемні питання та шляхи їх вирішення” було
презентовано 9 інвестиційних проектів туристично-рекреаційної галузі області.

У вересні 2010 року на території Ужгородського замку та Закарпатського музею
народної архітектури та побуту організовано та проведено Дні туризму на Закарпатті у
рамках святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Протягом
вищезазначених святкувань відбулися наступні заходи:

- ІХ Міжнародна виставка-ярмарок „Тур’євроцентр – Закарпаття 2010”. У виставці-
ярмарку взяли участь представники з 15 регіонів України: Донецька, Запорізька, Івано-
Франківська, Київська,  Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області, м.Севастополь,
м.Черкаси та з 7 країн Європи: Австрії, Італії, Росії, Румунії, Словаччини, Угорщини,
Хорватії;

- ярмарок сільського туризму, учасники якого презентували послуги сільського
туризму, майстер-клас приготування національних страв, майстер-клас виготовлення
сувенірної продукції. Гості та відвідувачі ярмарку ділилися досвідом з питань розвитку
туризму в сільській місцевості, сільські господарі гостинно запрошували на відпочинок у
Закарпаття, обмінювалися контактними телефонами;

- ярмарок-продаж туристичного продукту для суб’єктів туристичної діяльності (work-
shop), мета якого полягала у заключенні угод між представниками туристичного бізнесу на
обслуговування туристів;

- прес-конференція організаторів проведення Днів туризму на Закарпатті;

- міжнародна конференція „Використання замкових споруд в туристичній галузі”;

- інвестиційний форум на тему: „Перспективи розвитку туристично-рекреаційної
галузі в Закарпатті, проблемні питання та шляхи їх розвитку”;

- Всеукраїнська туристична естафета „Феєрія єдності”, знаковим стало те,  що із
м.Севастополь в область завітала Всеукраїнська туристична естафета „Феєрія єдності”, у
вигляді Всеукраїнської акції, присвяченої святкуванню Всесвітнього дня туризму та Дня
туризму в Україні. Протягом  року вирішиться питання щодо визначення  наступної  області,
яка прийме естафету від Закарпаття;

- рекламно-інформаційний тур для учасників виставки-ярмарку з регіонів України та
представників засобів масової інформації. Під час туру учасники ознайомлені з природним
потенціалом та туристично-рекреаційними можливостями Міжгірського району.

Основні проблемні питання:
 відсутність підзаконних нормативно-правових актів щодо порядку видання

дозволів спортивним інструкторам та провідникам;
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 відсутність нормативних документів (ваучери), які регламентують в’їзний та
виїзний туризм;

 відсутність підтримки малого і середнього бізнесу в галузі туризму та
рекреації, зокрема що стосується пільгового кредитування будівництва об’єктів туристичної
інфраструктури та зміцнення матеріально-технічної бази селянських господарств, що
надають послуги у сфері сільського туризму;

 неврегульована діяльність в сфері сільського (зеленого) туризму;

 законодавча неврегульованість та недосконалість Закону України „Про
курорти”, відсутність підзаконних нормативних документів, які регламентують розвиток
курортних територій;

 складна процедура відводу земельних ділянок, що належать до земель лісового
фонду під будівництво рекреаційних об’єктів;

 відсутність на державному рівні механізму маркування маршрутів з активних
видів відпочинку (пішохідний, лижний, вело-, кінний) та єдиної загальноукраїнської системи
взірців знакування маршрутів.

Головною ціллю розвитку туризму області на 2011 рік залишається створення
конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках туристичного продукту
здатного максимально задовольнити потреби туристів, сприяння підвищенню якості послуг,
вирішення завдань щодо наповнення державного і місцевих бюджетів, за рахунок його
розвитку та створення нових робочих місць.

Основні завдання на 2011 рік:
 розроблення заходів щодо створення мережі спеціалізованих об’єктів туристичної

інфраструктури, розташованих поблизу національної мережі міжнародних транспортних
коридорів, основних транспортних магістралей та туристичних маршрутів;

 проведення робіт з реконструкції та будівництва об’єктів туристичної
інфраструктури;

 розбудова перспективних туристично-рекреаційних територій (Боржавського
масиву Міжгірського та Воловецького районів, полонини Руна Перечинського, полонини
Драгобрат та гори Близниця Рахівського, гори Красія Великоберезнянського та Синяк
Мукачівського районів);

 розвиток сільського зеленого туризму, як одного з пріоритетних напрямків
туристичної діяльності в Закарпатті, що дає можливість приймати туристів в місцевостях з
наявною туристичною інфраструктурою але слабо розвиненою базою розміщення;

 освоєння активних видів відпочинку (пішохідний туризм, велотуризм, кінний
туризм, рафтінг, пара- та дельтапланеризм, спелеотуризм тощо);

 розширення мережі туристично-інформаційних центрів (у містах Ужгород,
Виноградів, Мукачево, Хуст, Тячів і в Ужгородському та Іршавському районах).

 сприяння реалізації заходів, які передбачені регіональною Програмою підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

 можливість відкриття залізничного сполучення між Закарпатською областю  та
південно-східним регіоном країни;

 збільшення об’єктів придорожньої інфраструктури на дорогах державного та
обласного значення;

 будівництво під’їзних шляхів обласного та місцевого значення до об’єктів
туристично-рекреаційного призначення.
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Кількісні та якісні критерії ефективності галузевої політики:

Показники 2010 рік
очікуване 2011 рік

Кількість обслуговуваних туристів і рекреантів,
тис. осіб 360,0 390,0

Обсяг наданих туристичних і рекреаційних послуг,
млн. грн.. 280,0 310,0

Ресурсне забезпечення:
Реалізація державних та регіональних програм розвитку туризму та рекреації, плану

заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму.

3.11 Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з основних напрямів розвитку економіки області.
Зважаючи на поточні тенденції, можна говорити про появу ознак стабілізації і пожвавлення
цієї галузі економіки. Зростання ділової активності вітчизняних та іноземних суб’єктів
господарювання, збільшення товарообігу між країнами, покращення зовнішньоекономічної
кон’юнктури, відносна стабільність валютного курсу зумовили зростання експорту та
імпорту товарів і послуг у порівнянні з січнем-вереснем 2009 року.

Загальний обсяг зовнішньоекономічного обороту склав 1813,3 млн. дол. США. Обсяг
експорту товарів та послуг зросли порівняно з січнем – вереснем 2009 року на 25,4 відс.
(169,9 млн. дол. США). Імпорт товарів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
зріс на 42,7 відс. (на 292,0 млн.дол.США). Сальдо балансу зовнішньої торгівлі товарами
області від`ємне і становило 137,0 млн. дол. США.

У січні-вересні 2010 року підприємства області продовжили співпрацю з партнерами з
99 країн світу. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області екcпортували вітчизняну
продукцію до 56 країн світу, імпорт товарів здійснювався із 83 країн світу.

Основу товарної структури у січні–вересні 2010 року складали механічне та електротехнічне
обладнання, текстиль та вироби з текстилю, деревина та вироби із неї.

У товарній структурі імпорту переважають поставки механічного та електричного
обладнання, текстилю та виробів з текстилю, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів,
пластмаси та каучуку, транспортних засобів та шляхового обладнання.

У загальних обсягах як експорту, так і імпорту товарів, залишається значною питома вага
давальницької сировини та продукції, що виготовлена з неї. У січні-вересні 2010 року обсяг експорту
готової продукції, виготовленої з іноземної давальницької сировини, склав 645,8 млн. дол., або 80,3
відс. від загального обсягу експорту. Основними споживачами готової продукції, виготовленої з
давальницької сировини, були Угорщина, Австрія, Німеччина,  Російська Федерація та Словаччина.

Основні проблемні питання:

 зменшення обсягів зовнішньої торгівлі та втрата ринків збуту в країнах  ЄС,
Росії та СНД внаслідок негативного впливу світової фінансово-економічної кризи;

 зменшення як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій у розвиток виробництва;

 перевищення обсягів імпорту над обсягами експорту, що призводить  до
утворення значного від’ємного сальдо зовнішньої торгівлі товарами;
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 недосконала структура експорту товарів, в якій переважає сировина та
напівфабрикати, комплектуючі;

 відсутність дієвої системи відшкодування податку на додану вартість;

 територіальні диспропорції зовнішньоторговельного обороту.

Основні завдання на 2011 рік:

 створення умов для утворення у зовнішній торгівлі позитивного сальдо;

 створення умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної
продукції шляхом використання енергозберігаючих, ефективних новітніх технологій;

 ефективне використання сировинних ресурсів області, які є предметом експорту;

 збільшення в структурі імпорту товарів частки прогресивного обладнання та
машин і зменшення продукції, що може вироблятись на вітчизняних підприємствах;

 активне просування продукції підприємств області на зовнішні ринки, а також
пошук нових ринків збуту вітчизняних товарів;

 нарощування обсягів експорту продукції шляхом збільшення частки товарів з
високим ступенем переробки.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Приріст (спад) зовнішньоторговельного обороту товарів
та послуг, відсотка 23,1 12,7

Приріст (спад) обсягу експорту товарів та послуг,
відсотка 13,1 10,0

Приріст (спад) обсягу імпорту товарів та послуг,
відсотка 33,2 15,0

Частка торгівлі послугами у зовнішньоторговельному
обороті, відсотка 3,4 3,6

4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

4.1 Соціальна сфера

Соціальна політика області у 2011 році і надалі буде здійснюватись на проведенні активної
політики на ринку праці, підвищенні життєвого рівня населення, реалізації державних гарантій
щодо зайнятості громадян, які потребують соціального захисту.

4.1.1 Доходи населення та заробітна плата
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Одним із заходів досягнення гідного життя громадян є реалізація державної  політики
підвищення доходів населення - заробітної плати, доходи від власності, різні види соціальної
допомоги, пенсії, субсидії, пільги тощо.

В області спостерігається позитивна динаміка зростання номінальних доходів
населення області, зокрема за II квартал 2010 року номінальні доходи населення склали 4955
млн.грн., порівняно до квітня-червня 2009 року зросли на 16,7 відс. Реальні наявні доходи,
визначені з урахуванням впливу інфляції, зросли на 10,8 відс.

У розрахунку на одну особу наявні доходи склали 2947,1 грн., порівняно  до квітня-
червня 2009 року  зросли на 19,6 відс.

У структурі доходів населення частка заробітної плати населення займає 34,7 відс.,прибуток та
змішаний доход – 16,5 відс.,   доходи від власності – 1,9 відс., соціальні допомоги та інші одержані
поточні трансферти – 46,9 відс., з них соціальна допомога -24,8 відсотка.

Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці,  збільшилась з
1544 грн. у січні до 1993 грн. у вересні, темп росту до початку року склав 129,4 відс. і є
вищим від середнього показника по Україні – 122,6 відс. Досягнутий у вересні 2010 року
рівень середньомісячної заробітної плати перевищив рівень законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для  працездатних осіб (888
грн.) у 2,2 рази.

Підвищення рівня заробітної плати порівняно до початку поточного року досягнуто в
усіх галузях економіки, крім рибного господарства, де допущено зменшення – з 1581 грн. у 1
січні 2010 року до 1474 грн. – за вересень (93,2 відс.). Найвищі темпи зростання
середньомісячної заробітної плати у галузях: будівництво - 207,7 відс.; лісове господарство
та пов’язані з ним послуги – 156,8 відс.; діяльність транспорту і звязку–142,9 відс.; освіта –
139,1 відс.; сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги – 129,9 відсотка.

Диференціація заробітної плати серед міст та районів області становила 1,6 раза.
Найбільші нарахування в середньому за січень-вересень 2010 року були у штатних працівників
підприємств щомісячного обліку Ужгородського району, міст Ужгорода та Чоп.

Номінальна заробітна плата  одного штатного працівника  за січень-вересень 2010 року
становила 1786 грн. і зросла  порівняно з відповідним періодом минулого року на 18,3 відсотка.

Складним залишається питання погашення заборгованості. Упродовж останніх місяців
досягнуто зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, в
організаціях області. За станом на 1 листопада 2010 року заборгованість із виплати заробітної
плати становила 14748,2 тис.грн. і порівняно з 1 жовтня 2010 року зменшилася на 168,5
тис.грн., або 1,1 відсотка.

Борг на економічно активних підприємствах становив 6174,3 тис.грн. і порівняо з
попереднім місяцем зменшився на 838,1 тис.грн.,  або 12 відсотків. На підприємствах-банкрутах
борг становив 8354,5 тис.грн., порівняно з попереднім місяцем зріс на 672,9 тис.грн., або 8,8 відс., на
підприємствах,  що  призупинили економічну  діяльність,  борг  становив  222,7 тис.грн. і зменшився
до попереднього місяця  на  3,3 тис.грн., або 1,5  відсотка.

Питома вага  боргу області у загальному борзі по Україні становить 1 відсоток.

Основні проблемні питання :

 середньомісячна заробітна плата працівників області залишається нижчою, ніж
середня по Україні (питома вага заробітної плати працівників області за вересень  2010 року
становила 84,8 відс. середньої в Україні – 2349 гривень);

 наявність заборгованості із виплати заробітної плати;
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 приховування реальних доходів населення;

 зберігається диференціація заробітної плати у розрізі галузей за видами
економічної діяльності та адміністративно-територіальних одиниць (співвідношення галузей
з найвищим „фінансова діяльність” та найнижчим  рівнем середньомісячної заробітної плати
„сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги” становить 2,8 рази).

Основні завдання на 2011 рік:

 зростання середньомісячної заробітної плати  до 2102 грн., або на 14,7 відс.
порівняно з 2010 роком;

 дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами
господарювання;

 активізація роботи по легалізації „тіньової” заробітної плати.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Фонд оплати праці працівників, зайнятих економічною
діяльністю, млн. грн. 4120 4532

Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих
в економіці, грн. 1832,00 2102,00

4.1.2 Зайнятість населення та ринок праці

У 2010 році покращилася ситуація на ринку праці, яка характеризується збільшенням
економічної активності населення, кількості новостворених робочих місць, зниженням рівня
безробіття, зростанням обсягів і рівня працевлаштування. Наслідки фінансово-економічної
кризи в області були м’якшими, ніж очікувалось.

У 1 півріччі 2010 року чисельність економічно активного населення у віці 15-70 років
становила 585 тис.осіб, що на 1,1 тис. осіб більше, ніж за відповідний період 2009 року.
Чисельність зайнятого населення збільшилася з 524,2 тис.осіб за 1 півріччя 2009 року до 530,6
тис.осіб - за 1 півріччя  2010 року. Рівень зайнятості  зріс відповідно з 56,8 відс. до 57,5 відсотка.
Знизився на 0,9 відсоткових пунктів рівень безробітття (за методологією МОП) серед
економічно активного населення області, який за 1 півріччя цього року склав 9,3 відс. проти
10,2 відс.- за 1 півріччя 2009 року.

На підприємствах усіх форм власності та суб’єктах підприємницької діяльності за
січень-жовтень 2010 року створено 18,2 тис.нових робочих  місць, що становить 114,8 відс.
річного завдання Програми зайнятості населення Закарпатської області на 2010-2011 роки
(передбачалося у 2010 році створити 15,9 тис.р.м.). За десять місяців цього року вже
перевиконали річне завдання із створення робочих одинадцять адміністративно-
територіальних одиниць області.

Створення нових робочих місць та підтримка зайнятості на тих  робочих місцях, що є
на підприємствах, сприяли зменшенню чисельності незайнятого населення. Зокрема, за
станом на 1 листопада 2010 року на обліку в службі зайнятості перебувало 39,3 тис.
незайнятих осіб проти 49 тис.осіб за відповідний період минулого року, тобто на 9,7 тис.осіб
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менше, або 19,9 відс. Працевлаштовано 17,4 тис. безробітних, рівень працевлаштування
склав 44,4 відсотка проти 34,8 відс. - на 1 листопада 2009 року.

Для забезпечення тимчасової зайнятості незайнятого населення, матеріальної
підтримки безробітних було організовано громадські оплачувані роботи. Чисельність
незайнятих осіб, задіяних у громадських роботах, у січні-вересні 2010 року становила 3696
осіб проти 2970 осіб у відповідному періоді попереднього року.

Основні проблемні питання:

 розбалансованість попиту та пропозицій на ринку праці;

 недостатня кількість вільних робочих місць для працездатних осіб
працездатного віку,  особливо для осіб, що потребують соціального захисту і не здатні на
рівних конкурувати на ринку праці;

 значна  кількість вільних робочих місць з низьким рівнем оплати праці;

 невідповідність сучасним вимогам роботодавців щодо кваліфікованого рівня
претендентів на вільні робочі місця, необхідність поновлення матеріально-технічної бази
професійно-технічних навчальних закладів для підготовки кваліфікованих робітничих
кадрів;

 наявність нелегальної трудової міграції та недостатній соціальний захист
громадян, які працюють за межами країни.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення зростання обсягів та підвищення рівня зайнятості населення
шляхом створення 16,4 тис. нових робочих місць з належними умовами та рівнем оплати
праці;

 переорієнтація ринку освітніх послуг на  потреби ринку праці та підвищення
якості робочої сили;

 забезпечення соціального захисту населення від безробіття, здійснення виплат
матеріального забезпечення безробітним у повному обсязі;

 сприяння розширенню сфери застосування праці сільського населення в
сільськогосподарських підприємствах, малих підприємств з переробки
сільськогосподарської продукції, особистих селянських господарствах;

 сприяння ефективному використанню робочої сили, проведення роботи щодо
посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

 зменшення обсягів довготривалого безробіття за рахунок поширення нових
форм професійного навчання зареєстрованих безробітних;

 підтримка самостійної зайнятості населення, малого та середнього
підприємництва, збільшення ліцензованих обсягів навчання з професій, які користуються
попитом на ринку праці та дають можливість відкрити власну справу;

 сприяння підвищенню мобільності робочої сили шляхом поширення
оперативної інформації про становище на регіональному ринку праці, зокрема з
використанням єдиного інформаційного простору щодо загальнодержавного банку вакансій
та професійно-кваліфікаційного складу шукачів роботи;

 створення дієвої системи професійної орієнтації незайнятого населення, в тому
числі молоді, яка навчається або закінчила навчання у навчальних закладах різних рівнів
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акредитації, зокрема центрів професійної орієнтації населення, проведення всебічної роботи
щодо популяризації робітничих професій;

 детінізація відносин у сфері зайнятості шляхом посилення державного
контролю за реєстрацією відносин між роботодавцем та найманим працівником.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Створення нових робочих місць, тис. одиниць 18,6 16,4

За сприяння Державної служби зайнятості:

працевлаштувати, осіб 19250 19310

залучити до громадських робіт, осіб 4400 5000

Рівень безробіття (по методології МОП), відсотка 9,3 8,9

Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації робітників відповідно до потреб галузей
економіки, осіб

3800 3900

Ресурсне забезпечення:

Реалізація державної та регіональної програм зайнятості населення за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття.

Фінансування заходів щодо сприяння зайнятості населення потребують коштів
місцевих бюджетів згідно з місцевими програмами зайнятості для фінансування оплачуваних
громадських робіт.

4.1.3 Соціальне та пенсійне забезпечення.

Соціальне забезпечення. Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики є
вирішення проблем соціального захисту малозабезпечених верств населення, інвалідів,
багатодітних сімей. Державна політика у цій сфері спрямована на підвищення ефективності
державної підтримки вразливих груп населення, удосконалення надання соціальних послуг,
підвищення їх якості, посилення адресності.

За станом на 1 жовтня 2010 року різними видами соціальної допомоги скористались 104,5
тис. сімей-одержувачів, що на 5,6 тис.сімей більше аналогічного періоду минулого року, сума
нарахувань яким становить 640,0 млн.грн. (на 195,2 млн.грн. більше проти відповідного періоду
минулого року), з них надано соціальну допомогу відповідно до дії законів України:

„Про державну допомогу сім’ям з дітьми”- 92,8 тис. сімей з дітьми, в тому числі
одержувачів тимчасової державної допомоги на дітей, загальна сума нарахованої допомоги
за цей період становила 530,9 млн гривень;

„Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” – 2539 одержувачів
цієї допомоги призначена сума нарахувань становила 29,8 млн грн;

„Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам”, 9210
одержувачів - призначена сума нарахувань 79,4 млн гривень;
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Із загальної суми субвенції на 2010 рік – 846,5 млн.грн.- за дев`ять місяців використано
644,9 млн.грн. (або 76% відс.), що на 196,8 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Житлові субсидії. Протягом січня-вересня 2010 року в області призначено субсидій на
житлово-комунальні послуги 8117 сімей, що на 1886 сімей менше, ніж за аналогічний період
минулого року.

Сума нарахованих субсидій склала 5891,4 тис. грн., що на 552,2 тис. грн. менше, ніж в
минулому році. Заборгованості організаціям – надавачам послуг становить 5,1 тис. грн., і буе
погашатись по мірі поступлення субвенцій з державного бюджету.

Причиною зменшення кількості звернень за субсидією є те, що значна частина
громадян, відключилась від централізованого теплопостачання, встановили у своїх
квартирах автономне опалення і тим самим використовуючи меншу кількість послуг, не
мають права на субсидію. Крім того, на зменшення кількості призначень субсидій як на
житлово-комунальні послуги, так і на тверде паливо і скраплений газ вплинув ріст заробітної
плати, стипендій і соціальної допомоги, тобто основні складові сукупного доходу сім’ї, які
впливають на розмір субсидій.

Пільги. Фінансування пільг, встановлених чинним законодавством, для певних
категорій громадян, забезпечується за рахунок субвенції з Державного бюджету.

Станом на 01.11.2010 року нараховано за фактично спожиті пільги 57897,8 тис. грн., у
тому числі на житлово-комунальні послуги 37524,1 тис. грн., для надання компенсації на
тверде паливо та забезпечення пільговиків скрапленим газом нараховано 3810,2 тис. грн., за
надані послуги підприємствам зв’язку та на пільговий проїзд у міському та приміському
пасажирському транспорті нараховано 16563,5 тис. гривень.

Сума нарахувань на надання пільг громадянам на всі види послуг за 10 місяців 2010 року на
2487,5 тис. грн.. більше, ніж за аналогічний період 2009 року. Проте сума нарахувань на надання пільг на
житлово-комунальні послуги зменшилась у зв’язку з відмовою громадян від централізованого
теплопостачання.

Заборгованість підприємствам-надавачам за станом на 22.11.2010 року складає 6596,2
тис. гривень.

На 2010 рік області затверджено субвенцій на надання пільг на загальну суму 89343,7
тис. грн., яка до кінця року буде використана в повному обсязі.

Протягом 2010 року продовжувалась робота щодо посилення захисту та соціального
забезпечення мало захищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни і праці, одиноких
непрацездатних осіб похилого віку, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості гостро потребують допомоги
та соціальної підтримки з боку державних органів влади.

За рахунок місцевих бюджетів, а також додатково залучення коштів від підприємств, організацій
і установ усіх форм власності та господарювання, комерційних та благодійних структур надано грошову,
матеріальну та натуральну допомогу  11529  ветеранам війни та праці, інвалідам, громадянам інших
пільгових категорій на суму 1,1 млн. гривень.

Виділено 449 санаторно-курортних путівок, виплачено компенсацій за
невикористане санаторно-курортне лікування, бензин та транспортне обслуговування  1565
інвалідам на суму 186,8 тис.гривень.

В області  позитивно вирішується питання забезпечення людей з особливими
потребами інвалідними візками, засобами реабілітації, протезними і ортопедичними
виробами. Протягом поточного року 1207 інвалідів забезпечено протезно-ортопедичними
виробами та засобами пересування і реабілітації.
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Для вирішення проблем життєдіяльності слабо захищених  громадян в області
розвинена мережа відповідних  соціальних закладів, зокрема при районних та міських
управліннях праці та соціального захисту населення діють 19 територіальних центрів
соціального обслуговування  (надання соціальних послуг),  якими  протягом  2010 року
надано різних видів допомог 11819  особам найуразливіших верств населення області.

Крім того, до закладів соціального захисту населення відносяться сім інтернатних
установ, у яких на повному державному утриманні проживає 1210 громадян похилого віку,
інвалідів і дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Протягом  поточного року
інтернатні установи профінансовано на  суму 24500,4 тис. гривень

Основні проблемні питання:

 потребує поліпшення матеріально-технічна база територіальних центрів та
забезпечення соціальних працівників мобільним транспортом;

 недостатня кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів, ветеранів
війни та праці, пенсіонерів, низька забезпеченість інвалідів спеціальним транспортом;

 відсутність єдиного механізму обліку кількості перевезених пільговиків не
дозволяє встановленню належного контролю за раціональним використанням коштів,
спрямованих на ці цілі;

 необхідність забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями.

Основні завдання на 2011 рік:

 розширення мережі центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

 покращення забезпечення інвалідів;

 задоволення потреб в технічних засобах реабілітації громадян, які цього
потребують: протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації;

 впорядкування та оптимізація мережі закладів соціального захисту для
бездомних громадян та установ соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
продовження формування єдиного реєстру одержувачів соціальних пільг;

 створення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів
соціальної інфраструктури;

 поліпшення інформованості населення стосовно права на отримання адресної
допомоги, перевірка реального рівня життя претендентів на соціальну допомогу;

 забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними та розумовими
можливостями до ринку праці та навчання професіям, які користуються попитом на ринку
праці, формування державного замовлення для підприємств, де працюють особи з
обмеженими фізичними та розумовими можливостями;

 забезпечення проведення функціонального обстеження органів праці та
соціального захисту населення з метою удосконалення структури управління системою
соціальних послуг;

 проведення ремонтних робіт приміщень районних, міських управлінь праці та
соціального захисту населення з метою запровадження Єдиної технології призначення усіх
видів соціальних допомог в рамках спільного з Світовим банком Проекту „Вдосконалення
системи соціальної допомоги”.



71

Ресурсне забезпечення:

Заходи будуть фінансуватися за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів
та додатково залучених коштів.

Реалізація програми  зайнятості населення на 2010-2011 роки.

Реалізація державної програми „Соціальний захист та соціальне забезпечення в
Україні” та регіональних програм:

 програма „Турбота” щодо посилення соціального захисту малозабезпечених
категорій громадян у 2011 році;

 програма розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з
обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою
відсталістю на період до 2011 року;

 програма інформаційно-технічного забезпечення робіт із соціального
обслуговування населення області.

Пенсійне забезпечення.

В області здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виконання завдань щодо
подальшого поліпшення пенсійного забезпечення громадян, більш повного надходження
коштів та погашення заборгованості платежів до Пенсійного фонду.

До бюджету Фонду з усіх джерел фінансування за січень-вересень 2010 року за
оперативними даними надійшло 2567,2 млн. гривень.  Завдання  по надходженню власних коштів
за  січень-вересень 2010 року виконано на 97,1 відсотка. До бюджету Фонду надійшло власних
коштів  в сумі 1313,0 млн.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження
до бюджету Фонду збільшились на 169,3 млн.грн. Темпи  росту до відповідного періоду минулого
року становлять 114,8 відсотка.

По прогнозних показниках завдання  2010 року (1938,3 млн.грн.) в області буде
виконано на 95,1 відсотка. Відхилення від плану складе 94,5 млн.гривень.

Причинами невиконання плану є:

 згортання та спад виробництва на підприємствах ( ТОВ „Гроклін Карпати”,
ЗАТ „Єврокар”, Мукачівська філія ТОВ „Латориця”, СП „Сандерс-Іршава ГМБХ”, ТОВ
„Полімертехніка”, ПП „Беркут-ІЙК”,  перереєстрація ряду установ за межами області;

 ріст  заборгованості по заробітній платі найманим працівникам, яка з початку
року зросла на 2,9 млн. грн. і становить на 1 жовтня 17,8 млн. гривень;

 зменшення в порівнянні з початком року на 7,9 тис. чол. середньоспискової
чисельності працюючих;

 недосконалий механізм спрощеної системи оподаткування фізичних осіб –
суб’єктів господарювання (діючий розмір єдиного податку від 20 до 200 грн. не забезпечує
страхового стажу).

Загальний обсяг видатків на всі пенсійні виплати становив 2401,5 млн. грн., що на 294,0
млн. грн. більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Забезпеченість власними
коштами потреби для фінансування виплати пенсій та допомоги за січень-вересень 2010 року по
області складає 54 відсотки.

Упродовж січня-вересня 2010 року призначено 13,2 тис. нових пенсій, 8,5 тис. осіб
проведено індивідуальне перерахування пенсій. Пенсійні виплати з урахуванням проведених
підвищень забезпечено у повному обсязі.
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Середній розмір пенсійної виплати у вересні 2010 року склав 914,60 грн., що більше у
порівнянні із груднем 2009 року на 83,31 гривень. Середньомісячна потреба в коштах на
фінансування пенсій складає 281,5 млн. гривень.

Станом на 1 жовтня 2010 року на обліку Пенсійного фонду перебували 90,8 тис. суб'єктів
господарювання, в тому числі 18,0 тис. юридичних  та 72,8 тис. фізичних осіб. У порівнянні із
початком року загальна кількість зареєстрованих осіб збільшилась на 3,3 тис. осіб. Статус
страхувальника за станом на 01.10.2010 мають 45,0 тис. суб'єктів господарювання, що становить
49,6 відс. від зареєстрованих.

На спрощеній системі оподаткування станом на 1 жовтня 2010 року працює 36,4 тис.
суб'єктів, або 40,0 відс. від загальної кількості страхувальників. За спеціальною ставкою
працює 398 страхувальників. Добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування приймає 299 осіб.

Питання погашення заборгованості до Пенсійного фонду знаходиться на постійному
контролі в органах Пенсійного фонду, обласної та районних державних адміністрацій. З метою
погашення заборгованості протягом 9 місяців 2010 року проведено 24 засідання обласної комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат
та податкового боргу, на яких розглядались і питання погашення заборгованості до Пенсійного
фонду. На розгляд районних та міських комісій з питань погашення заборгованості  направлено 504
матеріали, крім того заслухано 578 керівників на нарадах з участю органів Пенсійного фонду з
метою вжиття заходів, спрямованих на погашення боргів. Направлено 199 матеріалів органам
прокуратури, 17 – СБУ, 42 – МВС та 27 – в податкову міліцію.

Незважаючи на посилений контроль щодо погашення заборгованості до Пенсійного
фонду, який здійснюється в області місцевими органами виконавчої влади, органами
Пенсійного фонду, правоохоронними і контролюючими органами, не вдалось зменшити ріст
недоїмки до Пенсійного фонду.

Станом на 1 жовтня заборгованість до Пенсійного фонду склала 21,1 млн. грн., що у
порівнянні із 1 січня 2010 року більше на 0,7 млн. грн. Із загальної суми заборгованості борг
економічно активних підприємств становить 6,7 млн. грн.(або 38,1 відс. від загальної суми боргу),
борг підприємств щодо яких порушено справу про банкрутство або визнано банкрутами та
безнадійні борги становить 9,6 млн.грн. (45,6 відс. від загальної суми боргу), борг платників щодо
яких обмежено заходи стягнення згідно з чинним законодавством – 4,8 млн.грн. (22,7 відс.
загального боргу).

Для погашення заборгованості до Пенсійного фонду, до підприємств-боржників
застосовувались заходи, передбачені чинним законодавством - упродовж січня-вересня
поточного року застосовано штрафні санкції та нараховано пені на суму 4,6 млн. грн.,
винесено 447 адмінпостанов про накладення штрафів на суму 382,1 тис.грн., з яких сплачено
270,8 тис. грн. (або 70,9 відс.), подано 18 матеріалів для розірвання контракту з керівниками
підприємств, які допустили заборгованість до Пенсійного фонду, розірвано контракти з 4
керівниками. На притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності направлено
до правоохоронних органів 10 матеріалів.

Порушено справи про визнання банкрутами стосовно 76 платників, борг яких до
Фонду складає 11829,3 тис. грн., у тому числі протягом 2010 року – 36 боржників на суму
9474,8 тис грн., і які неспроможні погасити заборгованість. У стадії ліквідації перебуває 58
платників, з 22 укладено мирові угоди та 2 перебувають в санації.

В органах Державної виконавчої служби області станом на 1 жовтня 2010 року знаходяться
на примусовому стягненні 2135 виконавчих документів на суму 1443,6 млн.грн.

В результаті вжитих заходів Державною виконавчою службою в рахунок погашення
боргів надійшло до Пенсійного фонду 9607,8 тис.грн., в тому числі з депозитів 3087,8
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тис.грн., у минулому році, за аналогічний період — 3478,6 тис.грн., в т.ч. з депозиту —
2052,3 тис.гривень.

Продовжується робота з пенсіонерами щодо залучення їх до обслуговування в установах
банків. Чисельність таких пенсіонерів станом на 1 жовтня 2010 року склала 92,0 тис. осіб, або 33,0 відс.
від загальної їх чисельності. Загальний обсяг виплат через банківські установи за 9 місяців
поточного року склав 824,5  млн.гривень.

Основні проблемні питання :
 уповільнення темпів самофінансування пенсій, головною причиною якого є

диспропорція між чисельністю працюючих та пенсіонерів, низький рівень заробітної плати
та трудова міграція працездатного населення, значна частка економіки знаходиться в „тінні”;

 наявність боргу підприємств, установ та організацій зі сплати страхових
внесків до Пенсійного фонду.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення своєчасного фінансування і виплати пенсій в повному обсязі;

 посилення контролю за сплатою страхових внесків, зменшення недоїмки, повне
відшкодування коштів по виплаті пенсій за рахунок коштів фонду соціального страхування
від нещасних випадків;

 проведення підготовчих заходів по запровадженню обов’язкової
накопичувальної пенсійної системи;

 проведення системних цілеспрямованих кампаній для роз’яснення населенню та
роботодавцям питання щодо необхідності сплати страхових внесків;

 введення єдиного соціального внеску.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Надходження до бюджету Пенсійного фонду
коштів з усіх джерел фінансування, млн.  грн. 3138,5 3249,0

у тому числі надходження власних коштів до
Пенсійного фонду, млн.  грн. 1843,8 2208,7

4.1.4 Соціально-трудові відносини

В умовах економічної нестабільності, стан соціально-трудових відносин у трудових
колективах області ускладнюється.

Упродовж 2010 року в області проводилась робота по сприянню поліпшення соціально-
трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями, запобіганню виникнення
колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах, установах та організаціях області.
Вивчалися причини загострення  стану соціально-трудових відносин у трудових колективах та
досліджувались умови їх дестабілізації. Основним чинником дестабілізації стану соціально-
трудових відносин у трудових колективах визнано заборгованість із виплати заробітної плати
(несвоєчасна її виплата).
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Вживаються заходи щодо недопущення подальшого зростання заборгованості з
виплати заробітної плати. Зокрема стан погашення заборгованості з виплати заробітної
плати регулярно розглядається на засіданнях обласної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат та
податкового боргу за участі заступників голови облдержадміністрації, представника обласної
ради, професійних спілок, начальників головних та галузевих управлінь
облдержадміністрації, керівників податкової адміністрації, прокуратури області, голів
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, керівників підприємств-боржників.

Проте, одним із проблемних питання і на далі залишається виплата заробітної плати
підприємствами із іноземними інвестиціями (ТОВ „Лісоіндустрія” (м. Берегово), ТОВ „ДДСА Продакшн”
(смт Міжгір’я), ЗАТ АФ „Яворник”), які майже не займаються виробничою діяльністю, наймані
працівники виходять на роботу лише для виконання окремих (тимчасових) замовлень.

Критичний стан соціально-трудових відносин залишається на підприємствах
агропромислового комплексу області з державною формою власності. Стримуючим фактором
повного вирішення конфліктних ситуацій  на державних підприємствах – радгоспах, де  орган
управління Мінагрополітики України (радгосп „Виноградівський”  заборгованість із виплати
заробітної плати становить 245,6 тис. грн., АПТП  (радгосп-завод) „Мукачівський”
заборгованість із виплати заробітної плати становить 950 тис. грн., радгосп-завод „Червона
Зірка” - залишається гостра нестача обігових коштів для здійснення передприватизаційної
підготовки (виготовлення інвентарних справ, свідоцтв про право власності та інших
правовстановлюючих документів), а також  відсутність позитивної позиції  органів місцевого
самоврядування  по землекористуванню.

Залишається напруженим стан соціально-трудових відносин на державному підприємстві
„Батьовський комбінат хлібопродуктів” Державного комітету України з державного матеріального
резерву. Наймані працівники не забезпечені виробничою діяльності по переробці зерна на гатункове
борошно,  доведені до відчаю. Відділенням  Національної служби посередництва і примирення в
Закарпатській області постійно проводиться робота по недопущенню несанкціонованих акцій
протесту( у вигляді голодування та перекриття залізничних колій сполученням Чоп-Київ), на які
налаштовані працівники підприємства.

Нестабільний стан соціально-трудових відносин і на інших підприємствах із
державною формою власності, зокрема, ДП „Солотвинський солерудник”, ДП „Закарпатське
вертолітне виробниче об’єднання” (смт Дубове), Закарпатська геологорозвідувальна
експедиція – ДП „Західукргеологія” (м. Берегово). Чинником дестабілізації є заборгованість
із виплати заробітної плати.

В результаті не проведення розрахунків замовниками будівельних робіт,
ускладнюються  соціально-трудові відносини  на  підприємствах будівельної галузі -ВАТ
„Хустська пересувна механізована колона № 240” , ДП „Мукачівспецбуд”, ТОВ
„Комфортбуд – 4”, ЗАТ „Мукачівське мотобудівельне управління № 6”.

Заборгованість із виплати заробітної плати негативно вплинула на фінансово-
економічний стан на більшості підприємств житлово-комунального господарства. Крім
того, факторами, які негативно впливають на фінансово-економічний стан та стан соціально-
трудових відносин є: незадовільний стан розрахунків споживачів за отримані житлово-
комунальні послуги, часткове відшкодування тарифами виробничих витрат підприємств
ЖКГ, великі витрати за енергоносії, некеровані процеси руйнації систем теплопостачання та
водопостачання, встановлення населенням автономного опалення та ін. Слід відзначити, що
наявність профспілкових організацій  в трудових колективах ЖКГ позитивно позначається
на захисті прав найманих працівників, прискоренні вирішення конфліктних ситуацій,
спрямуванню їх у правове русло.
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У працівників бюджетної сфери стан соціально-трудових відносин стабільний, але
зафіксовані факти затримки виплати заробітної плати, оздоровчих та відпускних виплат, що
може стати причиною ускладнення стану соціально-трудових відносин в установах охорони
здоров’я, освіти та культури.

За 9 місяців 2010 року органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, за
сприянням відділення Національної служби посередництва і примирення в Закарпатській
області, вдалося врегулювати напружений стан соціально-трудових відносин на 24–х
підприємствах області, триває робота по запобіганню виникнення колективних трудових
спорів на 22-х підприємствах, а також по вирішенню колективного трудового спору між
найманими працівниками та начальником БУ-21 ПАТ „Фірма „Нафтогазбуд” (м. Ужгород).

Фінансово-економічна криза стала не лише детонатором, який чітко виявив основні
проблеми вітчизняної економіки, а й викликала прискорення трансформаційних зрушень,
модернізаційних процесів та загострення конкурентної боротьби для збереження і зміцнення
економічних позицій в галузях, що сприяло появі нових підприємств-лідерів із стабільним
станом соціально-трудових відносин та економічного розвитку і високотехнологічним
виробництвом.

Аналіз показує, що як роботодавці, так і наймані працівники вже адаптувались до роботи в
умовах фінансово-економічної кризи, витримали інформаційну атаку засобів масової інформації щодо
катастрофічних наслідків кризи для всіх без винятку громадян України. І вживають реальні заходи по
забезпеченню власної життєдіяльності та трудових колективів.

В області триває робота по сприянню поліпшенню соціально-трудових відносин,
запобіганню виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасному
вирішенню, здійсненню посередництва між найманими працівниками, роботодавцями та
власниками або уповноваженими ними органами.

Відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди” в області укладені і
реалізуються Регіональна угода між обласною державною адміністрацією, обласною Організацією
роботодавців „Закарпаття” та профспілковими об’єднаннями області на 2008–2009 роки (термін дії
продовжено). На підприємствах та організаціях області укладено 3,8 тис. колективних договорів,
які спрямовані на покращання колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин,
розвиток соціального діалогу, реалізацію додаткових прав і гарантій працівників та роботодавців у
сфері зайнятості, оплати та охорони праці. Досягнуто стовідсоткової повідомної реєстрації
договорів.

За даними райдержадміністрацій та міськвиконкомів найвищий рівень укладання
колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях Великоберезнянського (92,0
відс. до кількості суб’єктів господарювання, які використовують найману працю), Воловецького
(88,2 відс.) та Хустського (86,3 відс.) районів.

Основні проблемні питання:
 невизначеність дальшого економічного буття окремих підприємств, викликає у

підприємців, керівників, особливо власників підприємств з іноземними інвестиціями
формування так званих „прихованих відмов” – різке зниження інтересу до збереження
чисельності працюючих, укладення колективних договорів, належного дотримання норм
трудового законодавства, охорони праці, техніки безпеки, що здійснює безпосередній вплив
на соціально-трудові настрої в трудових колективах;

 повне або епізодичне призупинення виробництва, його реструктуризація та
оптимізація, послідовне вивільнення працюючих з метою максимального скорочення виробничих
витрат призводять до „тінізації” економіки, утримання незареєстрованих найманих працівників, і у
зв’язку з цим недоотримання бюджетом значних сум податку з фізичних осіб;
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 нерівномірність впливу фінансово-економічної кризи на галузі. Так, якщо по
області найбільше постраждали галузі – промисловість, будівельна, банківська, то найменше
– торгівля, засобів масової інформації;

 враховуючи фінансову нестабільність та інші фактори на ряді підприємств –
роботодавці ухиляються від укладення колективних договорів та угод, також помітна тенденція до
зменшення кількості профспілкових органів і, в свою чергу, членів профспілок;

 відсутність завершеної законодавчої бази для регулювання соціально-трудових
відносин;

 неповне охоплення колективно-договірними відносинами найманих працівників.

Основні завдання на 2011 рік:

 підвищення рівня правової культури учасників соціально-економічних відносин;

 сприяння активізації розвитку соціального діалогу в області, з метою
узгодженого розв’язання проблем у соціально-економічній сфері, що стосуються прав та
інтересів працівників і роботодавців;

 на всіх рівнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування запровадити систему моніторингу стану соціально-трудових відносин, запобігання
виникнення колективних трудових спорів та сприяння своєчасному їх вирішенню;

 сприяння укладанню колективних договорів на підприємствах, установах та
організаціях усіх форм власності у відповідності з Генеральною та Регіональними угодами і
зростанню чисельності працівників, охоплених колективними договорами;

 створення на галузевому та регіональному рівнях сприятливих умов для
реалізації прав і гарантій діяльності профспілок та організацій роботодавців.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Укладено колективних договорів, одиниць 3800 3900

4.2. Розвиток „людського капіталу”

4.2.1. Охорона здоров’я населення

Основними напрямками діяльності галузі охорони здоров'я області є подальший
розвиток ланки первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики
сімейної-медицини, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
підвищення доступності медичної допомоги для жителів сільської місцевості, зниження
рівнів захворюваності, хворобливості, інвалідності та смертності від серцево-судинних
захворювань, захворювань органів травлення та онкологічних захворювань; забезпечення
реалізації комплексу заходів щодо зниження рівня інфекційних захворювань, особливо
ВІЛ/СНІД, туберкульозу; удосконалення охорони материнства і дитинства, підвищення рівня
спеціалізованої медичної допомоги та запровадження нових медичних технологій.
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Загальні видатки на галузь „Охорона здоров’я”, включаючи кошти державного
бюджету на виконання заходів державних цільових програм (44,9 млн. грн.) складають –
899,0 млн. гривень.

Видатки галузі охорони здоров’я за 9 місяців 2009 року зросли у порівнянні з
аналогічним періодом 2009 року на 22,3 відс. або з 475,0 млн. грн. до 581,1 млн. грн., в т.ч.
заробітна плата з нарахуваннями - на 25,3 відс. або з 325,2 до 407,6 млн. грн., медикаменти та
вироби медичного призначення – на 34,4 відс. або з 50,15 до 67,4 млн.г рн, продукти харчування на
21,3 відс. або з 16,8 до 20,4 млн. грн., оплата комунальних послуг та енергоносії - на 8,2 відс. або з
30,5 до 33,0 млн. гривень.
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Видатки галузі охорони здоров'я за 9 місяців 2009 та 2010 років
(млн.грн. )

2009
2010

Стовідсотково забезпечено за рахунок видатків державних та регіональних   програм
протитуберкульозними препаратами хворих на туберкульоз, інсуліном – хворих на цукровий
діабет, хіміопрепаратами та радіофармпрепаратами – онкологічних хворих та життєво
необхідними препаратами – хворих з пересадженою ниркою.

Крім того, в обласних закладах охорони здоров’я забезпечено 100 відсоткова потреба
в медикаментах та виробах медичного призначення для надання медичної допомоги
стаціонарним хворим.

На відшкодування витрат з отоварення пільгових рецептів і безкоштовного
зубопротезування пільгової категорії населення з обласного бюджету виділено кошти в сумі
1,2 млн.гривень.

У напрямку зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, за рахунок
обласного бюджету продовжуються роботи по реконструкції з капітальним ремонтом в обласному
онкологічному диспансері, ОТМО „Фтизіатрія”, обласному центрі нейрохірургії, ОДЛ м.
Мукачево, продовжуються роботи за рахунок співфінансування державного та місцевих бюджетів
в хірургічному корпусі ОКЛ ім. А. Новака, АГК Іршавської та Рахівської РЛ, „блоку А”
Берегівської ЦРЛ.

Виконання покладених на галузь завдань дозволило дещо поліпшити демографічну
ситуацію. За підсумками 9 місяців 2010 року природний приріст населення становив 2,18
прити 1,74 за відповідний період 2009 року. Показник рівня малюкової смертності становив
11,0/1000 проти 13,4 за аналогічний період 2009 року.

Основні проблемні питання :
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 недостатня матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я І та ІІ рівня
надання допомоги (зокрема, реанімаційних, родопомічних та приймальних відділень районних
і центральних районних лікарень), низька укомплектованість обладнанням ФАПів та АЗПСМ
(відповідно 31,6 та 41,8 відсотка);

 недостатнє забезпечення санітарним транспортом установ первинної медико-
санітарної ланки (у 32 відс. закладів санітарний транспорт відсутній, а 60 відс. наявного -
термін експлуатації є більшим, ніж 15 років);

 відсутність обласного перинатального закладу та недостатня оснащеність
Ужгородського міського перинатального центру, який виконує функції закладу ІІІ рівня
рододопомоги;

 висока питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі
бюджетів закладів первинної та вторинної медико-санітарної ланки та, відповідно,
скорочення витрат на безпосередньо медичну допомогу не дає змогу забезпечити надання
послуг у відповідності до стандартів.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення належного та поступового виконання Програми економічних
реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна держава”;

 забезпечення стабільного та послідовного фінансування лікувально-
профілактичних закладів всіх рівнів;

 зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я особливо
ланки первинної медико-санітарної допомоги;

 відкриття амбулаторій загальної практики-сімейної медицини в населених
пунктах з кількістю населення 1000 і більше;

 забезпечення фінансування видатків для пільгового забезпечення медикаментами,
зубопротезуванням та слухопротезуванням пільгових категорій громадян;

 збільшення видатків на пацієнта шляхом зменшення та економії видатків на
утримання закладів охорони здоров’я;

 вирішення питання раціонального та ефективного використання отриманого
лікувально-діагностичного обладнання для закладів охорони здоров'я всіх рівнів;

 запровадження інноваційних технологій в діагностиці та лікування хворих з
серцево-судинними, нейрохірургічними, онкологічними захворюваннями та захворюванням
на СНІД та поєднаних з ним туберкульозу та наркоманії;

 покращення надання медичної допомоги матерям та дітям шляхом
запровадження інноваційних технологій у рододопомозі,  вчасного виявлених вроджених вад
розвитку, будівництва обласного перинатального центру, зміцнення матеріально-технічної
бази відділень реанімації для новонароджених;

 здійснення профілактичних медичних оглядів населення з метою раннього
виявлення захворювань особливо туберкульозу, онкологічних та серцево-судинних
захворювань;

 взяття на диспансерний облік всіх хворих відповідно до вимог наказів
Міністерства охорони здоров'я України;

 забезпечення подальшого розвитку стаціонарозамінних форм надання медичної
допомоги;
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 підвищення якості лікування хворих в стаціонарах лікувально-профілактичних
закладів шляхом запровадження стандартів лікувально-діагностичного процесу адаптованих
до умов діяльності закладу;

 забезпечення етапності та наступності в лікуванні хворих залежно від рівня
надання медичної допомоги та стандартів лікувально-діагностичного процесу;

 здійснення належного відбору та направлення хворих для лікування в закладах
обласного підпорядкування;

 підвищення якості хірургічної допомоги хворим з онкозахворюваннями легень
та сечостатевої системи;

 забезпечення подальшого розвитку реанімаційної допомоги новонародженим,
хворим на туберкульоз та онкозахворювання.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Рівень смертності дітей віком до року (на 1000
народжених живими) 11,0 9,5

Рівень захворюваності на туберкульоз (на 100,0 тис.нас.) 60,0 59,0
Забезпечення хворих на СНІД найнеобхіднішими
антиретровірусними препаратами, відсотки 100,0 100,0

Забезпечення рівня охоплення дітей основними
профілактичними щепленнями, відсотки 95,0 95,0

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку системи охорони здоров’я потребують видатків місцевих
бюджетів в обсязі 815,7 млн. гривень.

Реалізація заходів регіональних програм, зокрема:

 програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами на
2007-2011 роки;

 програма репродуктивного здоров’я населення Закарпатської області на період
до 2015 року;

 програми зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
комунальної власності області;

 програма медикаментозного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни та
забезпечення виробами медичного призначення пільгових категорій населення;

 програми розвитку нефрологічної та гемодіалізної служб та імуносупресивної
підтримки реципієнтів з нирковим, печінковим та іншим тансплантантом на;

 обласна Програма „Цукровий діабет” на 2009-2015 роки;

 програма поліпшення стоматологічного здоров’я населення на 2008-2012 роки;

 програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2007-2011 роки;

 програми профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень у
населених пунктах області на.
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4.2.2 Освіта

Державна політика розвитку галузі освіти спрямована на забезпечення вільного
доступу до високоякісної загальної середньої освіти та поширення на всій території країни
єдиної системи оцінювання знань учнів, продовження адаптації системи української вищої
школи до європейських стандартів і вимог Болонського процесу, підготовки кваліфікованих
кадрів.

У 2010 році продовжено приведення освітніх закладів у відповідність до потреб області.

Починаючи з 2000 року в області спостерігається збільшення кількості дітей, що
відвідують дошкільні заклади. У зв’язку з цим щороку розширюється мережа постійних
дошкільних навчальних закладів. Станом на 1 січня 2010 року функціонував 521 заклад
системи Міністерства освіти і науки (проти 509 у 2008 році, 516 у 2009 році), де виховуються і
готуються до школи 33,5 тис. дітей ( проти 30,1 тис. дітей – у 2008, 32,3 тис. дітей у 2009 роках) .
Заклади приватної форми власності відвідують 0,4 тис. дітей.

З метою задоволення освітніх потреб національних меншин діють 72 угорськомовні, 1
російськомовний та 17 декількамовних дошкільних дитячих закладів. В 11 дошкільних закладах
працюють групи з цілодобовим перебуванням, у яких виховуються 371 дитина. Крім того, в
області діють у 5 дошкільних закладах 13 груп спеціального призначення, в яких виховується 252
дитини, з них із порушенням мови -116, зору -53, інтелекту-8, опорно-рухового апарату-75 дітей.

Завантаженість дошкільних закладів в середньому по області становить 117 дітей у
розрахунку на 100 місць, однак із значною диференціацією в розрізі адміністративно-
територіальних одиниць (найбільше у м.Ужгород – 157 дітей на 100 місць, найменше у
Воловецькому районі – 66 дітей на 100 місць). У дошкільних закладах працюють 3992
педагогічні працівники, що у порівнянні з минулим роком більше на 3,9  відсотка.

В мережі загальноосвітніх навчальних закладів області відбулися певні зміни, які
пов’язані із зменшенням кількості закладів комунальної форми власності із 700 до 685
одиниць. Названі зміни відбулися у зв'язку з проведенням оптимізації навчальних закладів
Міжгірського району у вересні 2009 року. Згідно з рішення сесії Міжгірської районної ради
від 17 вересня  № 281 тринадцять загальноосвітніх навчальних закладів І ст. Міжгірського
району приєднано до загальноосвітніх шкіл І-ІІ та І-ІІІ ступенів (Міжгірську ЗОШ І ст. до
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, Майданську ЗОШ І ст. до Голятинської ЗОШ І-ІІІ ст., Сухівську та
Ділівську ЗОШ І ст. до Репинської ЗОШ І-ІІІ ст., чотири ЗОШ І ст.№1,2,3,4 с.Синевир до
Синевирської ЗОШ І-ІІІ ст., Свободівську ЗОШ І ст. до Синевирсько-Полянської ЗОШ І-ІІІ
ст., Рекітську ЗОШ І ст. до Лісковецької ЗОШ І-ІІ ст., Завійську та Тітківську ЗОШ І ст. до
Присліпської ЗОШ І-ІІ ст., Тюшківську ЗОШ І ст. до ЗОШ І-ІІ ст. с.Тюшка).

Крім того, реорганізовано школу-сад І-ІІ ст. с.Велика Бакта Берегівського району  у школу-
сад І ст. та  Дротинську ЗОШ І-ІІ ст. Виноградівського району у  ЗОШ І-ІІІ ст.

У зв'язку із відсутністю учнів 1-4 класів за станом на 5 вересня 2010 року
призупинено навчання у двох навчальних закладах  І ступеня Ужгородського району (сіл
Андріївка та Підгорб). Вирішується питання щодо одержання згод територіальних громад на
ліквідацію зазначених шкіл.

У 2010-2011 навчальному році кількість загальноосвітніх навчальних закладів з
навчанням у дві зміни зменшилась (із 106 до 95).  На 17 одиниць збільшилась кількість
закладів, у яких є групи подовженого дня (з 466 до 483). Відповідно зросла і кількість груп
подовженого дня (з 1180 до 1218).



81

У 2010-2011 навчальному році в області функціонують 2 вечірні школи із кількістю
учнів 433. Крім того, при 37 загальноосвітніх денних навчальних закладах організовано
класи з вечірньою формою навчання, в яких навчається 2,1 тис. учнів .

На сьогодні в області функціонують 33 позашкільні навчальні заклади ( 43268
залучених до позашкільного виховання учнів), у тому числі три – фінансуються з обласного
бюджету. На 2010 рік з 25,1 до 27,3 відсотка зріс показник охоплення школярів гуртковою
роботою в позашкільних навчальних закладах.

В області функціонують 18 державних професійно-технічних навчальних закладів
(4 вищі професійні училища, 14 професійних ліцеїв), які здійснюють підготовку
кваліфікованих робітників відповідно до діючих ліцензій більш як за 70-ма робітничими
професіями. У них навчається близько 9,9 тис. учнів.

З метою задоволення потреб регіонального ринку праці у кваліфікованих робітниках,
забезпечення рівного доступу громадян до якісної безоплатної первинної професійної освіти,
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів, затверджено обласну
„Програму підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-2012 роки”, на виконання якої
в поточному році використано 200,0 тис. гривень.

Відповідно до обласної програми „Шкільний автобус” у 2010 році за рахунок обласного
бюджету закуплено 10 автобусів на суму 2910,0 тис. грн. (проти 9 у 2009 році). Крім того, придбано
1 автобус за „Програмою розвитку освіти і Закарпаття на 2003-2012 роки”.

З обласного бюджету у поточному році вже профінансовано видатки для доставки
підручників навчальним закладам у сумі 148,3 тис. гривень. Протягом року на цю мету
планується використати 200,00 тис. гривень.

Для забезпечення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання з
природничо-математичних і технологічних дисциплін у 2010 році використано 3458,0 тис. грн.,
придбано 7 комплектів обладнання класів фізики, 5 - хімії, 5 - біології, 6 - математики.

Система вищої освіти включає підготовку кадрів з вищою освітою майже за всіма
напрямами та спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст, магістр та спрямована на задоволення потреб особистості, ринку праці
регіону та держави в цілому.

Підготовку фахівців з вищою освітою в області здійснюють 6 вищих навчальних
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, з них 2 недержавні, а також 14 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації,
з яких 3 недержавні, а 4 є структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ
рівнів акредитації. Крім того, в  області  функціонують  24  відокремлені  структурні
підрозділи ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації, розташованих поза межами області, у яких
навчається понад 14 тис. студентів, або кожний третій студент регіону.

У 2009/2010 навчальному році у вищих навчальних закладах області ІІІ-ІУ рівнів
акредитації здобували вищу освіту 21, 4 тис. осіб, а у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 7,4 тис. осіб.
Показник кількості студентів на 10 тис. населення в області становить 232 особи, що є найнижчим
в Україні (599 студентів на 10 тис. населення). Однак область має найвищий рейтинг серед
регіонів України за чисельністю докторів наук у вищих навчальних закладах: 1,47 на 100
студентів.

Сьогодні підготовку фахівців у ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації забезпечують 2860 науково-
педагогічних працівників , з них 214 докторів наук та 738 кандидатів наук.

Іменні стипендії облдержадміністрації та обласної ради щомісяця отримують 44 кращі студенти
вищих навчальних закладів області на загальну суму 33,1 тис. грн., у тому числі: 30 осіб по 800 грн. – ВНЗ
ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 14 осіб по 650 грн . – ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
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Упродовж 2009/2010 навчального року пільги з оплати за навчання на контрактній
основі, передбачені Програмою розвитку регіональної вищої освіти на 2008-2012 роки,
отримали 37 студентів вищих навчальних закладів із  соціально незахищених сімей  на загальну
суму 112,584 тис. грн., у тому числі 4 сироти, 8 інвалідів, 25 – з багатодітних сімей.

Основні проблемні питання:

 необхідність розширення мережі дитячих дошкільних та позашкільних закладів;

 зміцнення навчально-матеріальної бази закладів і установ освіти в частині
створення відповідних умов навчання і виховання учнів, забезпечення навчальних закладів
сучасним навчальним приладдям і унаочненням, меблями, створення більш економних
систем опалення приміщень;

 модернізація старих та будівництво нових міні-котелень у професійно-
технічних навчальних закладах;

 недостатній рівень вивчення регіонального ринку праці щодо потреб у
кваліфікованих робітничих кадрах. Формування обсягів державного замовлення на підготовку
робітничих кадрів здійснюється формально, не враховується структура виробництва;

 основною проблемою вищих навчальних закладів державної форми власності є
зменшення фінансування на утримання та оновлення матеріально-технічної бази.

Основні завдання на 2011 рік:

У системі дошкільної освіти:
 довести охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою до 90 відсотків;

 сприяти розвитку та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів
незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;

 відновити роботу 12 дошкільних навчальних закладів у Берегівському,
Виноградівському, Мукачівському, Іршавському, Тячівському, Міжгірському, Хустському,
Воловецькому, Свалявському, Перечинському, Ужгородському районах та 40  груп у діючих
дошкільних навчальних закладах міст Ужгород, Мукачево, Берегово у Великоберезнянському,
Берегівському, Іршавському,  Міжгірському, Мукачівському, Перечинському, Рахівському ,
Свалявському, Тячівському, Ужгородському та Хустському районах. Це дасть можливість
додатково охопити дошкільною освітою більше тисячі дітей;

 вивчити потребу та можливість відкриття груп для дітей, які потребують
додаткового догляду та лікування;

 продовжити роботу зі створення груп з короткотривалим   терміном   перебування
дітей;

 розробити багатоцільову регіональну програму розвитку дошкільної освіти.

У системі загальної середньої освіти:
 вдосконалення системи зовнішнього незалежного оцінювання учнів та

моніторингу якісності освіти;

 зміцнення навчально-матеріальної бази загальноосвітніх навчальних закладів,
забезпечення їх шкільними меблями за рахунок обласного бюджету;
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 розширення можливості організації індивідуальної освіти (екстернату,
заочного, домашнього, дистанційного навчання тощо), максимально наблизивши її до
потреб і запитів обдарованих дітей, а також хворих та інвалідів;

 розширення профільного навчання учнів старшої школи;

 впровадження державних стандартів нового покоління, інформатизації та
комп’ютеризації навчально-виховного процесу;

 створення умов для набуття якісної освіти у сільській місцевості;

 оптимізація структури загальноосвітніх навчальних закладів для однозмінного
навчання, створення умов для профільного, екстернатного і дистанційного навчання;

 запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
У системі професійно-технічної освіти:
 модернізація навчальної матеріально-технічної бази закладів професійно-технічних

навчальних закладів;

 оптимізація та розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів різних
форм власності з урахуванням демографічної ситуації, підвищення ефективності для
задоволення потреб держави;

 забезпечити в кожному професійно-технічному навчальному закладі підготовку
незайнятого населення та підвищення   кваліфікації робітників;

 створити належні умови проживання, виховання та доступу до якісної професійної
освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими фізичними
можливостями;

 вдосконалення роботи щодо працевлаштування, закріплення на робочих місцях
випускників відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №
784 „Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних
закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням ”;

 розширити перелік професій з метою створення груп у професійно-технічних
навчальних закладах для навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 вдосконалити організацію гарячого харчування учнів професійно-технічних
навчальних закладів.

У системі вищої освіти:
 забезпечити виконання Програми розвитку регіональної вищої освіти на 2008-2012

роки, затвердженої рішенням сесії обласної ради від 14 грудня 2007 року № 421;

 продовжити роботу з оптимізації та розвитку мережі вищих навчальних
закладів різних форм власності, підвищенню їх ефективності із врахуванням потреб регіону
у фахівцях з вищою освітою;

 продовжити роботу щодо подальшого впорядкування мережі вищих
навчальних закладів, провести моніторинг відокремлених структурних підрозділів вищих
навчальних закладів, які функціонують на території області;

 з метою адаптації вищої освіти до європейських вимог продовжити роботу щодо
проведення у ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. студентських науково-практичних конференцій з питань європейської
та євроатлантичної інтеграції. І надалі підтримувати ініціативу  ЗакДУ  щодо організації  щорічних
Міжнародних науково-практичних конференцій з питань адаптації вищої освіти України до вимог
Болонської декларації;
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 здійснювати координацію виховної роботи у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації
шляхом проведення міжвузівських виховних заходів;

 сприяти розвитку  студентського самоврядування у вищих навчальних
закладах, надавати допомогу студентській раді Закарпатської області у проведенні
семінарів, конференцій, студентських фестивалів тощо.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Частка охоплення дітей дошкільного віку
дошкільними закладами, відсотки. 41,0 70,0

Частка охоплення учнів здобуттям повної
загальної середньої освіти, відсотки 80,0 97,0

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку системи освіти потребують видатків державного і місцевих
бюджетів в обсязі 2232,0 млн. гривень.

Реалізація регіональних програм, зокрема:

 програма розвитку освіти Закарпаття на 2003-2012 роки;
 програма розвитку регіональної вищої освіти 2008-2012 роки;
 регіональна програма підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2008-

2012 роки;
 регіональна програма „Вчитель” в частині виплати кращим студентам

стипендій голови облдержадміністрації;

 програма забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів області сучасними технічними засобами навчання з природничо-
математичних і технологічних дисциплін;

 регіональна програма „Шкільний автобус”;
 програма сприяння реалізації державної політики у галузі вищої освіти.

4.2.3 Підтримка сім’ї, дитинства та молоді

Основні цілі державної політики у справах підтримки сім’ї, дитинства та молоді
спрямовані на забезпечення права дитини та утворення умов для її благополучного зростання
і виховання через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг, попередження
насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності у
суспільстві.

В 551 дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та поза її межами
оздоровились та відпочили 77672 дітей області, що становить 50,6 відсотка загальної кількості
дітей шкільного віку 7-16 років (153532). На організацію та проведення літньої оздоровчої
кампанії в області з місцевих бюджетів, спонсорських коштів та коштів Фонду соцстраху
використано 20,1 млн. гривень.



85

Здійснюється  державна підтримка багатодітних родин, яких в області налічується 14243.
До кінця 2010 року усі багатодітні матері, яким присвоєно почесне звання України „Мати-
героїня” отримають одноразову винагороду, яка становить 8690 гривень.

Для підтримки дітей в області діє 1 обласна, 13 районних та 5 міських служб у справах
дітей, їх штатна чисельність нараховує 144 одиниці (72 відс. потреби).

За станом на 01.07.2010 року на профілактичному обліку служб у справах дітей перебуває
1283 дитини, у т.ч. 90 – систематично самовільно залишають місце постійного проживання, 125 -
як такі, що зазнали насильства в сім’ї та 1192 як такі, що проживають у сім’ях, де батьки або
особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; ще 2269 як дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

В області спостерігається тенденція щодо зменшення кількості дітей, які
систематично самовільно залишають місце постійного проживання (90 проти 105 за станом
на 01.07.2009 року), та  дітей, які проживають  в сім‘ях, де батьки або особи, що їх
замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків (1192 проти 1319 за станом на
01.07.2009 року), з іншого боку – про тенденцію збільшення кількості дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування (2269 проти 2098 за станом на 01.07.2009 року) за
рахунок вилучення дітей з сім‘ї, позбавлення батьків батьківських прав та надання дітям
відповідного статусу.

На здійснення соціального захисту позбавлених сімейного виховання дітей, які
опинилися в складних житлово-побутових умовах, залишили навчальні заклади,
спрямовувалась діяльність притулку для дітей (смт. Батьово). Протягом 9 місяців 2010 року
в закладі утримувалася  221 дитина.

Для удосконалення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перш за все щодо
процесу їх вилучення та влаштування, реалізації їх права на здоровий розвиток та сімейне
виховання, служби у справах дітей області підключені до Єдиної інформаційно-аналітичної
системи „Діти” - єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також
громадян, які можуть взяти дитину на виховання.

Станом на 30.09.2010 року в області функціонує 33 дитячі будинки сімейного типу
(228 вихованців) та  53 прийомні сім’ї (83 прийомні дитини). З початку року створено два
дитячі будинки сімейного типу у Виноградівському районі та м. Мукачево,  10 прийомних
сімей в Ужгородському (1), Берегівському (1), Хустському (1), Воловецькому (1),
Рахівському (2), Міжгірському (2) та  Іршавському (2) районах, влаштовано 37 дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування.

З метою профілактики злочинності, правопорушень та бродяжництва серед дітей та
молоді здійснювались профілактичні рейди „Ялинка”, „Діти вулиці”, „Канікули”, „Вокзал”,
„Підвал” (виявлено 392 дитини).

Для адаптації в суспільстві бездоглядних та безпритульних дітей, надання їм
протягом тривалого періоду соціальної, психологічної, медичної допомоги в м. Свалява діє
Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. В закладі протягом 9
місяців 2010 року перебувало 46 дітей.

Особлива увага в поточному році приділялась роботі по виявленню фактів реалізації
торговельними закладами неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів. За 9 місяців 2010
року було виявлено 106 порушень у закладах торгівлі та складено 104 адмінпротоколи. Крім того
здійснено перевірки у 147 інтернет-кафе. Під час відпрацювань виявлено 24 дитини, які під час
навчання знаходилися  в 10 інтернет-клубах.
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Станом на 01.10.2010 року в області виявлено 48 підприємств, де працювала 151 дитина.
Протягом 9 місяців 2010 року працівниками районних та міських  служб здійснено 63 перевірки
підприємств, установ та організацій різних форм власності. В ході перевірок виявлені 27
порушень на 22 підприємствах стосовно 25 дітей.

Здійснювались заходи, спрямовані на утвердження в суспільстві соціальної
справедливості та гендерної рівності, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків, їх повноправної участі у творенні національної культури, розбудови
громадянського суспільства, отриманні роботи, здійснюється підтримка діяльності
неурядових організацій, які працюють у напрямку запобігання і протидії гендерному
насильству, а саме:

 29 квітня 2010 року в м.Ужгород проведено культурно-просвітницьку акцію з
питань відповідального батьківства для сімейних пар, які чекають на народження дитини;

 15 квітня 2010 року на базі Ужгородського міськвиконкому проведено
міжнародну конференцію „Впровадження ґендерних принципів відповідно до пунктів
Програми „Дорожня мапа 2006-2010” за підтримки Благодійного Фонду „КультурЕлле”
(м.Будапешт, Угорщина), у рамках якої відбулося ознайомлення з досвідом забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Угорщині, країнах Європейського Союзу та
Україні;

 з 1 вересня 2010 року Закарпатський обласний центр ґендерної освіти за
підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації розпочав реалізацію
пілотного проекту „Школа майбутнього подружжя” для студентів Ужгородського
Національного університету;

 облдержадміністрацією спільно з громадськими організаціями проводиться
підготовка до ІІІ Всеукраїнської школи відповідального батьківства, яка відбудеться 1-3
грудня 2010 року в Закарпатській області за підтримки ПРООН (Програми рівних
можливостей та прав жінок).

Основні проблемні питання:

 недостатня кількість позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

 недостатність належного фінансування видатків на організацію та проведення
оздоровчої кампанії;

 необхідність розширення мережі дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей;

 недостатність фінансового забезпечення служб у справах дітей
автоматизованими робочими місцями з ліцензованим програмним забезпеченням для
ведення електронного банку даних дітей;

 відсутність соціального житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в районах області;

 низькі темпи будівництва житла для молоді, недосконалий механізм придбання
житла та погашення відсоткової ставки банків на кредити молодим сім`ям.

Основні завдання на 2011 рік:

 реалізація соціальних програм щодо соціальної підтримки сім’ї, профілактики
негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі, організація змістовного відпочинку,
сприяння вторинній зайнятості та підтримки підприємницьких ініціатив молоді;



87

 сприяння ефективному розгляду клопотань щодо присвоєння почесного звання
України „Мати-героїня” багатодітним жінкам;

 сприяння розширенню мережі стаціонарних дитячих закладів різних форм
власності з метою цілорічного відпочинку та оздоровлення дітей соціально незахищених
категорій та дітей інших категорій з доплатою;

 здійснення функцій щодо опіки, піклування, усиновлення дітей, впровадження
удосконаленого механізму поповнення та використання Єдиного електронного банку даних
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 сприяння ефективному формуванню і реалізації державної політики щодо
соціальної роботи з дітьми, надання комплексної соціальної, психологічної, медичної,
правової та інших видів допомоги неповнолітнім, які опинилися в складних життєвих
обставинах, шляхом надання безкоштовних соціальних послуг через притулки для
неповнолітніх та центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

 забезпечення кваліфікованими кадрами закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;

 розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
забезпечення прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та громадян,
які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім’ю;

 попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі,
запобігання безпритульності та бездоглядності;

 забезпечення 100 відс. прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
області соціальним супроводом;

 продовження ведення обліку сімей, у яких зареєстровані випадки насильства,
провадження індивідуальної роботи з ними. Проведення профілактичних заходів щодо
проявів насильства у сім’ї та молодіжному середовищі;

 запобігання негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі шляхом
надання в доступних формах інформації з питань запобігання соціально небезпечним
хворобам та формування навичок здорового способу життя;

 організаційно-інформаційна робота з молоддю, молодіжними громадськими
організаціями з метою залучення її до участі у міжнародних, Всеукраїнських та регіональних
заходах, присвячених проблемам молоді;

 розвиток гендерних ініціатив та взаємодія з громадськими жіночими
організаціями у напрямку забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок,
запобігання і подолання тендерної дискримінації і насильства;

 залучення неурядових організацій до реалізації державної молодіжної політики
в області, організаційна і фінансова підтримка реалізації програм та заходів молодіжних
громадських організацій;

 продовження роботи щодо забезпечення молоді житлом через державне
кредитування, позабюджетне залучення коштів у молодіжне житлове будівництво.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Частка оздоровлених дітей у літній період в оздоровчих
закладах області, санаторно-курортних закладах та поза

50,0 50,0
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межами області і за кордоном відс.

Частка оздоровлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, відс. 82,8 100

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо впровадження молодіжної, дитячої, сімейної та гендерної політики
потребують коштів державного та місцевого бюджетів та інших джерел, не заборонених
законодавством, зокрема на реалізацію заходів:

регіональної Програми впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та
гендерної політики на 2011-2015 роки;

обласної Програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки у 2011 році – 1,5
млн. гривень;

обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської та студентської
молоді на 2009-2013 роки  у 2011 році - 22925,0 тис. гривень.

Реалізація регіональних програм, зокрема:

 Програма забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки;

 Програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на 2008-2011 роки;

 Регіональна цільова програма медико-психологічної реабілітації неповнолітніх
осіб, постраждалих у надзвичайній ситуації (у тому числі спричиненій дорожньо –
транспортною пригодою) місцевого або об’єктового рівня, неповнолітніх осіб, у яких в
наслідок надзвичайної ситуації (у тому числі спричиненій дорожньо – транспортною
пригодою) загинув один із батьків або обоє батьків, на 2009-20013 роки.

4.2.4 Культура

Державна політика у сфері культури спрямована на забезпечення гармонійного
розвитку людини, відродження і збереження духовних цінностей Українського народу,
збереження та адаптації нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного
життя.

Культурне обслуговування населення області здійснюють 4 професійні театри,
камерний  хор  „Кантус”, обласна філармонія,  в якій працює 6 професійних музичних
колективів, 492 бібліотеки, 466 установ клубного типу, 18  демонстраторів   фільмів, 8
державних музеїв, 90 громадських та 2 меморіальні будинки-музеї (А.Коцки та Ф.Манайла),
64 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади. Ужгородське музичне училище
імені Д. Задора, Ужгородський коледж культури і мистецтв,  Ужгородські заочні факультети
Донецької державної музичної академії ім. С.Прокоф’єва та Київського національного
університету культури і мистецтв.

Заклади культури клубного типу є базовими установами культури, що діють з метою
створення належних умов для самодіяльної творчості, духовного розвитку, задоволення
духовних потреб і організації змістовного відпочинку населення.

У 2010 році в області діяли понад 3,5 тис. клубних формувань, з них  понад 1,1 тис. для
дітей та підлітків, понад 2,5 тис. колективів художньої самодіяльності, 730 любительських
об’єднань. 163 колективи різних жанрів мають  звання „народний” („зразковий”), найбільше - в
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Іршавському  (24), Ужгородському (15),  Виноградівському (13), Свалявському (12), Хустському
(10),  Рахівському (10), Тячівському (9) районах, м.Ужгород (13).

На території Закарпатської області взято на державний облік і охорону 478
археологічних, 504 історичні, 86 монументальних, 204 архітектурні пам’ятки, з них 115
споруд дерев’яної сакральної архітектури, у тому числі 177 пам’яток
Національного значення.

З метою забезпечення реалізації на території Закарпатської області державної політики у
сфері охорони культурної спадщини здійснено ряд заходів.

Проведено ремонтно-реставраційні роботи на об'єктах меморіального комплексу
„Пагорб Слави” в м. Ужгород, ремонтно-реставраційні роботи залів, фасадів в Художньому
музеї ім. Й.Бокшая та встановлено систему відео спостереження.

Здійснюються роботи по паспортизації дерев’яних церков Закарпаття, що
пропонуються до внесення  до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Проводиться благоустрій території навколо пам’ятника О. Духновича та перед фасадною
частиною обласного державного українського музично - драматичного театру.

Матеріально-технічний стан значної кількості клубних закладів області не відповідає
сучасним вимогам. 90 відс. закладів культури області знаходяться у сільській місцевості.
Фінансування цих закладів проводиться із  сільських та селищних бюджетів і в основному по
залишковому принципу. Із 466 клубних закладів – 133 потребують капітального ремонту.

Діяльність бібліотек області у 2010 році була спрямована задоволення
інформаційних, загальнокультурних та освітніх потреб населення області, сприяння
духовному розвитку підростаючого покоління, намагання стати своєрідними центрами
інформації, розвитку творчих здібностей, спілкування, проведення дозвілля.

Завдяки гранту програми „Бібліоміст”, своєчасної підтримки  цього проекту органами
місцевої влади, обласна універсальна наукова  бібліотека  отримала 10 комп`ютерів з ліцензійним
програмним забезпеченням, 10 блоків безперебійного живлення, 10 веб-камер з навушниками,
принтер, сканер, мультимедійний проектор на суму 62 тис. грн.  на відкриття  Регіонального
тренінгового центру. Також  за рахунок  перемоги в конкурсі проектів програми „Бібліоміст ”
відкрито інтернет-центри   у  бібліотеках Виноградівського району: центральній районній, міській,
сільських у Королево, Черна, Олешник, Фанчиково.

Із зареєстрованих та перереєстрованих в області 376 періодичних видань різних форм
власності і спрямування, регулярно виходить близько 15 відсотків, в т. ч. – 22 комунальні,
разовий тираж останніх становить близько 60 тисяч примірників. Найтиражованою
комунальною газетою є „Новини Закарпаття”, суботній випуск якої виходить накладом
понад 20 тисяч примірників. Накладом 17 тисяч примірників виходить газета „РІО”, 15-
тисячним – газета „Старий замок „Паланок”. Інші друковані ЗМІ є малотиражними, їх наклад
коливається від 1 тисячі до 5-ти тисяч примірників.

В області зареєстровано 22 видання російською (російсько-українською) мовою, 15 -
угорською, 3 – румунською, 4 – ромською, по одній - німецькою та словацькою. Водночас
більшість із них через фінансові труднощі не виходять.

В області зареєстровано 7 організацій телебачення, 5 – радіомовлення. Найпотужніший
електронний засіб масової інформації області – Закарпатська обласна державна
телерадіокомпанія отримала дві ліцензії Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення на супутникове телерадіомовлення. Вона має редакції, які ведуть мовлення
угорською, румунською, словацькою, німецькою, російською, ромською мовами. Одна з
найбільших приватних телерадіокомпаній області - ТРК „М-студіо” (м. Мукачево). Інші
телерадіоорганізації є малопотужними і покривають своїм ефіром тільки незначну частину
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території області. До того ж виділений їм ефірний час є обмеженим. Проте на теренах
області динамічно розвивається кабельне телебачення. Тут вже працює 65 провайдерів, які
обслуговують понад 200 тисяч абонентів.

Закарпатці мають можливість приймати ефірним способом телерадіопрограми із
Румунії, Угорщини, Словаччини, Польщі та інших країн. Телерадіопрограми українських, в
т.ч. закарпатських мовників, також можна бачити у прилеглих до кордону районах сусідніх
країн, але територія їхнього стабільного прийому невелика. Це зумовлено малою потужністю
передавачів наших телерадіокомпаній.

Місцеві ефірні телевізійні компанії відповідно до ліцензій працюють: в Ужгороді –
Закарпатська ОДТРК („Тиса 1”), ТРК „Даніо”, ТРК „М-студіо” (м. Мукачево); в Хусті – РТК
„Хуст”, „М-Студіо”; у Виноградові – ТРК „Виноградів ТВ”.

Місцеві радіокомпанії відповідно до ліцензій Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення працюють в Ужгороді – ЗОДТРК „Радіо Тиса”, РК „Громадське
мовлення”, МПП „Версія плюс”; Хусті – КМЦ „Барви”, „Радіо Тиса”; у Косівській Поляні –
ПП „Радіо Слатіна-РТК”; Мукачевому – РК „Громадське мовлення” та Добрянському –
ЗОДТРК „Радіо Тиса” (останні дві ТРО з 2009 р.).

Закарпатська обласна державна телерадіокомпанія своїми радіпрограмами покриває
близько 95 відс. території краю. КМЦ „Барва” одна з найпотужніших радіокомпаній області.
Її передачі можна слухати в Хустському, Мукачівському, Тячівському, Виноградівському,
Берегівському, Іршавському районах. А це –близько 70 відс. мешканців краю. Ефірне
мовлення ПП „Радіо Слатіна” можуть приймати понад 30 відс. закарпатців мешканців
Тячівського,  Рахівського районів. На мешканців обласного центру та прилеглих до нього
населених пунктів  розраховані програми МПП „Версія”. Вони своїм ефіром охоплюють
близько 25 відс. населення.

На даний час поліграфічні підприємства області та друкарні перебувають у приватній
та комунальній власності районних та міських громад. Комунальні поліграфічні
підприємства працюють на обладнанні, яке морально та фізично застаріло. Не краща
ситуація на найбільшому поліграфічному підприємстві області - ВАТ „Видавництво
„Закарпаття”, де обладнання  для друку газет 80-х років випуску. Закуплене в Угорщині
устаткування, яке вже було у користуванні, для друку періодичних видань в кольорі, працює
неякісно і часто виходить із ладу. Тому більшість закарпатських газет друкуються за межами
області.

Реалізація книжкової продукції в області проводиться через кіоски закарпатської
дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку „Укрпошта”, кіоски
відкритого акціонерного товариства „Видавництво „Закарпаття” та приватними
підприємцями. Загалом у містах з чисельністю понад 20 тисяч мешканців працює 31 магазин,
кіосків, книжкових відділів та прилавків. В інших населених пунктах функціонують 59
об’єктів торгівлі книжковою продукцією. У системі споживчої кооперації області діє
двадцять торгових точок.

Основні проблемні питання:

 вдосконалення збереження та консервації музейних фондів (понад 40 відс.
експонатів потребують реставрації), необхідність впровадження в діяльність музеїв
автоматизованих інформаційних технологій;

 недостатнє фінансування закладів культури, зокрема тих які знаходяться у
сільській місцевості; необхідність проведення капітальних ремонтів, забезпечення
мистецьких закладів методичною літературою, поповнення фонотек і бібліотек, придбання
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сценічних костюмів, друкованої нотної літератури та навчальних посібників, придбання
обладнання для сільських бібліотек;

 відсутність належних приміщень, слабке технічне оснащення, недостатня
кількість комп’ютерної та розмножувальної техніки, відсутність відповідного ліцензійного
програмного забезпечення, спеціалістів-комп’ютерників  негативно позначається на
обслуговуванні користувачів та наданні їм необхідної інформації;

 необхідність оновлення матеріально-технічної бази  обласних театрів, які
практично не забезпеченні сучасною звуковою, освітлювальною апаратурою, відеоапаратурою,
комп’ютерною технікою. Відсутні сучасні технології обладнання сцен.

 недостатнє технічне оснащення каналу Закарпатської ОДТРК „Тиса-1” для
переходу на цифрове мовлення;

 відсутність сучасної пересувної телевізійної супутникової станції;
 підвищення фахової підготовки журналістів редакцій іномовлення

Закарпатської ОДТРК;
 застаріле поліграфічне обладнання міських та районних друкарень, які

перебувають у комунальній власності, та ВАТ „Видавництво „Закарпаття”;
 відсутність ефективної системи книгорозповсюдження.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення фінансування закладів культури та мистецтва за рахунок усіх
джерел фінансування, насамперед проведення реконструкції обласної філармонії, ремонтно-
реставраційних робіт художнього, краєзнавчого, етнографічного музеїв, обласних театрів;

 збереження і розвиток закладів мистецької освіти, системи естетичного
виховання молоді; недопущення скорочення мережі установ культури та мистецтва,
особливо в сільській місцевості;

 збереження і розвиток осередків національно-культурної самобутності,
народних традицій та звичаїв, розвиток культур національних меншин та етносів, які
проживають в області;

 збереження та розвиток осередків традиційних народних промислів: відкриття
центрів, спеціалізованих магазинів традиційних народних промислів у місцях їх історичного
становлення; здійснення картографування і паспортизації всіх ареалів народних промислів;

 підтримка обдарованих дітей та творчої молоді, організація роботи літніх шкіл-
таборів для обдарованих дітей;

 підтримка діяльності професійних театрів і концертних організацій, сприяння
оновленню їх матеріально - технічної бази;

 виконання заходів із впровадження цифрового мовлення;
 зміцнення технічної бази Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії

(канал „Тиса – 1”);
 запровадження Закарпатською обласною державною телерадіокомпанією

каналу іномовлення „Тиса-2”;
 стажування журналістів редакцій іномовлення  Закарпатської ОДТРК в

телерадіокомпаніях сусідніх країн;
 створення умов для залучення інвестицій в поліграфічну базу області;
 відновлення окремої структури книгорозповсодження - магазинів державного

підприємства „Укркнига”.
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Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Публічні та універсальні бібліотеки, одиниць 491 491

Книжковий фонд бібліотек, млн. примірників 6,3 6,3

Відвідуваність музеїв населенням, тис.осіб 132,7 132,7

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку системи культури та виконання основних завдань потребують
видатків державного і місцевих бюджетів в обсязі понад 3115,1 млн. гривень.

Реалізація регіональних програм, зокрема:

 Обласна цільова Програма відродження, збереження і розвитку народних
художніх промислів на 2007-2011 роки;

 Комплексна Програма збереження і використання пам’яток культурної
спадщини Закарпатської області на 2006-2015 роки;

 Програма розвитку культури і мистецтва в області на 2011-2015 роки;

 Програма розвитку гастрольно–концертної діяльності професійних колективів
області на 2008-2011 роки;

 Регіональна програми співпраці із закордонними українцями на 2011-2015 роки;

 Обласна програма оздоровлення і відпочинку дітей, учнівської та студентської
молоді на 2009-2013 роки;

 Програма підтримки засобів масової інформації, видання творів закарпатських
авторів та розвитку галузі на 2011 рік.

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

Основні цілі державної політики у справах розвитку фізичної виховання і спорту
спрямовані на сприяння залученню до здорового способу життя усіх категорій населення,
підвищення іміджу України у світі.

За рейтингом зі спорту вищих досягнень, область посідає 9 місце з літніх та 1-2 – із
зимових видів спорту у своїй групі.

Зберігається стабільність чисельності осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою
роботою, всього залучено до занять 138,0 тис. осіб, або 11,5 відс. до загальної чисельності
населення області.

В загальноосвітніх закладах продовжується робота щодо введення занять
фізкультурою 3 рази на тиждень. В 534 середніх загальноосвітніх школах області
запроваджено додаткові заняття фізкультури, які відвідують 89,3 тис. осіб. У 7 з 22 вищих
навчальних закладів заняття з фізвиховання  проводяться 4 години на тиждень.

В області проводиться робота з фізичного виховання в дошкільних закладах, але
забезпеченість їх фізкультурними фахівцями незначна - лише 7,2 відсотка. Працює 148
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фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, в яких займається фізичною культурою і
спортом близько 6,7 тис. осіб. До занять фізкультурно-реабілітаційною роботою залучено 890
інвалідів, спортивною – 499, з якими працюють 29 тренерів. До занять у спортивних школах
залучено 10,4 відс. дітей та підлітків у віці 6-18 років.

У 592 трудових колективах організована фізкультурно-оздоровча робота. Однак, лише
14 підприємств (або 2,4 відс.) виділяють профспілковим комітетам на розвиток фізичної
культури і спорту 0,3 відс. з фонду заробітної плати.

Продовжується розвиток матеріально-технічної бази галузі. За останні роки проведено
реконструкцію та ремонт центрального стадіону „Авангард” у м. Ужгород (побудована східна та
західна трибуни, встановлено систему зрошення футбольних полів, встановлені прожектори
освітлення, зовнішнє електропостачання). Проведена заміна даху та реконструкція
спорткомплексу Мукачівської ДЮСШ. До діючих в області 23 спортивних майданчиків із
штучним покриттям у 2010 році встановлено 18 нових. Частково здійснено ремонт та
реконструкцію 26 стадіонів, близько 200 футбольних полів.

У порівнянні з 2009 роком обсяги фінансування на фізичну культуру і спорт зросли на
20,2 відс. і складають 30,9 млн. грн.

Основні проблемні питання:

 невідповідність сучасним вимогам кількості та оснащеності спортивних
споруд, особливо в сільській місцевості та за місцем проживання;

 недостатність заходів щодо пропаганди здорового способу життя, фізичного
виховання та спорту і, як наслідок, мала кількість громадян, які займаються фізичною
культурою і масовим спортом;

 недостатній рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту;
 необхідність підвищення рівня фізичного виховання і спорту у навчально-

освітніх закладах області.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення виконання у повному обсязі календарного плану проведення
спортивно-масових заходів та участі у першостях і чемпіонатах України, Європи і світу з
видів спорту;

 приведення у відповідність до сучасних вимог матеріально-технічного стану
головних баз області: стадіону „Авангард”, спорткомплексу „Юність” (м.Ужгород),
навчально-спортивної бази „Закарпаття”(м. Берегово);

 дольова участь у фінансуванні та контроль за виконанням індивідуальних
планів підготовки членів збірних команд України від області, сприяння вирішенню їх
соціально-побутових питань;

 покращення матеріально-технічного забезпечення спортивних шкіл усіх типів;

 сприяння розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”;

 підтримка клубів з футболу ФК „Закарпаття” (Ужгород), гандболу (жінки)
гандбольний клуб „Карпати” (Ужгород), з волейболу „Закарпаття” (Ужгород);

 фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл профспілок;

 завершення введення третього уроку фізичної культури в усіх загальноосвітніх
школах та чотирьох годин з фізичного виховання в середніх та вищих навчальних закладах;
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 підвищення ефективності відбору та централізованої підготовки спортсменів
національних збірних команд України;

 оптимізація мережі спортивних шкіл та спортивних клубів, забезпечення
розвитку фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних і реабілітаційних послуг у сфері фізичної
культури.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Кількість населення, охопленого всіма видами
фізкультурно-оздоровчої роботи, всього, тис.осіб 138,0 142,0

у тому числі, кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що
займаються фізкультурно-оздоровчою роботою, всього, тис.осіб 66,8 70,0

Кількості учнівської молоді, залученої до занять в
позашкільних спортивних закладах, у відсотках 10,4 11,5

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо розвитку фізичного виховання і спорту потребують видатків державного
і місцевих бюджетів в обсязі 32,0 млн. гривень.

Реалізація регіональних програм, зокрема:

- обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки;

- обласної програми „Спортивний майданчик” на 2010-2014 роки.

4.2.6 Міжнаціональні відносини

Пріоритетним завданням органів місцевої виконавчої влади та місцевого
самоврядування є реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин,
сприяння консолідації та розвитку української нації, толерантності співжиття та високого
рівня взаєморозуміння між представниками різних національностей, вирішення запитів щодо
збереження їх національної ідентичності.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року на території області
проживають представники понад 100 національностей і народностей, переважну більшість
становлять українці (80,5 відс.), угорці (12,1), румуни (2,6), росіяни (2,5), роми (1,1), словаки
(0,5), німці (0,3), білоруси (0,1 відс.) та інші.

В області прослідковується тенденція зростання  кількості громадських організацій національних
меншин. На сьогодні зі статусом обласних діє 61 національно-культурних товариств (13 - угорської
спільноти, 17 - ромської, 4 - словацької, 10 - русинської, 4 - румунської, 5 - російської, по два - німецької та
єврейської і по одному - польської, вірменської, білоруської та грецької), які, крім вирішення мовно-
культурних питань, займаються соціально-економічними проблемами.

Задоволення освітніх та етнокультурних потреб національних спільнот краю вирішується
через реалізацію Програми забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних
меншин області, Програми Центр культур національних меншин Закарпаття, а також Програми
розвитку культури і мистецтва в області (заходи зазначеної Програми включають розвиток
культури та мистецтва національних меншин області).
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Для рівних можливостей доступу до вищої освіти здійснено переклад тестів зовнішнього
незалежного оцінювання знань мовами національних меншин для абітурієнтів загальноосвітніх
навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин (за винятком тесту з української
мови і літератури та іноземних мов).

Щорічно приймається Програма підтримки засобів масової інформації, видань творів
закарпатських авторів та розвитку галузі. У 2010 році на заходи Програми виділено 500 тис.
гривень, в тому числі і на підтримку видань мовами національних меншин.

Подальшому забезпеченню прав національних меншин області сприяє реалізація
протокольних рішень Змішаної Українсько-Угорської комісій з питань забезпечення прав
національних меншин, Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних
меншин, освіти і культури, Змішаної Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення
прав осіб, які належать до національних меншин.

27-29 вересня 2010 року у м. Братислава ( Словацька Республіка ) проведено Х засідання
Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури.

16 вересня 2010 року в м. Ужгород відділом у справах національностей
облдержадміністрації, Центром культур національних меншин Закарпаття спільно з
Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено міжнародний
круглий стіл „Розвиток гуманітарного співробітництва в українсько-словацькому
прикордонному регіоні: реалії, проблеми, перспективи”.

За результатами засідання круглого столу конструктивні пропозиції учасників були
узагальнені та внесені на розгляд чергового Х засідання Двосторонньої  українсько-
словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури, яке планується
провести у Братиславі, та вирішення їх на міждержавному рівні.

За фінансової підтримки та сприяння органів місцевої влади в області проведено 4
традиційні фестивалі та свята.

Основні проблемні питання:

 недофінансування обласних програм щодо підтримки розвитку національних
спільнот;

 відсутність необхідної кількості адаптованих підручників, посібників,
словників з української мови та літератури для шкіл з мовами національних меншин;

 впровадження сучасних ефективних методик викладання української мови у
загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

 завершення будівництва Чомонинської ЗОШ І-ІІ ступенів з угорською мовою
навчання  Мукачівського району;

 реконструкція Закарпатського обласного угорського драматичного театру в м.Берегово;

 завершення комплексної реконструкції будівлі ЗОШ № 4 по вул.Жупанатській
в м. Ужгород з метою переведення у зазначену будівлю ЗОШ № 21 зі словацькою мовою
навчання та відкриття на її базі Центру словацької культури.

Основні завдання на 2011 рік:

 реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, забезпечення прав
національних меншин області, задоволення їх соціальних та етнокультурних потреб;
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 поглиблення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з
обласними національно-культурними товариствами, спрямованої на задоволення освітніх,
культурних та духовних потреб національних спільнот краю;

 здійснення комплексу заходів щодо реалізації державної мовної політики та
основних положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин;

 реалізація запитів національних громад щодо створення належних умов для
всебічного розвитку освітніх, культурних, духовних потреб етнічних спільнот, їх творчої
самореалізації, виховання поваги до народних звичаїв, традиції української нації та
національних меншин;

 надання Центром культур національних меншин Закарпаття організаційної та
інформаційно-методичної допомоги національно-культурним товариствам області у
питаннях здійснення їх статутної діяльності, проведенні культурно-масових заходів,
національних свят, фестивалів тощо;

 активізація контактів з українськими громадськими організаціями країн
Карпатського єврорегіону у питаннях задоволення їх національно-культурних, освітніх
потреб, збереження та розвитку етнічної самобутності;

 посилення впливу з боку органів місцевої влади та органів місцевого
самоврядування щодо соціалізації ромського населення, поліпшення їх комунально-
побутових умов.

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо підтримки і захисту прав національних меншин області та сприяння
розвитку етнічної самобутності українців країн Карпатського єврорегіону потребують
видатків з обласного бюджету в обсязі  385,0 тис. гривень.

Реалізація регіональних програм, зокрема:

 Програма „Центр культур національних меншин Закарпаття на 2011- 2015 роки;

 та співпраці із закордонними українцями та русинами.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
СТРУКТУРНІ  ПЕРЕТВОРЕННЯ

5.1 Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Формування конкурентоспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим
приватним сектором, його важливою складовою – підприємництвом, є стратегічним курсом
економічної політики в області. Важливою передумовою здійснення радикальних ринкових
перетворень, реалізації стратегії економічного зростання в області є розвиток та підтримка
малого підприємництва.

Малий бізнес є важливим ринкоутворюючим чинником економіки, що стимулює
конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на структуру економіки та на
якісну характеристику валового внутрішнього продукту, розширює сферу свободи ринкового
вибору, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку
реалізацію інновацій та  розширення соціальної бази реформ.
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У сучасній ринковій економіці малому підприємництву притаманні свої особливості,
переваги і недоліки. Показниками вагомої ролі малого бізнесу як інтегруючого структурного
елемента системи сучасної ринкової економіки є передусім дані про його кількісні
параметри, а саме:

 кількість малих підприємств на 10 тис. населення складає 57 одиниць;

 в області нараховується 68,1 тис. суб’єктів підприємницької діяльності–фізичних осіб;

 питома вага реалізованої підприємствами малого бізнесу продукції, робіт та
послуг в загальнообласних обсягах становила 24,3 відсотка;

 обсяг реалізованої продукції, робіт та наданих послуг становив 3,9 млрд. гривень;

 від діяльності суб’єктів малого підприємництва до бюджетів всіх рівнів за 9
місяців 2010 року надійшло 140,0 млн. гривень.

Важлива роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що
проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і
поглинати надлишкову робочу силу. На малих підприємствах у 2009 році працювало 37,1
тис. найманих працівників.

Облдержадміністрація проводить активну регіональну політику щодо розвитку малого
підприємництва шляхом поєднання інтересів підприємництва та адміністративно-
територіальних одиниць з використанням особливостей і вигод їх географічного розташування,
природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу, створення ефективного механізму
зворотного зв’язку місцевих органів виконавчої влади з підприємцями та їх громадськими
формуваннями, визначення пріоритетних напрямів.

Виходячи з того, що розвиток малого бізнесу визнано одним із пріоритетів економічної
політики в державі, питанню про подальшу лібералізацію підприємницької діяльності в області
приділяється значна увага. Зокрема спрощено процедуру започаткування підприємницької
діяльності та видачі документів дозвільного характеру (в районних центрах та містах обласного
підпорядкування діють єдині реєстраційні офіси).

Одним із важливих завдань пошуку стратегії і тактики активізації зусиль щодо підтримки
малого підприємництва є розроблення і впровадження дієвих конструктивних програм. Основною
умовою реалізації програм є спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування для створення та підтримки сприятливаго середовища для розвитку підприємництва.
В рамках програм з обласного бюджету вже четвертий рік проводиться часткове відшкодування
відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для
реалізації інвестиційних проектів. Крім того, в районах та містах обласного підпорядкування
здійснюється часткове відшкодування відсоткових ставок, залучення підприємців у виставкових
заходах, міжнародних та районних ярмарках, відзначення Дня підприємця, проведення Дня
добросусідства, проведення семінарів-тренінгів та утримання Агенцій регіонального розвитку.

В області закладено основи регіональної політики щодо створення умов для обмеження
втручання у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. Зокрема,  забезпечено дотримання
визначених процедур розроблення і затвердження регуляторних актів, які проходять обов’язкове
попереднє оприлюднення. Всі проекти розпоряджень розміщуються на веб-сторінці
облдержадміністрації в мережі Інтернет, а також на власному сайті головного управління економіки
облдержадміністрації. Щороку затверджуються плани підготовки регуляторних актів.

У напрямку реалізації державної регуляторної політики проводиться робота щодо
продовження  регуляторної реформи як на обласному, так і на місцевому  рівнях, забезпечення
прозорості прийнятих управлінських рішень, поліпшення якості аналізу регуляторного впливу до
проектів регуляторних актів. Створено рестр прийнятих регуляторних актів.
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Для підвищення ефективної діяльності місцевих органів влади в питаннях співпраці з бізнесом
утворено обласну та регіональні координаційні ради з питань розвитку підприємництва,  якими
розглядаються питання реалізації єдиної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,
оподаткування, кредитування підприємницьких структур, виконання заходів  регіональних програм
розвитку підприємництва, рівень сплати податків до місцевих бюджетів, створення нових робочих
місць, збільшення розміру та своєчасні виплати заробітної плати найманим працівникам до рівня
середньої заробітної плати в економіці області.

Основними проблемами є:
 нестабільність та непередбачуваність змін законодавста у частині

оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;

 недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права
участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади;

 відсутність необхідних кредитних ресурсів;

 високий рівень монополізації окремих галузей економіки;

 диференціація у розвитку малого підприємництва в межах області (більшість
малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги зосереджена в містах
обласного значення);

 рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим від середнього
по економіці області;

 низький рівень професійної підготовки підприємців;

 недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;

 недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки,  бізнес-
центри, бізнес-інкубатори, фонди підтримки підприємництва);

 не сформованість кластерних систем.

Головною ціллю на 2011 рік буде збереження вже досягнутого рівня та створення
передумов для нарощення нового потенціалу, що поступово підноситиме малий сектор економіки
в кількісному і якісному змісті до європейських та світових відміток, зробить його носієм
ринкової економічної моделі на зразок високорозвинених країн.

Основні завдання на 2011 рік:

 сприяння формуванню і розвитку ефективного конкурентного середовища,
удосконаленню регуляторних процедур реєстраційного та дозвільного характеру;

 розширення практики застосування часткового відшкодування з бюд-жетів
(районів/міст) відсоткових ставок за банківськими кредитами, отриманими суб’єктами
малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів;

 залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з перепідготовки та
стажування управлінських кадрів для сфери підприємництва;

 налагодження ефективної співпраці з агентствами розвитку території та
громадськими організаціями;

 сприяння формуванню мережі регіональних фондів підтримки підприємництва,
центрів підтримки бізнесу, бізнес-інкубаторів, інших підтримуючих структур розвитку і
розширення бізнесу, спрямованих для створення нових робочих місць;
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 інтегрування роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та ділових кіл на
створення та функціонування кластерних систем за галузевими та функціональними пріоритетами
соціально-економічного розвитку області (в машино- та приладобудуванні, деревообробній промисловості,
туристично-рекреаційному та аграрному секторах).

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники
2010 рік

(очікуване) 2011 рік

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення,
одиниць 58 58

Кількість фізичних осіб – суб’єктів малого
підприємництва, тис. одиниць 68,9 74,4

Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів
від суб’єктів малого підприємництва, відсотки 19,2 19,6

Ресурсне забезпечення:

Заходи щодо підтримки та розвитку малого підприємництва потребують коштів з
обласного бюджету 1596,0 тис. гривень.

Реалізація заходів обласної та місцевих регіональних програм підтримки малого
підприємництва.

5.2.Управління об’єктами державної та обласної комунальної власності

Стабільному розвитку економіки сприятиме забезпечення ефективного використання
державної та комунальної власності, прозорість діяльності підприємств державного та
комунального секторів, вироблення нових підходів і принципів у реалізації своїх функцій
власника та збільшення надходжень до бюджету.

В сфері управління облдержадміністрації знаходиться 3 державних підприємства.

Станом на 1 жовтня 2010 року в перелік суб’єктів господарювання обласної комунальної
власності включено 203 об’єкти нерухомості обласної комунальної власності.

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності за підсумками 9
місяців 2010 року засвідчує:

 фінансовий план на 2010 рік затверджений лише на одному із трьох державних
підприємств - на Дослідно-конструкторському бюро машинобудування (ДКБМ). На решті
державних підприємств підпорядкованих облдержадміністрації фінплани не розроблялись,
оскільки вони упродовж останніх років виробничої діяльності не здійснювали. За
підсумками роботи 9 місяців 2010 року обсяг чистого доходу виконано на 53,1 відс. від
запланованого. Фінансові результати діяльності підприємства позитивні, проте обсяг чистого
прибутку складає лише 34,8 відс. від запланованого;

 обсяги виробництва товарів (робіт), послуг підприємствами обласної комунальної
власності за 9 місяців 2010 року склали 46,14 млн. грн. і зменшились до аналогічного періоду
минулого року на 7,5 млн. грн. (на 13,9 відсотка). Надходження від використання майна обласної
комунальної власності на правах оренди склали 491,8 тис грн., що на 20,7 відс. менше
відповідного періоду минулого року.
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Діяльність підприємств комунальної власності  за звітний період прибуткова і  сума
прибутків складає 12,9 тис.грн. проти 146,1 тис.грн. збитків за аналогічний період
попереднього року.

Для недопусщення збитковості обласних комунальних підприємств, забезпечення
своєчасного надходження до обласного бюджету орендних платежів від оренди об'єктів майна
обласної комунальної власності, що перебувають у сфері оперативного управління усіх
галузевих управлінь облдержадміністрації здійснено ряд заходів.

Зокрема, для покращення господарської діяльності ЗОКП „Міжнародний аеропорт
Ужгород” затверджено Програму підвищення ефективності функціонування  аеропорту на 2009-
2012 роки. На 2010 рік виділяється з обласного бюджету сума 6075,0 тис гривень. Це дасть
можливість підприємству провести переоснащення світлосигнальної системи аеропорту,
відновити  покриття злітно-посадової смуги, оформити державний акт на право постійного
користування земельною ділянкою та здійснити ряд інших заходів, що необхідні для проведення
сертифікації аеропорту та подальшої його діяльності.

Надавалась необхідна допомога у веденні претензійно-договірної роботи з
орендарями ОКП „Будинкоуправління адмінбудівель”.

Проведенні роботи щодо розширення площі оренди за рахунок технічних приміщень,
які роками використовувались під склади непридатного до використання майна ОКП
„Будинкоуправління адмінбудівель” (м. Ужгород, пл. Ш. Петефі, 14) та Закарпатського
обласного виробничого об’єднання „Фармація”.

Проводиться оптимізація роботи всіх комунальних підприємств шляхом зменшення
видатків на їх утримання.

Отримані кошти спрямувано на погашення заборгованості, поточні й капітальні
ремонти будівель і споруд обласної комунальної власності та систем життєзабезпечення.

Основні проблемні питання:
 відсутність належного обліку об’єктів спільної власності територіальних

громад сіл, селищ, міст області;

 несвоєчасне надходження до обласного бюджету орендних платежів від
оренди об'єктів майна обласної комунальної власності, що перебувають у
сфері оперативного управління усіх галузевих управлінь облдержадміністрації;

 відсутність належного контролю за діяльністю державних і комунальних підприємств
з боку органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати управління ними;

 недостатня ефективність використання майна державної та обласної
комунальної власності.

Головною ціллю на 2011 рік буде запровадження прозорого та ефективного механізму
реалізації своїх прав як власника; підвищення ефективності управління об’єктами державної
та комунальної власності; оптимізація обсягів і структури об’єктів державної власності.

Основні завдання на 2011 рік:
 посилення контролю за виконанням керівниками підприємств умов трудових

контрактів та їх відповідальності за виконання показників фінансових планів;

 подальше складання та затвердження фінансових планів державних та
комунальних підприємств;

 формування Єдиного реєстру об’єктів комунальної власності та введення їх до
автоматизованої системи „Юридичні особи – К”;
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 здійснення щоквартального та за підсумками року моніторингу показників
фінансових планів підприємств;

 подальше проведення інвентаризації об’єктів державної власності та
упорядкування обліку юридичних осіб;

 запровадження системи моніторингу за виконанням функцій з управління
об’єктами державної власності та оцінки ефективності використання державного майна;

 проведення інвентаризації майна спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області;

 забезпечення економічної, правової, фінансової, адміністративної та
господарської підтримки,  ефективного використання майна обласної комунальної власності
на майновому полі;

 недопусщення збитковості обласних комунальних підприємств;

 забезпечення  своєчасного надходження до обласного бюджету орендних
платежів від оренди об'єктів майна обласної комунальної власності, що перебувають у сфері
оперативного управління усіх галузевих управлінь облдержадміністрації. Отримані кошти
спрямувати на поточні й капітальні ремонти будівель і споруд обласної комунальної
власності та систем життєзабезпечення;

 забезпечення відрахування до бюджету частини прибутку (доходу)
господарськими організаціями;

 підвищення рівня економії бюджетних коштів на утримання об’єктів за
рахунок впорядкування та технічного переобладнання систем тепло- та водозазезпечення.

5.3. Реформування відносин власності

За 9 місяців  2010 року на території області реформовано шляхом приватизації  31
об’єкт  комунальної власності  і 4 об’єкти державної форми власності.

Від продажу об’єктів державної форми власності та інших процесів,  пов’язаних з
процесом приватизації, в тому числі і земельних ділянок під об’єктами,  отримано у
поточному році 5,68 млн. гривень.

Від роздержавлення комунальних об’єктів за 9 місяців 2010 року отримано 5,24
млн. гривень.

Надходження коштів до Державного бюджету від оренди державного майна  по
укладених регіональним відділенням ФДМУ договорах та  від виявленої незаконної оренди
склали за 9 місяців поточного року  2,87 млн. гривень.

Основні проблемні питання:

 низька привабливість більшості об’єктів приватизації;

 невідповідність законодавства з питань приватизації сучасному розвитку
відносин у цій сфері;

 відсутність у підприємств, які включені в перелік об’єктів на приватизацію,
необхідної техдокументації.
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Головною ціллю на 2011 рік буде подальше реформування відносин власності із
забезпеченням принципів прозорості, захист прав державної власності, недопущення
незаконного її відчуження.

Основні завдання на 2011 рік:

 здійснення ефективного управління державною власністю, забезпечення
оптимізації роботи державного сектора економіки;

 посилення контролю за виконанням інвесторами умов договорів купівлі-продажу;
 продаж державних пакетів, які не забезпечують вплив держави на управління

підприємством та отримання дивідендів;
 активізація роботи з виявлення об’єктів державної власності, які не

використовуються за призначенням, з пропозиціями їх подальшої приватизації або надання в
оренду;

 наближення орендних ставок за оренду державного майна до ринкового рівня
та запровадження конкурсного відбору орендарів;

 посилення контролю за виконанням умов трудових контрактів з керівниками
підприємств;

 забезпечення відрахування до державного бюджету частини прибутку (доходу)
господарськими організаціями та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності.

5.4 Формування конкурентного середовища

Конкуренція є важливою умовою ефективного розвитку економіки.

У результаті здійснення заходів з демонополізації, конкурентне середовище створено
на переважній кількості ринків, за винятком сфери природних монополій. Частка суб’єктів
господарювання, що займають монопольне становище, у загальній кількості суб’єктів
господарювання є незначною.

Здійснюючи державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної
конкуренції в регіоні за 9 місяців 2010 р. Закарпатським обласним територіальним відділенням
Антимонопольного комітету внаслідок вжитих заходів припинено 72 порушення законодавства
про захист економічної конкуренції та 18 дій, що містили ознаки порушення законодавства про
захист економічної конкуренції.

З початку року на порушників законодавства про захист економічної конкуренції
накладено штрафів на загальну суму 322,5 тис. грн. , що в 1,5 рази більше у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. Сума коштів, сплачених до Державного бюджету
внаслідок припинення територіальним відділенням порушення законодавства про захист
економічної конкуренції склала 292,6 тис. грн., що в 2,1 рази більше, ніж за відповідний
період минулого року.

Економічний ефект внаслідок припинення порушень законодавства про захист
економічної конкуренції склав 577,8 тис. гривень.

Основні проблемні питання:

 неефективний механізм державного регулювання природних монополій;
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 недостатній захист підприємців і споживачів від монопольних проявів,
насамперед, з боку суб’єктів природних монополій;

 недостатня обізнаність суспільства із місцем та роллю економічної
конкуренції, державно-правових механізмів її захисту у системі функціонування ринкової
економіки.

Головною ціллю на 2011 рік буде запобігання та припинення проявів
антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання та зловживань монопольним
(домінуючим) становищем, насамперед, на соціально важливих ринках.

Основні завдання на 2011 рік:
 посилення контролю за дотриманням законодавства у сфері  захисту

економічної конкуренції на ринку продовольства;

 забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики;

 удосконалення механізмів державного регулювання цін і тарифів на товари і послуги
суб’єктів природних монополій шляхом недопущення включення до собівартості витрат, безпосередньо
не пов’язаних з виробництвом і реалізацією відповідних товарів та послуг;

 сприяння проведенню подальшої не структурної демонополізації, зокрема
шляхом стимулювання вступу нових  суб’єктів господарювання на товарні ринки;

 створення передумов для розвитку конкуренції на товарних ринках, обмеження
негативних проявів монополізму на регіональних ринках;

 забезпечення належного захисту підприємців і споживачів від монопольних
проявів, насамперед з боку суб’єктів природних монополій, підвищення ефективності
механізму державного регулювання  їх діяльності;

 підвищення дієвості державного впливу на ринки та регулювання окремих
соціально важливих ринків, рівень інформаційного забезпечення управлінської діяльності
державних органів, зокрема з метою прогнозування розвитку ситуації на зазначених ринках;

 поширення та популяризація серед суб’єктів господарювання та споживачів
інформації про конкуренційне  законодавство.

5.5 Фінансові ресурси та розвиток фондового ринку

5.5.1 Фінансові ресурси

Вплив наслідків фінансової кризи на економіку регіону  дзеркально відобразився на
рівень виконання доходної частини бюджетів всіх рівнів області.

За підсумками 2010 року до зведеного бюджету області очікується надходжень у сумі
2584,7 млн. грн., що більше, ніж у 2009 році на 19,6 відс. або 423,6 млн. гривень.

У 2010 році обсяги надходжень до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів
області, без врахування міжбюджетних трансфертів, очікуються у сумі 1065,5 млн. грн. що на 23,7
млн. грн. або 2,3 відс. більше від фактичного виконання у 2009 році. Розрахунок очікуваних доходів за
2010 рік здійснювався на підставі динаміки надходжень, що склалася впродовж січня-вересня 2010
року.



104

За розрахунками, надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів зменшаться порівняно
з попереднім роком на 40,5 відсотка. Це обумовлено тим, що продаж майна та землі, які формують
бюджет розвитку,  є вичерпним ресурсом і має тенденцію до поступового скорочення.

Очікуване виконання місцевих бюджетів за видатками у 2010 році становить 4057,3
млн. гривень. За попередніми розрахунками виконання видаткової частини місцевих
бюджетів за 2010 рік буде меншим за поставлені завдання через зменшення обсягу
спеціального фонду, зокрема  у зв’язку із зменшенням видатків, що проводяться за рахунок
власних надходжень бюджетних установ. Крім того, Законом України від 8 липня 2010
року № 2461-VI  „Про внесення змін до законів України „Про Державний бюджет України на
2010 рік” та „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для області
зменшено обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів на 16,25 млн. грн., що також негативно вплине на
виконання видаткової частини бюджету.

У тому числі, за січень–вересень 2010 року до зведеного бюджету  області зібрано
платежів, які контролюються податковими органами, в сумі 1161,5 млн. грн., що на 4,6
відсотка (на 51,1 млн. грн.) більше, ніж за відповідний період 2009 року.

Динаміка  збору платежів до бюджетів у 2010 році
(млн.грн.)
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Зведений бюджет Державний бюджет

У розрізі податків найбільшу питому вагу надходжень до Зведеного бюджету області
займає податок з доходів фізичних осіб, податок на додану вартість, податок на прибуток
підприємств. Порівняно з минулорічним періодом сплата податку з доходів фізичних осіб зросла
на 11,8 відс., податку на прибуток підприємств – на 1,0 відс., збір податку на додану вартість –
зменшився на 13,8 відсотка.

Із загальної суми мобілізованих коштів 40,9 відсотка – до Державного бюджету, 59,1
відсотка – до Місцевих бюджетів.

Збір платежів до Державного бюджету склав 475,6 млн. грн. Основними податками,
які формують Державний бюджет, є податок на прибуток та податок на додану вартість.
Питома вага цих двох платежів у загальній сумі збору платежів до Державного бюджету
складає 82,4 відс.: податок на прибуток – 29,4 відс., податок на додану вартість – 53,0 відсотка.

До місцевих бюджетів сплачено податків і зборів в сумі 685,9 млн. грн., що на 13,3 відс.
більше відповідного періоду минулого року. Найбільша частка надходжень до Місцевих
бюджетів припадає на сплату податку з доходів фізичних осіб – 75,1 відсотка.

За 2010 рік податковими органами до зведеного бюджету області очікується
мобілізувати надходжень (без врахування відшкодування податку на додану вартість) в сумі 1246,3
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млн. грн. (30,4 відс. – до Державного  бюджету, 69,6 відс. – до  Місцевих  бюджетів),  що на 6,9 відс.
менше, ніж за 2009 рік. Прогнозний показник надходжень на 2011 рік складає 1272,1 млн.грн., що на
2,1 відс. більше очікуваного виконання 2010 року.

У 2011 році обсяги надходжень податків, зборів, обов’язкових  платежів до
загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, що справляються податковими та
іншими органами адміністрування, прогнозуються у сумі 1188,8 млн. грн., що на 11,6 відс.
більше очікуваних у 2010 році.

Збільшенню дохідної частини місцевих бюджетів сприятиме:

 прийняття Верховною Радою України нової редакції Бюджетного кодексу
України, який передбачає передачу з державного бюджету до місцевого бюджету плати за
ліцензії та сертифікати; плати за державну реєстрацію крім плати за державну реєстрацію
суб’єктів підприємницької діяльності; плати за ліцензії на виробництво, експорт, імпорт та
оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами; 50 відс. плати за
користування надрами загальнодержавного значення, збору за спеціальне використання
водних ресурсів загальнодержавного значення, збору за спеціальне використання лісових
ресурсів державного значення;

 ріст мінімальної заробітної плати у 2011 році з 1 січня – 941 гривня, з 1 квітня – 960
гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня – 1004 гривень;

 збільшення надходжень плати за землю за рахунок розширення площ, по яких
буде проведена грошова оцінка земель, та застосування для її індексації середнього індексу
споживчих цін.

Основні проблемні питання:
 тенденція до зниження питомої ваги доходів місцевих бюджетів, що мобілізуються

в області, у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів  (з врахуванням
міжбюджетних трансфертів) – з 34,5 відс. у 2008 році до 27,1 відс. у 2010 році;

 наявність в області суб’єктів підприємницької діяльності, організацій і установ, які
виплачують заробітну плату, меншу встановленого чинним законодавством мінімального розміру;

 наявність значних обсягів податкового боргу та переплат з платежів до бюджетів
усіх рівнів;

 відсутність нормативних актів щодо запровадження податку на нерухомість,
визначеного статтею 69 Бюджетного кодексу України доходним джерелом місцевих бюджетів для
виконання власних повноважень органів місцевого самоврядування;

 несвоєчасна сплата суб'єктами підприємницької діяльності – фізичними
особами єдиного податку через відсутність законодавчоврегульованої відповідальності за
несвоєчасну сплату зазначеного платежу;

 недосконала плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами для підприємств–виробників, які переробляють та реалізують
продукцію власного виробництва.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення виконання планових показників надходжень до місцевих
бюджетів податків, зборів, (обов’язкових платежів);

 забезпечення фінансування місцевих бюджетних програмз метою вирішення
ряду соціально-економічних проблем регіону;
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 подальша легалізація найманої робочої сили та заробітної плати у сфері
економіки, вжиття заходів передбачених законодавством, керівників суб’єктів
підприємницької діяльності, організацій і установ, які виплачують заробітну плату, меншу
встановленого чинним законодавством мінімального розміру;

 проведення інвентаризації майна та землі комунальної власності, перегляд
орендної плати з метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

 забезпечення ефективного освоєння коштів спеціального фонду місцевих бюджетів;

 підвищення питомої ваги видатків розвитку у загальному обсязі місцевих бюджетів.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010 рік
(очікуване) 2011 рік

Надходження податків і платежів до бюджетів усіх рівнів,
млн. грн. 2584,7 2843,2

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з державного
бюджету), млн.грн. 1065,5 1188,8

5.5.2 Розвиток фондового ринку

Фондовий ринок, як важлива частина ринкової економіки, сприяє оздоровленню і
укріпленню фінансової системи, структурній перебудові економіки, залученню вітчизняного та
іноземного капіталу, вільному та ефективному надходженню фінансових ресурсів у галузі
економіки, забезпеченню перерозподілу ресурсів між секторами економіки.

Робота щодо здійснення державного регулювання на фондовому ринку в області
полягає в забезпеченні інвестиційної складової розвитку економіки краю, зокрема
регулювання випуску та обігу цінних паперів, прав і обов’язків учасників ринку цінних
паперів, реєстрації випусків (емісій) цінних паперів та інформації про випуск (емісію) цінних
паперів, контроль за дотриманням емітентвами порядку реєстрації випускі цінних паперів та
інформації про випуск цінних паперів, а також умов їх продажу.

Станом на 1 жовтня 2010 року інфраструктуру фондового рику  області
представляють 297 акціонерних товариств, з яких 172 - відкритих, 117 – закритих, 5-
публічних та 3 – приватні. Слід зазначити, що впродовж останніх років намітилась тенденція
до скорочення кількості акціонерних товариств, що пов’язано, в основному, з реорганізацією
акціонерних товариств в інші правові форми, або з їх ліквідацією (на 01.01.03- 403, на
01.01.08 – 331, на 01.01.09 – 316 акціонерних товариств).

Залучення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів здійснюється через випуск
акції та облігації підприємств, зокрема випуск цінних паперів (акції та облігації підприємств)
зареєстрували 267 акціонерних товариств області, з яких 163 – відкритих, 90 – закритих, 5 –
публічних, 3 – приватних та 6 – емітентів облігацій.

Сума емісій цінних паперів, зареєстрованих Закарпатським  територіальним управлінням за
період з 2004 по 01.12.2010 року, становить 211,2 млн. гривень. У  2010 році  Закарпатським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано
всього 1 підприємство, яке здійснило випусків акцій на суму 4,6 млн. гривень.
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Реєстратори області та підпорядковані підрозділи банків надають послуги по веденню
реєстрів власників іменних цінних паперів емітентам, які здійснювали випуск цінних
паперів. За січень- жовтень 2010 року ними здійснено 6709 операцій з переходу прав
власності на цінні папери загальною вартістю 126,8 млн. гривень.

Фінансовий стан акціонерних товариств та підприємств-емітентів області за
підсумками 2009 року загалом умовно-задовільний. Чистий прибуток отримали лише 38
відс. акціонерних товариств, які надали звіти. Проте, не зважаючи на те, що кількість
прибуткових акціонерних товариств зменшилась у порівнянні з 2008 роком на 17 відс., а
збиткових збільшилась на 8 відс., в грошовому виразі прибутки товариств зросли на 10 відс, а
збитки зменшились на 30 відсотків.

Сума нарахованих дивідендів за  2009  рік 5 - ма  акціонерними товариствами
становила 4,2 млн. грн., що у 10 разів більше, ніж за 2008 рік.

Основні проблемні питання:

 недостатня розвиненість інфраструктури фондового ринку;

 низький рівень інформованості дрібних акціонерів щодо управління
акціонерним товариством;

 недостатність використання підприємствами механізму залучення фінансових
інвестицій через фондові інструменти;

 „вимивання” активів відкритих акціонерних товариств, низький рівень
культури у корпоративних відносинах, та переобтяженість фондового ринку великою
кількістю дрібних та неефективних акціонерних товариств.

Головною ціллю на 2011 рік буде проведення ефективної та прозорої державної
політики та недопущення маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Основні завдання на 2011 рік:

 здійснення моніторингу стану розвитку фондового ринку в регіоні та
інформування органів державної виконавчої влади;

 вдосконалення механізмів державного регулювання фондового ринку;

 підвищення ефективності механізму захисту прав і законних інтересів дрібних
акціонерів;

 розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства з питань
діяльності акціонерних товариств;

 формування системи попередження протиправного („рейдерського”)
поглинання та захоплення акціонерних товариств;

 стимулювання залучення капіталу через здійснення додаткових випусків
цінних паперів акціонерними товариствами регіону;

 відпрацювання дієвого механізму захисту прав інвесторів, контролю та нагляду
за дотриманням цих прав емітентами цінних паперів та професійними учасниками
фондового ринку;

 сприяння розвитку корпоративного управління;

 створення на регіональному рівні системи розкриття інформації щодо
діяльності акціонерних товариств та стану корпоративного управління.
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5.5.3 Цінова та тарифна політика

Цінова політика в регіоні здійснюється у відповідності з  політикою держави, яка
спрямована на досягнення трьох основних цілей: послідовного проведення цінової
лібералізації, державного регулювання цін (тарифів) на окремі види товарів (послуг) та
здійснення контролю за їхнім додержанням. Розроблення цінової політики як невід’ємної
частини загальної економічної та соціальної політики є однією з найважливіших складових
реформування економіки. Її впровадження сприяє  забезпеченню рівних економічних умов і
стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності суб’єктів
господарювання,  збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг, оптимальних
співвідношень у цінах на продукцію і послуги різних галузей та сфер економіки з метою
забезпечення еквівалентного обміну, протидії монопольним тенденціям виробників
продукції,  підвищенню якості продукції, соціальних гарантій громадян у зв’язку зі
зростанням цін і тарифів, зменшенню інфляції та пом’якшенню її негативних соціально-
економічних наслідків, орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку.

За січень-жовтень 2010 року  індекс споживчих цін в області становив 107,5 відс., по
Україні 107,9 відсотків. Найбільший вплив на його рівень  мало зростання цін на продукти
харчування  та безалкогольні напої - на 9,5 відс., з них найбільше зросли ціни на молоко  (на
16,2 відс.), хліб та хлібопродукти (на 15,1 відс.), цукор  (на 14,4 відс.). Крім того, значно
зросли ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби  (на 13,7 відс.),  паливо та мастила (на 10,0
відс.),   житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива (на 15,9 відс.), послуги освіти
(12,0 відс.).

Основні проблемні питання:

 недосконалість Закону України „Про ціни і ціноутворення” - розповсюдження
його дії лише на суб’єкти господарювання - юридичні особи;

 зростання споживчих цін, зокрема підвищення цін на основні продукти харчування та
тарифи на комунальні послуги через постійне підвищення цін на енергоносії та надмірну
енергозатратність послуг та нестабільність на внутрішньому валютному ринку;

 недосконалість нормативно-методичної бази щодо формування цін та тарифів,
внаслідок чого вирішальний вплив та їх рівень мають фактичні витрати.

Головною ціллю на 2011 рік буде забезпечення прогнозованості цінової ситуації,
запобігання виникненню  цінових шоків на окремих товарних ринках.

Основні завдання на 2011 рік:

 забезпечення впливу на цінову ситуацію на окремих товарних ринках
переважно через застосування ринкових механізмів;

 забезпечення низької та передбачуваної інфляції через запобігання
необґрунтованому підвищенню цін шляхом реалізації повноважень облдержадміністрації
щодо регулювання цін на окремі види продовольчих товарів встановленням граничних рівнів
торговельних надбавок та рентабельності і декларуванням зміни оптово-відпускних цін на
них;

 забезпечення прогнозованості цінової ситуації та прозорості затвердження
тарифів на комунальні послуги та участь громадськості в цьому процесі;
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 сприяння запровадженню спеціалізованої накладної на відпуск продукції, ціни
на яку підлягають державному регулюванню;

 вжиття заходів, спрямованих на недопущення необґрунтованого зростання цін,
попередження порушень антимонопольного, податкового і санітарного законодавства,
правил торгівлі, якості та безпеки продовольчих товарів,  насичення ними споживчого ринку;

 посилення контролю щодо запобігання зловживанням при формуванні цін на
продовольчому ринку;

 забезпечення постійного інформування населення щодо цін на продукти
харчування у торговельній мережі та на місцевих ринках;

 сприяння мінімізації цінових диспропорцій у тарифах на послуги, що
надаються суб’єктами природних монополій шляхом зменшення витрат та втрат енергоносіїв
у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

6.1 Охорона навколишнього природного середовища

Збереження та охорона  навколишнього природного середовища, раціональне
використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями, невід’ємною частиною
соціального–економічного розвитку області, забезпечення екологічної безпеки населення
краю.

Одна із основних екологічних проблем області пов’язана з необхідністю забезпечення
охорони та захисту від забруднення водних об’єктів, мережа яких є найбільшою за густиною
в Україні.

Основний вплив на водні ресурси зумовлюється скиданням забруднених стічних вод у
поверхневі водні об’єкти без очищення. Головними причинами цього є відсутність або
незадовільний технічний стан функціонуючих каналізаційно-очисних споруд та мереж,
зменшення їх потужностей протягом останніх років.

Зростає розрив між прогресуючим накопиченням побутових відходів і заходами з їх
утилізації та знешкодження, що загрожує поглибленню екологічної ситуації в області.

Гострою екологічною проблемою залишається зберігання на території області
заборонених і непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР).

Станом на 30.09.2010 року на території області у 8 складських приміщеннях і в місцях
тимчасового складування накопичено 265,9 тонн непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів захисту рослин, які необхідно вивезти на утилізацію за межі
області. З них – 106,0 тонн ХЗЗР контейнеризованих ТОВ „НВТ Динаміка” у 2007-2009
роках, 159,9 тонн – потребують контейнеризації та вивезення. Окрім того на території ВАТ
„Хустський агрокомплекс” зберігається 154 тонни забрудненого пестицидами грунту.
Здійснення заходів з екологічно - безпечного знешкодження та дезактивації потребують
також тара і приміщення.

Для ліквідації негативного впливу на довкілля заборонених і непридатних до
використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) у 2010 році здійснювались роботи
щодо забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та
знешкодження ХЗЗР.
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Згідно з актом міжвідомчої комісії від 05.02.2010 року, створеної на виконання
доручення Кабінету Міністрів України №5496/1/1-10 по обстеженню місць розміщення
хімічної речовини „Премікс” на території Закарпатської області, у складських приміщеннях і
на відкритих майданчиках знаходилося близько 1,3 тис.тонн цієї речовини.

Вкінці 2010 року в м.Берегово і Берегівському районі за рахунок коштів Державного
фонду охорони навколишнього природного середовища Державним підприємством
„Національний центр поводження з небезпечними відходами” Мінприроди України
завершено роботи із вивезення на утилізацію за межі України (спеціалізований завод в
м.Домброва Горніца, Польща) речовини „Премікс”.

Протягом 9 місяців 2010 р. видано 681 дозвіл та ліміт на утворення та розміщення
відходів, які доведено до підприємств та установ різних форм власності. Видано 52 листи-
роз'яснення на експорт/імпорт продукції, що може містити озоноруйнуючі речовини. Погоджено
5 паспортів місць видалення відходів, 6 реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів, які затверджені місцевими райдержадміністраціями та 5 паспортів відходів.
Підприємствами, які одержали відповідну ліцензію Мінприроди України, зібрано та вивезено за
межі області на утилізацію 20999 відпрацьованих ртутних та люмінесцентних ламп, 168 тонн
полімерних відходів, 711 тонн макулатури, 520 тонни склобою, 13 тонн свинцевих акумуляторів,
460 тонн металобрухту, 2,2 тонни кольорового металобрухту, 125 тонн текстилю.

В галузі охорони атмосферного повітря розглянуто 175 пакетів документів, що
обґрунтовують обсяги викидів. Видано 173 дозволи на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря. У частині охорони земельних ресурсів розглянуто 1922 матеріали на
вилучення (викуп) земельних ділянок. У частині раціонального використання надр погоджено
10 матеріалів для оформлення екологічних карток для надання спеціального дозволу (ліцензії).

Здебільшого техногенний вплив призводить до руйнування елементів навколишнього
природного середовища і, відповідно, позначається на генофонді природи Закарпаття.
Недостатньою є діяльність по збереженні генофонду рідкісних і таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин і рослин. До другого видання Червоної книги України
занесено 59 представників Закарпатської фауни та 50 видів рослин і грибів. У зв’язку із
виданням нової Червоної книги України науковцями Ужгородського національного
університету підготовлено уточнений перелік рідкісних та зникаючих видів рослинного світу
області, що не увійшли до вищезазначеного видання. В області сформовано мережу об’єктів та
територій природно-заповітних фондів загальнодержавного і місцевого значення. Карпатським
біосферним заповідником підготовлено наукові обґрунтування на створення нових територій
природно-заповідного фонду - заказників місцевого значення „Опреський” та „Лиса гора”,
заповідного урочища „Заплава верхньої Тиси”, пам’яток природи „Карстова печера
„Черлений камінь” та „Штольня „Довгаруня” загальною площею 1019,6 га.

На виконання положень Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення погоджено з біосферним заповідником надання статусу водно-болотних угідь
міжнародного значення на території заповідника урочищ ,,Марамороське високогірне” на
площі 2128 га та ,,Озірний-Бребенєскул” на площі 1656,91 га.

Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів,
біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу,
підвищення ролі заповідних територій у розробці наукових основ раціонального
природокористування та охорони природи, збереження і відновлення водойм,  водно-
болотних угідь, здійснення екомоніторингу довкілля, екологічне та патріотичне виховання
громадян вимагає клопіткої роботи та організаційних зусиль.

Система моніторингу, як складова екологічної безпеки  навколишнього природного
середовища, включає в себе спостереження за якістю поверхневих вод, земельних ресурсів,
атмосферного повітря. Спостереження за якісним складом поверхневих вод транскордонних
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водостоків басейну ріки Тиса ведуться спільно з природоохоронними органами сусідніх
країн (Угорщина, Словаччина, Румунія). Здійснюються щодобові спостереження за станом
атмосферного повітря  та радіаційним станом. Здійснюється моніторинг впливу на
навколишнє середовище в Закарпатській області діяльності об’єктів сусідніх держав.

З метою організації та ведення моніторингу довкілля, затверджена Програма
моніторингу довкілля Закарпатської області на 2009-2013 роки. Програмою передбачено
вдосконалення існуючої системи моніторингу довкілля шляхом розширення мережі
спостереження та використання сучасного обладнання. Прогнозний обсяг фінансових
ресурсів для виконання завдань Програми на 2009-2013 роки складає 7130 тис.грн., в тому
числі: 5380 тис.грн. – з державного бюджету, 1750 тис.грн. – з обласного фонду ОНПС.

Невідкладне вирішення ряду екологічних проблем потребує значних капітальних
вкладень.

З метою вирішення екологічних проблем області, забезпечення збалансованого
економічного і соціального розвитку території області, ефективного використання природних,
трудових і фінансових ресурсів рішенням обласної ради затверджено Програму реалізації
природоохоронних заходів на 2010 рік, якою з обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища на фінансування природоохоронних заходів передбачено кошти на
загальну суму 3506,7 тис. гривень.

Даною Програмою передбачено фінансування наступних заходів:

 продовження робіт по ліквідації негативного впливу на довкілля заборонених і
непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) шляхом їх видалення
та утилізації;

 проведення наукових досліджень для розробки практичних рекомендацій по
збереженню червонокнижних видів рослинного та тваринного світу;

 забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього
природного середовища області – контролю за якістю поверхневих вод з метою прийняття
ефективних управлінських рішень по припиненню скидів забруднюючих речовин,
заборонених у транскордонні водні об’єкти;

 проведення заходів щодо  пропаганди охорони довкілля із залученням засобів
масової інформації, громадських організацій  та навчальних закладів;

 удосконалення  підходів до природозаповідання, створення природоохоронних
систем та регіональної екологічної мережі.

 проведення робіт по проекту організації та встановлення меж території
національного природного парку „Синевир”;

 проведення інформаційно-просвітницьких заходів, інформування
громадськості про стан навколишнього природного середовища, підвищення рівня
екологічної культури та свідомості населення.

Основні проблемні питання:

 забруднення поверхневих водойм стічними водами об'єктів житлово-
комунального господарства області та цивільного призначення;

 розміщення на території області непридатних та заборонених до застосування
хімічних засобів захисту  рослин (ХЗЗР), їх вивезення з території України та подальша утилізація;

 організація централізованого збору, розміщення та утилізації твердих
побутових відходів;

 незадовільні обсяги фінансування природоохоронних заходів.
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Основні завдання на 2011 рік:

 організація держуправлінням спільно з райдержадміністраціями заходів щодо
створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення відповідно до
затвердженого облдержадміністрацією ,,Плану заходів, спрямованих на розвиток регіональної
екологічної мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на
території Закарпатської області на період 2009-2013 років”;

 недопущення розміщення еколого-небезпечних об’єктів на території області;

 продовження робіт з вивезення за межі області непридатних до використання в
сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин з врахуванням факту збільшення
ХЗЗР, в зв'язку з необхідністю згущення пестицидів, які знаходяться в рідкій формі,
вивезення тари, в якій зберігалися пестициди, дезактивації місць зберігання ХЗЗР, очистки
територій від забрудненого ґрунту;

 проведення роботи з розпорядниками місцевих фондів ОНПС в частині їх
раціонального використання на гострі екологічні проблеми області.

Ресурсне забезпечення:
Виконання заходів регіональних програм:

 Програма перспективного розвитку природно-заповідної справи та екологічної
мережі Закарпатської області на 2006-2020 роки;

 Програма моніторингу довкілля Закарпатської області на 2009-2013 роки;

 Програма реалізації природоохоронних заходів на 2011 рік.

На фінансування щорічної Програми реалізації природоохоронних заходів на 2011 рік
заплановано надходження коштів до обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища в сумі 3 038,5 тис. гривень.

Крім того, для вирішення найбільш актуальних проблем з питань охорони
навколишнього природного середовища на 2011 рік до Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України по програмі 2401230 „Очистка стічних вод” надіслано 2 запити
для фінансування природоохоронних заходів на загальну суму 47 443,0 тис. грн., зокрема:

„Каналізаційні очисні споруди м. Ужгорода – реконструкція” - 44 443,0 тис.грн.;

„Будівництво каналізаційно-очисних споруд смт. Міжгір’я потужністю 700 м3/добу” - 3 000,0
тис. гривень.

6.2. Природна і техногенна безпека

Внаслідок географічного положення і кліматичних умов територія області зазнає
впливу багатьох видів небезпечних природних явищ, взаємодії цілого ряду природних та
антропогенних факторів і процесів геологічного, гідрологічного та метеорологічного
походження. Тут можливі землетруси силою 7-8 балів, сильні вітри із швидкістю до 35-40
м/с, паводки від сильних до катострофічних, багаточисленні зсуви та снігові лавини на
схилах гір.

Найважливішими серед них є гідрометеорологічні, які в поєнанні з особливостями
поверхні водозаборів (крутизни та величини схилів гір, незначна глибина залягання
материнських порід, розчленованості рельєфу) відіграють домінуючу роль у створенні умов
для катастрофічих природних явищ, у тому числі паводків, зсувів та селей. Ці процеси
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набирають загрозливого характеру під час інтенсивних тривалих опадів та бурхливого
сніготанення.

Слід зазначити, що останнім часом частота високих паводків зростає внаслідок
збільшення водності, посилення антропогенного навантаження, порушення водоохоронного
режиму у процесі господарювання. Населення, що проживає в прибережних містах і селах,
зазнає значних матеріальних та моральних втрат від паводків і перебуває в постійному
напруженні.

Для захисту населення та населених пунктів, народногосподарських об’єктів  і
земель від шкідливої дії вод, мінімізації збитків від руйнівної дії паводків і повеней в
області реалізується ряд заходів щодо інженерного противопаводкового захисту території,
упорядкування інфраструктури та розміщення населених пунктів і промислових об’єктів, а
також створення нормативно-правової бази для регулювання забудови і поліпшення умов
проживання у паводконебезпечних місцевостях.

Для укріплення берегів і дамб річок басейну річки Тиса за станом на 1 жовтня 2010
року здійснено роботи на суму 55,9 млн.грн., в ІУ кварталі 2010 року буде введено 12,5 км
захисних дамб, 4,64 км берегоукріплень, 11 гідроспоруд.

Небезпека техносфери для населення та навколишнього середовища області
обумовлена наявністю на території районів з високою густотою проживання населення,
розгалуженої мережі газо-, нафто-, продукто- та етиленопроводів, наявністю у
промисловості, сільському господарстві, енергетиці і комунальному господарстві
хімічнонебезпечних, пожеже- та вибухонебезпечних об’єктів.

Станом на 1 жовтня 2010 року на території області знаходиться 525 потенційно-
небезпечних об’єктів, на яких при певних умовах можливе виникнення аварій та катастроф,
що обумовлюється високим ступенем зносу основних виробничих фондів, повільними
темпами реконструкції та модернізації виробництва, зривами строків ремонту та заміни
застарілого обладнання, несправністю або відсутністю надійних систем попередження і
локалізації аварій, приладів контролю і засобів захисту, порушення вимог безпеки
спеціалістами та персоналом.

Територією області проходить розвинута транспортна мережа (автомобільна,
залізнична), яка з’єднує Україну з південною та західною Європою. В області відносно
розгалужена сітка залізниці. Щороку територією області перевозиться значна кількість
радіоактивних матеріалів.

Основні проблемні питання:
 розбіжність та неврегульованість нормативно-правової бази з питань

техногенної безпеки;

 недостатнє та нерівномірне фінансування державних цільових програм;

 значний вплив людського фактору на стан техногенної безпеки;

 високий ступінь зносу основних виробничих фондів, повільні темпи
реконструкції та модернізації виробництва, зриви строків ремонту та заміни застарілого
обладнання;

 активізація небезпечних екзогенних геологічних процесів (зсувів, селей, ерозій);

 вплив людського фактору на виникнення надзвичайних ситуацій – інтенсивна
рубка лісів на схилах, сильне навантаження на схили у вигляді житлових будинків,
відсутність заходів по стабілізації зсувонебезпечних ділянок, неправильна розробка земель
на схилах;
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 застарілість та фізична зношеність діючої системи централізованого
оповіщення „Сигнал-ВО”.

Основні завдання на 2011 рік:
 здійснення моніторингу небезпечних екзогенних процесів на території області;

 удосконалення системи моніторингу ресурсного і екологічного стану водних
об'єктів, розвитку спостережних мереж і систем узагальнення даних кадастру природних
ресурсів у водозбірних басейнах річок (на період реалізації програми);

 здійснення моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизації,
управління водними ресурсами;

 забезпечення сталого та надійного функціонування меліоративних систем
шляхом проведення ремонтно-експлуатаційних і оглядових робіт;

 створення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, насамперед на
водних об'єктах, що є джерелами питного водопостачання і зазнають найбільшого
антропогенного впливу або мають велике природоохоронне чи рекреаційне значення;

 реконструкція діючої системи централізованого оповіщення „Сигнал-ВО” на
більш сучасну апаратуру;

 проведення попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки з метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення
надзвичайних ситуацій та зменшення людських та матеріальних втрат;

 підвищення ефективності превентивних заходів у районах та містах області,
об’єктах господарювання щодо техногенної безпеки;

 накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для
забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією
наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій;

 забезпечення накопичення для непрацюючого населення індивідуальних
засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

 навчання керівного складу органів управління ЄДС ЦЗ, підготовці її сил і
засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру, терористичних проявів у мирний час та в
особливий період.

Ресурсне забезпечення:
Виконання заходів державних та регіональних програм:

- державна цільва програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки;

- державна цільова соціальна програми розвитку цивільного захисту на 2009-
2013 роки;

- загальнодержавна програма розвитку водного господарства до 2020 року;

- регіональна програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р.
Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки;

- Програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільної
оборони Закарпатської області на 2011-2015 роки;
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- Програма створення регіонального резерву матеріально-технічних засобів
Закарпатської області для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідки на 2011-2015 роки;

- Програма створення страхового фонду документації Закарпатської області на
2011-2012 роки.

7   РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

7.1. Створення умов щодо пом’якшення диспропорцій розвитку та підвищення
конкурентоспроможності адміністративно-територіальних одиниць

В області здійснюється моніторинг внутрішньо регіональної диференціації соціально-
економічного розвитку районів та міст.

Результати підсумків основних показників економічного та соціального розвитку
районів (міст) вказують на вагомі диспропорції між мінімальним та максимальним їх рівнем.

За січень-вересень 2010 року обсяг реалізованої промислової продукції області становив
4344,5 млн. гривень. Найвищі показники в Ужгородському районі (1778,9 млн. грн.), містах
Мукачево (454,1 млн. грн.) та Ужгород (362,2 млн. грн.), найнижчі у Воловецькому, Міжгірському
та Рахівському районах, відповідно 4,8 млн. грн., по 23,3 млн. гривень.

Обсяг реалізованої промислової продукції, за розрахунковими даними, на одну особу
за січень-вересень становив 3492,1 гривень. Найбільший цей показник в Ужгородському
районі (26237,5 грн.), Перечинському районі (8319,5 грн.) та м.Берегово (6912,0 грн.),
найменший у Воловецькому районах, Рахівському та Тячівському районах, відповідно 197,5
грн., 257,7 грн. та 313,6 гривень.

Приріст інвестицій в основний капітал у порівнянні з відповідним періодом минулого
року досягнуто у дев’ятох адміністративних одиницях. Найбільш активно освоювались
капіталовкладення у містах Берегово, Мукачево, Воловнецькому, Тячівському, Рахівському,
Виноградівському та Берегівському районах.

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на особу становить 971,7 гривень.
Вищим від середньообласного показника він є у містах Ужгород, Берегово, Мукачево,Чоп та
Тячівському районі, мінімальним у Воловецькому, Іршавському, Міжгірському, Берегівському та
Рахівському районах.

За січень-вересень середньомісячна заробітна плата в області становила 1786 гривень.
Високий рівень середньомісячної заробітної зберігається у містах Чоп (2297,0 грн.), Ужгород (2047,0
грн.) та Ужгородському районі (1953,0 грн.). Найнижчі показники в Іршавському (1446,0 грн.),
Берегівському (1457,0 грн.) Мукачівському (1509,0 грн.) районах та в м. Берегово (1488,0
гривень).

За січень-жовтень 2010 року 11 адміністративно-територіальних одиниць виконали
річне завдання із створення нових робочих місць, із них найвищий відсоток виконання у
Тячівському (191,0 вісд.), Берегівському (168,5 відс.) районах та м. Чоп (252,0 відс.). За цей
період в області створено 18,2 тис. нових робочих місць при річному завдання 16,0 тис.
робочих місць.

Державна регіональна політика області спрямована на розв’язання соціально-економічних
проблем регіонів  шляхом реалізації державного механізму стимулювання соціально-економічного
розвитку регіонів і депресивних територій, створення умов для подолання відмінностей у рівнях їх
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соціально-економічного розвитку, забезпечення фінансової самодостатності регіонів, створення
умов для підвищення конкурентоспроможності територій шляхом запровадження нових
інструментів їх розвитку.

Державна підтримка розвитку гірських територій здійснювалось шляхом реалізації
статті 3 Закону України „Про статус гірських населених пунктів України”.

З урахуванням пропозицій управлінь облдержадміністрації, місцевих органів
виконавчої влади на території, яких розташовані гірські населені пункти розроблено та
затверджено План заходів на 2010 рік щодо виконання статті 3 Закону України „Про статус
гірських населених пунктів України”. На виконання 12 заходів Плану передбачено
спрямувати 66,3 млн. грн. бюджетних коштів, з них: коштів державного бюджету – 35,2 млн.
грн., місцевих бюджетів – 31,1 млн. гривень.

Фінансування заходів здійснювалось за такими напрямами:

- виконання поточного ремонту на автомобільних дорогах між населеними пунктами,
яким надано статус гірських;

- розвиток матеріально-технічної бази галузей охорони здоров’я, освіти, культури,
органів місцевого самоврядування та закладів соціального захисту;

- проведення протипаводкових робіт, та розчистку русел малих гірських річок;

- фінансову підтримку агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо
складних кліматичних умовах;

- придбання транспортного засобу для багатодітної родини з гірського населеного пункту.

Основні проблемні питання:
 низька конкурентоспроможність та інвестиційно-інноваційна активність;

 низька інституційна та фінансова спроможність органів місцевого
самоврядування щодо вирішення проблем територіальних громад;

 низька забезпеченість гірських районів об’єктами соціальної та виробничої
інфраструктури що стримує економічне зростання регіонів;

 наявність диспропорцій розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Основні завдання на 2011 рік:
 забезпечення узгодженої діяльності органів місцевої влади та органів місцевого

самоврядування з реалізації стратегічних завдань та пріоритетних напрямів Державної
стратегії регіонального розвитку до 2015 року та Регіональної стратегії розвитку
Закарпатської області до 2015 року;

 проведення оцінки міжрегіональної диференціації соціально-економічного
розвитку регіонів з метою запобігання поглибленню територіальної неоднорідності
економічного простору області, прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих
на розв’язання проблем міжрегіональної диференціації;

 завершення стратегічного планування у містах Мукачево та Хуст,
запровадження планування місцевого розвитку та залучення до цього територіальних громад
та їхні органи, об`єднання підприємців та громадян, агентства регіонального та місцевого
розвитку;

 сприяння міжрегіональній співпраці;
 забезпечення пріоритетного спрямування державних інвестиційних ресурсів на

розбудову та модернізацію інфраструктури адміністративно-територіальних одиниць
області, в тому числі на розвиток матеріально-технічної бази житлово-комунального
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господарства, впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій; розвиток
транспортно-дорожнього комплексу, об’єкти інфраструктури охорони навколишнього
природного середовища;

 здійснення аналізу основних показників економічного і соціального розвитку
районів та міст області, розроблення заходів щодо запобігання впливу кризових явищ на їх
розвиток;

 організація належного контролю за виконанням соціальних програм,
спрямованих на вирішення найгостріших проблем регіонів, насамперед з питань
забезпечення зайнятості населення, створення нових робочих місць, підвищення з цією
метою ефективності роботи служб зайнятості;

 забезпечення реалізації завдань щодо розвитку малих міст та гірських населених
пунктів, визначених законами України „Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку малих міст” та „Про статус гірських населених пунктів України”.

7.2. Посилення ролі регіонів у транскордонному співробітництві

Транскордонне співробітництво виступає одним із пріоритетних важелів регіональної
політики. Воно забезпечується шляхом налагодження партнерських зв’язків між прикордонними
регіонами, активізацією міжрегіонального співробітництва у всіх сферах господарювання,
розробкою спільної стратегії розвитку для регіонів-партнерів.

Значна увага органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у напрямку
розвитку міжрегіонального співробітництва упродовж 2010 року приділялась розвитку
прикордонної та митної інфраструктури, відкриттю нових та реконструкції діючих пунктів
пропуску, вдосконаленню режиму їх роботи та доведення до відповідних вимог міжнародних
стандартів.

Здійснювалося будівництво об’їзної дороги міста Брегово та села Астей до
міжнародного автомобільного пункту пропуску „Лужанка”.

У зв’язку з інтеграційними процесами та впровадженням Європейською Комісією
програм розбудови відносин з країнами-сусідами можливості Закарпатської області у сфері
роботи з європейськими фондами значно збільшилися.

Європейська політика сусідства визначає транскордонне та регіональне
співробітництво як важливий чинник в процесі розбудови відносин між Європейським
Союзом та його країнами – сусідами.

Планом дій Україна- Європейський Союз передбачено, що Європейська Комісія розробляє
новий Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП),  який надаватиме допомогу
Україні, у тому числі у сфері транскордонного та міжрегіонального співробітництва між Україною
та державами – членами ЄС. Загальний бюджет компоненту прикордонного співробітництва
складає близько 1,1 млрд. євро.

Таким чином, в області здійснюється реалізація проектів в рамках програми ІНТЕРРЕГ
ІІІА/ТАСІС „Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р.Тиса”,
„Покращення протипаводкового захисту та оздоровлення екологічної ситуації на прикордонній
українсько-румунській ділянці р.Тиса”, „Чиста вода” та ,,Транскордонні можливості розвитку
транспортної логістики”, які спрямовані на забезпечення надійного противопаводкового
захисту прикордонних територій, зменшення шкоди від шкідливої дії вод, збереження
навколишнього природного середовища та на проведення ремонту окремих ділянок на
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мережі доріг загального користування в Закарпатській області, які ведуть до пунктів
пропуску на українсько-угорському державному кордоні.

Проводиться активна робота із залучення в економіку області коштів Міжнародної
технічної допомоги. Зокрема область бере учать у програмах прикордонного співробітництва
ЄІСП „Україна – Словаччина – Угорщина – Румунія” 2007-2013 рр. і „Україна – Польша –
Білорусь 2007-2013 рр.”. У кожній наглядовій раді зазначених програм є представник від
області.

Відбулися зустрічі в рамках програм зокрема, засідання моніторингового та
наглядового комітетів Програми прикордонного співробітництва ЄІСП „Україна –
Словаччина – Угорщина – Румунія” 2007-2013 і засідання спільної робочої групи з
підготовки Програми Сусідства „Україна – Польща – Білорусь 2007 – 2013”.

Проведено конкурс на подання заявок у рамках Програми прикордонного співробітництва
ЄІСП „Україна – Словаччина – Угорщина –Румунія” 2007-2013 і завершено формальну оцінку
проектів технічної допомоги, поданих на конкурс українськими аплікантами. Після проведення
другого етапу, а саме експертної оцінки, переможцями визначено 13 проектів від області, які
фінансуватимуться Європейською Комісією.

Європейською Комісію у рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП
„Україна – Словаччина – Угорщина –Румунія” 2007-2013 розглянуто  проекти щодо
реконструкції пунктів пропуску на українсько-словацькому кордоні, українсько-угорському
кордонні, українсько-румунському кордоні та  виділено 20,4 млн.Євро.

Проведено конкурс на подання заявок у рамках Програми прикордонного
співробітництва ЄІСП „Україна – Польща – Білорусь”  2007 – 2013 і найближчим часом
очікуємо результати конкурсу.

Крім того, за ініціативи та активного посередництва облдержадміністрації:

 в рамках підписаної Угоди про торговельно-економічне, наукове-технічне та
культурне співробітництво між областю та Пряшівським і Кошицьким краями Словацької
Республіки підготовлено та підписано „Виконавчий протокол № 3 до Меморандуму про
співпрацю між Кошіцьким самоврядним краєм та Закарпатською обласною радою на період
травень 2010 – травень 2011” та аналогічну Програму спільних дій із Пряшівським
самоврядним краєм на період 2010-2011 рр.;

 проведено День добросусідства на українсько-словацькому та інформаційний
День Європи у Закарпатській області;

 проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Сталий розвиток Карпат
та інших гірських регіонів Європи”. У рамках конференції вперше проведено Засідання керівників
– членів МА „Карпатський Єврорегіон”, на якій обговорено стан та перспективи подальшого
розвитку співпраці прикордонних регіонів „Карпатського Єврорегіону”, а також прийнято низку
важливих документів, зокрема Звернення до урядів України, Угорщини, Словаччини, Польщі та
Румунії про поширення режиму малого прикордонного руху на всю територію Карпатського
Єврорегіону та про відкриття нових пунктів пропуску через державний кордон на українсько-
польському, українсько-словацькому, українсько-угорському, українсько-румунському кордонах;

 проведено засідання за круглим столом „Транскордонне співробітництво,
спрямоване на забезпечення сталого розвитку гірських територій” та „Туризм, як фактор
соціально-економічного розвитку гірських регіонів”, на яких обговорено ряд відповідних
питань та пріоритетів щодо розвитку транскордонного співробітництва та туризму. У
конференції взяли участь близько 150 представників 18 країн Європи;

 відбулись засідання міжурядових комісій з питань прикордонного та
транскордонного співробітництва;
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Набуті областю  тісні, стабільні  добросусідські зв’язки із  сусідніми  країнами, сьогодні
допомагають нам  активно, цілеспрямовано вирішувати  виробничі, економічні проблеми,
сприяють утвердженню національної єдності та міжнаціонального взаєморозуміння,  розширенню
культурних та наукових контактів і дружніх відносин.

Основні проблемні питання: фінансування з Державного бюджету другої черги
реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску „Ужгород”.

Головною ціллю на 2011 рік буде прискорення економічного та соціального розвитку
через використання геополітичних та геоекономічних переваг області  як „зовнішнього” регіону
Європейського Союзу.

Основні завдання на 2011рік:
 реалізація проектів в рамках програм прикордонного співробітництва ЄІСП

„Україна–Словаччини-Угорщина-Румунія”  2007-2013 та „Україна-Польща-Білорусь”2007-
2013;

 забезпечення виконання розбудови пунктів пропуску та прикордонної
інфраструктури (транспортної, туристичної, інституційної тощо) згідно Державної цільової
правоохоронної програми „Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до
2015 року;

 проведення Днів добросусідства на українсько-словацькому, українсько-
угорському, українсько-румунському та українсько-польському кордонах;

 виконання угод міжрегіонального транскордонного співробітництва, укладених
облдержадміністрацією і обласною радою з органами влади прикордонних областей сусідніх
держав;

 залучення в економіку області коштів у формі міжнародної технічної
допомоги, активізація роботи з фондами ЄС та іншими донорськими організаціями;

 просування іміджу Закарпатської області, як європейського регіону.

Ресурсне забезпечення:

Реалізація Програми розвитку транскордонного співробітництва.

7.3 Стан техніко-економічного співробітництва області з міжнародними
організаціями.

Проект „Регіональне врядування та розвиток” (РВР).
У червні 2010 року завершив свою діяльність у Закарпатті проект партнерства Канада-

Україна „Регіональне врядування та розвиток”, який впроваджується Канадським інститутом
урбаністики у співпраці з Фундацією міжнародного навчання (Канада) та Асоціацією агенцій
регіонального розвитку України за фінансової підтримки Канадського агентства
міжнародного розвитку і розрахований на п’ять років (2005 -2010 роки).

Проект РВР надавав підтримку двом областях – Закарпатській та Запорізькій у
розробленні та реалізації стратегій регіонального розвитку із залученням громадськості та
бізнесу; зміцнення інституційної спроможності області реалізувати політику регіонального
розвитку за участю організацій громадського суспільства та бізнесу.

У Закарпатській області проект розпочав свою діяльність з квітня 2006 року. За період
діяльності проект РВР сприяв розробленню „Регіональної стратегії розвитку Закарпатської
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області до 2015 року”, яка в грудні 2006 року схвалена обласною радою. Відповідно
розроблені і затверджені регіональні стратегії всіх районів та міст області (за винятком м.
Мукачево та м. Хуст).

В рамках реалізації Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області та
підтримки процесу розбудови інституційної спроможності органів влади усіх рівнів
упродовж 2007-2009 років було здійснено навчання для державних службовців з
впровадження стратегії та управління малими проектами, які відповідають стратегічним
пріоритетам та спрямовані на реалізацію коротко- та середньострокових цілей Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року.

Навчання проходило за принципом „навчання у процесі практичної діяльності”, як
результат підготовлено 12 інфраструктурних інвестиційних проектних пропозицій вартістю
близько 1,1 млрд. грн., п’ять з яких знаходяться на стадії реалізації. Переважно роботи
стосуються енергозбереження, охорони навколишнього середовища, поліпшення
водопостачання, утилізації відходів.

Крім того, підготовлені 13 малих проектів вартістю близько 35 млн. грн. за програмою
впровадження короткотермінових цілей та управління проектами. За цією програмою
підготовлена група фахівців – всього 19 осіб, в тому числі 15 державних службовців та 4
представники агенцій), які можуть в подальшому розробляти проекти за стандартами
міжнародних фінансових інституцій, здійснювати їх впровадження, а також передавати отримані
знання іншим службовцям з метою підвищення спроможності органів місцевого
самоврядування щодо реалізації Регіональної стратегії. І як результат, команди шести проектів
подали заявки до донорських організацій на загальну суму більше 1,5 млн. євро.вже отримали
кошти від Карпатського фонду на загальну суму 20,0  тис. євро проект зі створення хоспісу у
Виноградівському районі, від Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України по 500,0 тис.
грн., а також два інфраструктурні проекти: по створенню підприємств з утилізації сміття у
Виноградівському районі та в м. Ужгород, по програмі ЄС „Сприяння Розвитку
Регіонального Потенціалу (EU ENRI CBC 2007-2013 RCBI) – 300 тис. євро зі створення
індустріального парку у Берегівському районі.

Проектом РВР надавалась фінансова допомога окремим малим проектам, зокрема
туристично-інформаційного центру для осіб з обмеженими фізичними можливостями в
Ужгородському районі, закладу хоспісної та паліативної допомоги у Виноградівському районі,
центру сприяння діяльності ОСББ у м. Ужгороді.

Проект „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.

Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було започатковано у
вересні 2007 року та був розрахований на 3,5 роки.

Метою проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому
рівні шляхом підтримки та співфінансування громадських ініціатив у всіх областях України
та Автономній Республіці Крим. В основі Проекту лежить підхід „розвиток, орієнтований
на громаду”, який передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та
самоврядування спільно визначають пріоритети розвитку своїх територій, спільно планують
та реалізовують заходи для забезпечення сталого розвитку свого села, селища чи міста.
Ініціатива фінансується Європейською Комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС
та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки
Уряду України.

Реалізація Проекту розпочалася у березні 2008 року і сприяла досягненню в області
реальних результатів щодо підвищення ролі і місця територіальної громади у вирішенні
власних проблем.
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З часу діяльності проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” на Закарпатті у
дев’яти районах області утворено і офіційно зареєстровано 58 громадських об’єднань, які спільно з
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування активно залучаються до
вирішення власних проблем, вишуковують можливості для залучення додаткових коштів,
планують розвиток своїх територій та організовують свою діяльність у сучасних умовах.

Започатковано роботу щодо формування груп місцевих лідерів, підвищення їх місця і
ролі у вирішенні проблем громад і наданню їм практичної допомоги у пошуку власного досвіду.
Для представників громад, влади та органів місцевого самоврядування проведено практичні
тренінги, консультації. Було проведено тренінги з управління ОГ, бухгалтерського обліку,
планування, написання мікропроектних пропозицій, впровадження, спільного оцінювання.
Загалом навчанням охоплено 1255 чоловік, з них: 1104 представників ОГ (88 відс.) та 151
представників місцевої влади (12 відсотків).

Громадам надається допомога у самоорганізації, розбудові їх потенціалу та
впровадженні невеликих за обсягом громадських ініціатив (міні-проектів).

Зокрема, було відібрано 8 пілотних районів по 5 проектів у кожному. Відбір пілотних
районів та громад-учасниць проекту здійснювався у співпраці з обласними та районними
державними адміністраціями та радами на основі чітких критеріїв, таких як соціально-
економічний стан, рівень зацікавленості та підтримки щодо впровадження проекту,
зобов’язання щодо подальшого співфінансування ініціатив громад-учасниць проекту
(фінансування кожного мікропроекту здійснюється на умовах співфінансування: половина коштів
від Проекту „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” (до 10 тис. дол.), 45 відс. коштів
зобов’язалась надати місцева влада, ще 5 відс. - це внесок самої громади).

Успішні результати впровадження проекту сприяли тому, що Проект „Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду” прийняв рішення в листопаді 2009 року профінансувати
додатково 10 мікропроектів для районів, що потерпіли від повені, та 6 мікро проектів – для
найуспішніших районів (квота +). Умови співфінансування для районів, що потерпіли від
повені – Проект - 70 відс.(до 10 тис. дол.. США), місцевий бюджет – не менше 25 відс.,
громада – не менше 5 відсотків. Умови для співфінансування для успішних районів – Проект
- 50 відс.(до 10 тис. дол.. США),   місцевий бюджет – не менше 45 відс., громада – не менше
5 відсотків.

У травні 2010 року Проектом „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” було
надано області ще 5 грантів в рамках квоти 40 ++, умовами співфінансування  є  Проект - 65
відс.(до 8 тис. дол.. США),   місцевий бюджет – не менше 35 відс., громада – не менше 5
відсотків.

Розподіл квот між районами Закарпатської області

№
п/п Район

Основна
квота

40

Квота
„Повінь”

Квота
40+

Квота
40++ Всього

1 Берегівський 5 2 2 9
2 Великоберезнянський 3 3
3 Воловецький 6 6
4 Міжгірський 6 1 1 8
5 Перечинський 5 2 1 8
6 Рахівський 5 3 8
7 Тячівський 5 3 8
8 Свалявський 5 2 1 8
9 Хустський 3 3

Всього 40 10 6 5 61
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Із дев’яти відібраних районів області (Берегівському, Великоберезнянському,
Воловецькому, Міжгірському, Свалявському, Перечинському, Рахівському, Тячівському,
Хустському) з допомогою проекту підготовлено 61 мікропроект на загальну суму більше 9
мільйонів гривень. На кінець листопада 2010 року роботи щодо впровадження мікропроектів
громад виконано на 100 відсотків.

Серед мікропроектів, які реалізувуються  громадами того чи іншого населеного пункту:

•    охорона здоров’я (підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів);

• навколишнє середовище (утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів тощо);

•   енергетика (енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел
енергії, тощо);

• водопостачання;

•    місцевий транспорт (подолання ізольованості в сільській місцевості).

На засіданні координаційної ради Проекту, що відбулося 12 жовтня 2010 року у
представництві ООН, прийнято рішення щодо продовження діяльності Проекту „Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду” ще на 4 роки. Учасниками засідання обговорено
перспективи налагодження тісної співпраці, зокрема, у сфері вдосконалення державної політики в
галузі місцевого самоврядування.

Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства „FORZA”.

Наприкінці 2010 року завершився Швейцарсько-український проект „FORZA”, який
впроваджено за участі Державного комітету лісового господарства України і Закарпатського
обласного управління лісового господарства і фінансувався швейцарським урядом через
Швейцарську Дирекцію розвитку та співробітництва (SDC).

Зазначений проект в галузі лісового господарства Закарпаття був продовженням
швейцарсько-української співпраці у сфері подолання наслідків руйнівних повеней 1998 та
2001 років, вагому підтримку в чому надала Швейцарська Гуманітарна допомога (SHA).

Протягом реалізації проекту (2003-2010 роки) українськими та швейцарськими
спеціалістами послідовно виконувались різноманітні заходи, спрямовані на запровадження
сталого багатофункціонального розвитку лісового господарства, мобілізації та нарощення
потенціалу місцевих громад, покращення рівня життя людей, що живуть поруч з лісом,
підтримку малого та середнього бізнесу у лісовому секторі та туризмі, закріплення підходів
проекту в нормативно-правових документах.

Проект спільно з Закарпатським обласним центром розвитку сільського зеленого туризму
та за підтримки облдержадміністрації здійснював підготовку кадрів у сфері зеленого сільського
туризму, систематично проводив навчання для тренерів з категоризації сільського туризму та
інспекторів  садиб сільського туризму мережі „Українська гостинна садиба”. Навчання
проводилося з метою створення можливостей подальшого якісного розвитку сільського туризму
на Закарпатті в цілому та, зокрема, в трьох модельних громадах проекту: с.Нижній Бистрій,
Костилівці та Богдані. Тренінги здійснювалися визначними експертами з сільського зеленого
туризму Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму України. Цільовою аудиторією
таких навчань були сільські господарі, представники громадських організацій, які діють у сфері
туризму, а також жителі сіл, які планують провадити діяльність у сфері сільського зеленого
туризму.
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Протягом останніх двох років проект FORZA спрямовував всі свої зусилля на
розповсюдження інформації щодо переваг кластерного підходу у порівнянні з одноосібним
веденням бізнесу.

Проектом розроблено концепцію створення кластерного дерев’яного
будинкобудування на Закарпатті. Підприємство-ініціатор кластеру невдовзі розпочне випуск
дерев’яних будинків, і тоді в якості ядра розпочне формування навколо себе деревинного
кластеру. Створення такого кластеру означатиме, що з метою  зведення дерев’яного будинку
„під ключ” об’єднають зусилля близько 22 типи підприємств-постачальників столярних
виробів, підлогових та покрівельних покриттів, сантехніки, транспортних, рекламних,
фінансових та інших організацій. Тільки за першими підрахунками такий кластер може
працевлаштувати до 850 працівників.

7.4  Показники розвитку районів та міст обласного значення

м. УЖГОРОД

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:
Відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту

подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних
проблем та підвищення добробуту населення.

Створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі
ефективного функціонування реального сектору економіки, в тому числі із залученням
інвестицій, підтримки розвитку підприємництва, розвиток транскордонного співробітництва
та формування сучасної інфраструктури, підвищення рівня та якості життя населення
шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, в умовах ще діючої
економічної та фінансової кризи, збереження та створення нових робочих місць.

Пріоритетні завдання на 2011 рік визначені відповідно до пріоритетів Стратегії
розвитку міста Ужгород  до 2015 року, а також з урахуванням цільових програм, які
реалізуються в місті.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 вирішення актуальних соціальних проблем, створення передумов для

відновлення економічного зростання та підвищення рівня життя населення міста;

 подальше впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій,

 подальше реформування  житлово-комунального господарства;

 забезпечення умов проживання в чистому,  екологічно безпечному місті;

 вдосконалення умов розвитку освіти, культури, спорту, соціального захисту
населення;

 посилення інвестиційної привабливості міста та створення максимально
можливих сприятливих умов для залучення інвестицій для реалізації важливих
інвестиційних проектів міста;

 сприяння розвитку підприємницької діяльності;

 поглиблення транскордонної співпраці.
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 Очікувані результати:

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати
до 2250 грн., зниження рівня прихованого безробіття, створення 2500 робочих місць; введення в
експлуатацію 25,0 тис. кв. м. житла, 1,5 км водопроводу, 2,0 км каналізацій та 6,2 км вулиць з
твердим покриттям. Удосконалення мережі об’єктів роздрібної торгівлі з метою збільшення
частки магазинів, що відповідають сучасним вимогам. Надання соціальних гарантій і пільг
найменш захищеним громадянам, перш за все інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким
непрацездатним особам похилого віку; підвищення рівня транспортного обслуговування
населення; покращення водопостачання.

 залучення інвестицій: зростання обсягу прямих іноземних інвестицій на 0,4
відсотка;

 поліпшення фінансових показників: скорочення податкового боргу до
бюджетів усіх рівнів.

Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Ужгорода

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. .грн. 490,9 466,0 474,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1794,8 2050,0 2250,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1926 2500 2500

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому
підсумку (у відс. до попереднього року) 101,6 100,0 100,4

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 50,3 58,0 64,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 64,5 115,3 110,3

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 190 190 190

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-80,4 -75,0 -67,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

429,8 365,4 401,9

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 188,3 195,9 196,4
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м. БЕРЕГОВО

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:
створення реальних умов для піднесення життєвого рівня населення, виконання

завдань щодо підвищення показників розвитку економіки, соціальної сфери, підвищення
ефективності роботи господарського комплексу шляхом використання наявних природних,
мінерально-сировинних, трудових ресурсів та структурних перетворень.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу;

 впровадження заходів щодо ефективного використання енергоносіїв в
бюджетних установах міста, та застосування енергозберігаючих технологій;

 забезпечення темпів приросту дохідної частини бюджету та підвищення
ефективності використання бюджетних коштів;

 підвищення якості функціонування міського комунального господарства.

 збільшення соціальної спрямованості бюджету, як інструмента досягнення
основних цілей соціально – економічного розвитку, розвиток соціальної та гуманітарної
сфери.

Цього може бути досягнуто через :
 сприяння розвитку підприємницької діяльності;

 зростання обсягів промислового виробництва на рівні 5 відсотків;

 впровадження інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на випуск
конкурентноспроможної продукції із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих
технологій в першу чергу на ВАТ “Дослідно-експериментальний завод”, ТОВ "Меркурій";

 сприяння в будівництві супермаркету по вул. Мукачівській, 190 з метою
збільшення товарообороту;

 розвиток туристично-рекреаційної сфери.

 підвищення фінансової спроможності, досягнення позитивних фінансових
результатів в економіці, забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів.

 зростання обсягу будівельних робіт та введення в експлуатацію житла за
рахунок усіх джерел фінансування.

 Очікувані результати:
 ріст індексу промислового виробництва на 5,0 відсотків;

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати
до 1550 грн., зниження рівня прихованого безробіття, створення 800 робочих місць; введення в
експлуатацію 3,9 тис. м. кв. загальної площі житла.
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Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Берегово

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. .грн. 287,6 240,0 280,0

Індекс промислового виробництва, відс. 84,0 87,0 105,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1297,0 1450,0 1550,0

Індекс реальної заробітної плати, відс. 113,0 111,8 106,8

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1237 800 800

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому
підсумку (у відс. до попереднього року) 119,0 95,5 136,6

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 92,7 96,0 96,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 115,0 104,0 100,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 106 110 112

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-80,5 5,0 7,0

Надходження податків, зборів, інших обов’язкових
платежів до зведеного бюджету, млн. грн. 48,2 52,5 55,3

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 24,2 27,3 28,7

м. МУКАЧЕВО

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:
створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі

ефективного функціонування реального сектору економіки, підвищення рівня добробуту
населення, розвиток транскордонного співробітництва та формування сучасної
інфраструктури, налагодження постійної співпраці між громадськістю, бізнесом і владою.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 досягнення сталого економічного розвитку суб’єктів підприємницької

діяльності всіх галузей міста, в тому числі:
- введення в експлуатацію господарського товариства у формі ТзОВ завод

“Флекстронікс ТзОВ”(попередньо біля 2 тисячі робочих місць);
- збільшення обсягів виробництва за рахунок створення нових робочих місць на

діючих підприємствах (ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад”(410 робочих місць в 2010
році, 20 – в 2011 році, ТОВ „Кабель Корп”(60 робочих місць в 2010 році, 100 – в 2011 році),
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підприємство з іноземними інвестиціями у формі ТОВ “Фішер-Мукачево”, ВАТ “МТФ
Мрія”,  інші);

- нарощування темпів роздрібного товарообороту (за рахунок розширення
торгівельної мережі );

 залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій ( з метою надання
якісних послуг населенню міста проектом розвитку ТОВ „АВЕ Мукачево” передбачається в
діяльність підприємства вкладення біля 300,0 тис. євро іноземних інвестицій для
впровадження селекторного збору відходів та переробки вторинної сировини;

 впровадження енергозберігаючих технологій в галузях економіки,
закладах та установах міста;

 підвищення рівня добробуту населення;

 подальше реформування житлово-комунального господарства:
- створення умов рентабельного функціонування підприємств галузі, підвищення

якості послуг та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження;
- реконструкція транспортних магістралей;
- збереження житлового фонду, зменшення частки житлового фонду не придатного

для споживання;
- продовження реконструкції об’єктів комунального господарства: реконструкції

водозабірних споруд, будівництва напірних каналізаційних колекторів, інше;
- прискорення темпів створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

 розвиток туристичної галузі міста (в рамках програми прикордонного
співробітництва  ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія- Україна 2007-2013 підготовлено 2
проекти – „Створення туристичного маршруту „Місцями слави Ракоці”, „Створення
транскордонної інформаційної мережі „ТурінфоКарпати” ). Розроблено інвестиційну
пропозицію „Створення міжнародного аеропорту „Мукачево” шляхом реконструкції
колишнього військового аеродрому – сума проекту 13,0 млн.євро);

 збереження культурної та історичної спадщини.
 Очікувані результати:

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 1932,0 грн., максимальне збереження існуючих робочих місць, зниження рівня
прихованого безробіття;

 приріст продукції промисловості: збереження тенденції збільшення обсягів
випуску промислової продукції ;

 поліпшення інвестиційного клімату: залучення обсягу інвестицій в основний
капітал на рівні не нижче 162,2 млн. грн. що в розрахунку на 1 особу становитиме 1886,0
грн.; призупинення відтоку прямих іноземних інвестицій ;

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію біля 31,1
тис. м. кв. загальної площі житла, введення в експлуатацію водопровідних та каналізаційних
мереж протяжністю біля 4,4 км;

 зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що відносяться
до об’єктів соціальної інфраструктури, а саме: реконструкція існуючих споруд ДОК “Мрія”,
водозабору Чина дієво, комплексний благоустрій та озеленення парку  “Перемога”.
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Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Мукачево

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 594,7 667,9 727,3

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1542,65 1680,0 1932,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 2132 2100 2200

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому
підсумку (у відс. до попереднього року) 89,4 93,6 102,3

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 138,8 152,7 172,6

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 55,5 110,1 113,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 89 90 92

Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

49,9 38,85 45,8

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

137,4 148,4 154,3

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 118,7 123,2 127,8

м. ХУСТ

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:
підвищення добробуту населення через цілеспрямоване та послідовне вирішення

найбільш гострих і актуальних проблем соціально-економічного розвитку міста на основі
раціонального використання географічного положення, природно-ресурсного і трудового
потенціалу, збалансованого та пропорціонального, економічно ефективного та екологічно
безпечного сполучення основних сфер і галузей господарства, поступової структурно-
технологічної та організаційно-економічної модернізації виробництва, втілення сучасних
принципів і механізмів господарської діяльності.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 продовження реформування комунального господарства шляхом:
- впровадження заходів з енергозбереження;
- створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
- розвиток водопровідно-каналізаційного господарства;
 збереження  культурної та історичної спадщини шляхом:
- здійснення поетапної реконструкції об’єктів культури та мистецтва;
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- збереження історичної забудови міста;

- розвитку існуючих та створення нових мистецьких і культурних закладів міста;

- відновлення міського парку відпочинку;

- реконструкція центральної частини міста з будівництвом нових тротуарів, зелених
зон і майдану;

 розвиток малого підприємництва;
 розвиток інфраструктури туристично-рекреаційної галузі;
 розширення співробітництва з європейськими партнерами.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати

до 1550 грн., зниження рівня прихованого безробіття, створення 750 робочих місць, введення в
експлуатацію 3,2 тис. м. кв. загальної площі житла, 2,6 км водопроводу, 2,7 км газових мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Хуст

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 40,2 40,1 40,5

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1393,5 1450,0 1550,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 724 750 750

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому
підсумку  (у відс. до попереднього року) 99,2 96,2 100,9

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 9,5 7,5 8,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 110,8 79,2 106,7

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 94 91 93

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

10,2 2,3 2,8

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

71,9 67,8 75,6

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 26,4 28,1 32,2
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м. ЧОП

 Основна мета розвитку міста у 2011 році:

зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення
рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого
розвитку міста, збереження та нарощування обсягу виробництва  продукції, збереження та
відтворення трудових ресурсів, розвитку підприємництва, збереження та створення нових
робочих місць.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

Для забезпечення подальшого економічного і соціального розвитку міста, на основі
аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади
і можливостей міського бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання Чопської міської
ради, розроблено заходи щодо їх реалізації:

 забезпечення нормального функціонування міста, підприємств державного,
комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, збереження тенденцій росту
бюджету міста та можливості фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери .

 забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних
стандартів;

 збереження робочих місць, працевлаштування молоді;

 створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

 усунення зайвих регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

 залучення інвестицій в економіку міста;

 стабільна робота комунального господарства;

 створення відповідних умов для нормального функціонування установ  освіти,
культури та інших установ соціально-культурної сфери;

 недопущення погіршення якості життя населення;

 розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків.

Шляхи вирішеня головних проблем міста
На підставі цілей та пріоритетів визначені основні завдання та дії органів місцевого

самоврядування м.Чоп на 2011 рік:

 забезпечення нарощування обсягів промислового виробництва шляхом оновлення
основних фондів, розвитку виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної продукції,
підвищення ефективності роботи підприємств, збільшення частки продукції з високим ступенем
переробки;

 підвищення інвестиційної привабливості міста та стимулювання залучення
інвестиційних коштів в економіку міста;

 підвищення якості послуг, що надаються міською владою бізнесу;

 забезпечення зниження рівня енергоспоживання та впровадження
енергозберігаючих технологій;

 реформування житлово-комунального господарства міста;

 запровадження конкурентного середовища в системі ЖКГ;
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 забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій
економічно обгрунтованій системі визначення тарифів на комунальні послуги;

 здійснення комплексу заходів щодо вирішення проблем зайнятості населення;

 забезпечення подальшої оптимізації мережі закладів освіти,  культури, продовження
роботи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів;

 посилення безпеки праці в усіх сферах економічної діяльності;

 вдосконалення системи соціального захисту населення та забезпечення надання
адресної соціальної допомоги;

 захист населення і території міста від впливу негативних факторів техногенного та
природного характеру.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати до

2640,0 грн., зниження рівня прихованого безробіття, створення 153 робочих місць.

Основні показники економічного та соціального розвитку
м. Чоп

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 3,4 20,6 22,1

Індекс промислового виробництва, відс. 79,0 604,0 107,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1960,0 2200,0 2640,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 141 164 153

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 15,4 13,6 15,5

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 75,0 88,0 114,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 88 90 92

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-7,0 2,3 2,4

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 19,05 20,75 23,23
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БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
створення реальних умов для піднесення життєвого рівня населення, виконання

завдань щодо підвищення показників розвитку економіки, соціальної сфери, підвищення
ефективності роботи господарського комплексу шляхом використання наявних природних,
мінерально-сировинних, трудових ресурсів.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 забезпечення економічного зростання передбачається шляхом:
- ефективного природокористування;

- зростання продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, щорічне
збільшення розміру середньомісячної заробітної плати;

- розвитку соціальної та гуманітарної сфери;

- залучення інвестицій у добувну промисловість, з метою організації переробки
корисних копалин;

- сприяння поступовому переходу підприємств району, що працюють на
давальницький сировині, до виготовлення власної конкурентоспроможної продукції із
закінченим циклом виробництва та орієнтацією на внутрішній ринок;

- сприяння удосконаленню інфраструктури аграрного ринку, відновленню родючості
ґрунтів (вапнування ґрунтів) за рахунок коштів з державного бюджету ;

- всебічно сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;

- розвитку сервісу інфраструктури в сфері туризму та рекреації з метою розширення
спектру надання послуг;

- сприяння будівництву та реконструкції суб’єктів туристичної та курортно -
рекреаційної сфери, залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток матеріально -
технічної бази туристичної індустрії;

- збереження і розвиток існуючої мережі закладів освіти та культури;

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати

до 1750 грн., зниження рівня прихованого безробіття, створення 859 робочих місць.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок
усіх джерел фінансування 7,0 тис. м. кв. загальної площі житла та 4,0 км водопроводу.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Берегівського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. .грн. 111,9 46,0 55,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1327,8 1550,0 1750,0
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Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1230 853 859

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому
підсумку (у відс. до попереднього року) 105,8 107,3 108,5

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 11,3 11,5 12,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 61,7 104,4 106,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 32 33 34

Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

0,2 0,7 0,9

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. гривень

25,6 29,8 30,7

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. гривень 16,8 16,6 21,1

ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
економічно та соціально збалансований розвиток території, забезпечення ефективного

функціонування реального сектору економіки, підвищення життєвого рівня населення.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

 забезпечення економічного зростання передбачається шляхом:
- підвищення фінансової спроможності району, забезпечення рентабельної діяльності

суб’єктів господарювання та покращення  фінансових результатів діяльності суб’єктів
господарювання;

- забезпечення збільшення надходжень інвестицій в основний капітал;

- збільшення надходжень до зведеного бюджету району;

- активізації заходів щодо відновлення платоспроможності підприємств та
застосування процедур банкрутства до безнадійних підприємств-боржників;

- здійснення комплексу заходів, спрямованих на подолання тіньової економіки, що
має стати суттєвим фактором росту, дозволить активізувати підприємницьку діяльність.
активізації заходів щодо відновлення платоспроможності підприємств та застосування
процедур банкрутства до безнадійних підприємств-боржників;

- активізація роботи з продажі земельних ділянок несільськогосподарського
виробництва через аукціони;

 Очікувані результати:
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 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 1834,0 грн., створення 400 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 залучення інвестицій: зростання обсягу прямих іноземних інвестиційна 14,9
відсотка.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 1,1 тис. м. кв. загальної площі житла, 162 учнівські місця, 13,2 км.
газових мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Великоберезнянського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 22,9 28,5 30,0

Індекс промислового виробництва, відс. 93,5 124,4 105,3

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1473,5 1740,0 1834,0

Індекс реальної заробітної плати, у відс. 114,2 118,1 105,4

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 410 350 400

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 110,6 113,6 114,9

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 7,2 8,3 9,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 71,8 115,3 108,4

Кількість малих підприємств у розрахунку
на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 45 46 47

Фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування (у фактичних
цінах, усього), млн. грн.

-4,2 -1,5 -0,5

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного
бюджету, млн. грн.

15,4 17,2 18,5

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів
з держбюджету), млн. грн. 9,4 12,1 13,7
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ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
консолідація та концентрація зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування на питаннях мінімізації впливу фінансової кризи на соціально-
економічні процеси в районі, у тому числі досягнення макроекономічної стабілізації,
мінімізації негативних соціальних наслідків, підтримку найуразливіших верств населення,
недопущення стрімкого зростання рівня безробіття, поступового підвищення рівня
економічної активності та створення умов для відновлення економічного зростання.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 підвищення ефективності роботи аграрного сектору, розвиток харчової

промисловості на основі переробки сільськогосподарської продукції. Це забезпечить
зайнятість сільського населення, вихід із соціально – економічної кризи, скорочення міграції
сільського населення, а також буде джерелом додаткових доходів та збільшить ринок збуту
вирощеної сільськогосподарської продукції;

 подальше нарощування обсягів залучення інвестицій в господарський
комплекс району, економічне стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів
господарювання, що сприятиме будівництву нових підприємств, реконструкції та
технічному переозброєнню існуючих, розвитку мережі об’єктів соціально-культурного та
комунального призначення;

 забезпечення максимального сприяння розвитку туристичної та
відпочинково-оздоровчої індустрії, в тому числі сільського зеленого туризму,
розширення мережі із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції, надання
побутово-комунальних послуг з метою розширення можливостей створення нових
робочих місць і зайнятості населення;

 підтримка самостійної зайнятості населення, збереження досягнутого рівня в
розвитку малого підприємництва та створення і підтримання сприятливого
середовища, поліпшення економічних показників господарської діяльності суб’єктів
малого підприємництва; фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого
підприємництва, пріоритетними напрямками розвитку якого у районі є: виробництво і
переробка сільськогосподарської продукції; виробництво продовольчих товарів;
виробництво будівельних матеріалів та здійснення будівельно - ремонтних робіт;  надання
послуг у сфері туризму та надання побутових послуг;

 сприяння розширенню сфери застосування праці за рахунок збереження
діючих та створення сучасних нових робочих місць із залученням різних джерел інвестицій,
особливо в сільській місцевості; зростанню компонентів гідної праці, забезпеченню
справедливої оплати праці, передбачаючи, зокрема, відповідні положення у колективних
договорах і угодах.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 1924грн., створення 750 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 5,1 відсотка.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 8,0 тис. м. кв. житла, 2,0 км доріг з твердим покриттям.
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Основні показники економічного та соціального розвитку
Виноградівського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 409,3 458,0 481,0

Індекс промислового виробництва, відс. 109,0 110,4 105,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1543,98 1850,0 1924,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1253 1000 750

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 100,0 102,2 105,1

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 144,2 165,8 174,1

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 89,0 115,0 105,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 28 29 29

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

1,4 1,5 2,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

90,3 93,3 95,0

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 58,4 69,6 77,2

ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
здійснення заходів щодо подальшого нарощування промислового та

сільськогосподарського виробництва, реалізація положень програми зайнятості населення по
зменшенню рівня безробіття шляхом створення нових і збереження діючих робочих місць,
активізації роботи з питань дальшого розвитку малого і середнього бізнесу.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток туристично-рекреаційного комплексу і його інфраструктури шляхом:

- реалізації на території району інвестиційного проекту ГЛК „Боржава”, продовження
робіт ТОВ „Верховина – 1030”;

 ефективне природокористування шляхом:
- впровадження сучасних технологій розробки лісосік та заготівлі деревини, якісне

лісовідновлення та збереження лісів;

- роботи спрямованої на поглиблення переробки деревини, із залученням наявного
потенціалу району в галузі лісопереробки;
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- максимального залучення наявних в районі потужностей для переробки деревини і
зведення до мінімуму вивезення лісу в круглому вигляді;

- максимального сприяння для підприємств, які впроваджують технологічні процеси
по переробці тирси.

Очікувані результати:

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 2100,0 грн., створення 420 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 9,5 тис. м. кв. житла, 7,0 км газових мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Воловецького району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. .грн. 9,48 6,5 6,8

Індекс промислового виробництва, відс. 83,9 68,6 104,6

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1513,0 1930,0 2100,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 321 380 420

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 101,3 100,0 100,0

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 11,6 9,2 10,2

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 57,3 79,3 110,9

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 60 62 64

Фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

0,2 -1,2 0,1

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

14,4 15,1 15,6

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 11,0 12,0 12,4
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ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
забезпечення економічного зростання з закладенням інвестиційного фундаменту

подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання соціальних
проблем та підвищення добробуту населення.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

 формування конкурентноспроможної економіки:
- забезпечення ефективності, енерго- та ресурсозбереження у сфері господарювання;

- підвищення інноваційного рівня економіки;

- розвиток промислового виробництва через приріст обсягів реалізації у добувній,
харчовій та лісовій промисловості;

- формування системи забезпечення стандартів якості продукції;

- формування розгалуженої ринкової та інвестиційно-організаційної інфраструктури
економіки;

- створення умов для розвитку підприємництва;

стабілізація галузі тваринництва через поліпшення племінної справи, ветеринарного
обслуговування, що сприятиме відновленню великотоварного виробництва молока.

 розвиток  туристично-оздоровчого комплексу та його інфраструктури:
- залучення інвестицій у такі перспективні туристично-рекреаційні території як

урочища „Ставліш”, „Бронецька ріка”;

- освоєння активних видів відпочинку: пішохідний туризм, кінний туризм і т.д.;

- впровадження нових рекреаційних технологій для ефективного використання
наявного потенціалу;

- активізації співробітництва з турпредставництвами зарубіжних країн та
національними курортними асоціаціями;

- мікрокредитування розвитку сільського туризму;

- зміцнення та модернізація існуючої матеріально-технічної бази закладів туризму та
рекреації;

- розвиток туристично-сервісної інфраструктури.

Очікувані результати:

 обсяг реалізованої продукції – 100,0 млн. гривень.

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 1700,00 грн., створення 1300 нових робочих місць.

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу інвестицій в основний
капітал на 18,9 відсотків, прямих іноземних інвестицій – на 7,7 відсотка.

 підвищення фінансової спроможності регіону: досягнення позитивних
фінансових результатів в економіці в сумі 0,1 млн. грн., обсяг видатків місцевих бюджетів у
сумі 280,0 млн. гривень.
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 активізація підприємницької діяльності: збільшити кількість зареєстрованих
суб’єктів господарювання-фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення на 3,2  відсотка
більше, порівняно з 2010 роком.

Підвищення якості життєзабезпечення:
1) Будівництво та реконструкція об’єктів соціальної сфери:

- завершення будівництва ЗОШ 1-ІІ ступенів в с. Луково;

- завершення будівництва ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Арданово;

- завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ступенів в с. В. Раковець;

- будівництво школи-інтернат в с. Імстичево;

- завершення басейну закритого типу при дитячо-юнацькій школі на вул. Шкільна
(Спортивна) 20 в м. Іршава;

- реконструкція очисних споруд туберкульозного відділення Іршавської районної
лікарні в с. Довге;

- реконструкція даху М.Раковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- завершення реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Бронька;

- капітальний ремонт допоміжного навчального корпусу ( 4-х класних приміщень)
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Приборжавське;

- будівництво водопроводу та водовідведення з встановленням локальних очисних
споруд ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Довге.

2) Підтримка матеріально-технічної бази об’єктів житлово-комунального
господарства.

3) Забезпечення умов збирання та утилізації твердих побутових відходів з метою
покращення санітарного стану населених пунктів та екології.

4) Утворення умов для розвитку рекреації та туризму.

5) Покращення умов експлуатації індивідуальних житлових будинків з метою
економії енергоресурсів.

6) Будівництво об’єктів з метою запобігання підтоплення території та ліквідації
наслідків паводків.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Іршавського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 88,5 91,6 100,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1247,3 1500,0 1700,0

Індекс реальної заробітної плати, у відс. 109,1 120,2 113,3

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1275 1280 1300
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Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 96,1 86,7 107,7

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 8,0 7,0 7,8

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 64,5 87,5 111,4

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 26 26 27

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-4,1 -1,0 0,1

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

46,5 47,0 47,5

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 30,3 32,6 39,0

МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
підтримка та розвиток туристично-рекреаційної та інших пріоритетних сфер

діяльності, створення умов для забезпечення сталого економічного зростання на основі
ефективного функціонування реального сектору економіки.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток туристично-рекреаційної сфери шляхом:
- зміцнення матеріально-технічної бази підприємств туристично-рекреаційного

комплексу;

- розширення супутньої інфраструктури (будівництво готелів, спортивних площадок,
розважальних закладів, саун тощо);

 розвиток реального сектору економіки шляхом:
- ефективного використання природних ресурсів, поглиблена переробка

лісосировинних ресурсів через широке залучення інвесторів;

- структурного оновлення економіки та нарощування обсягів виробництва товарів,
робіт, послуг за рахунок переоснащення та перепрофілювання підприємств району,
впровадження конкурентоспроможних технологій та продукції, розвиток інфраструктури;

- здійснення економічних та організаційних заходів, спрямованих на подолання
тіньової економічної діяльності та переходу її в реальний сектор економіки;

- відродження галузі вівчарства в господарствах усіх форм власності і
господарювання;
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- створення умов для збільшення мережі підприємств торгівлі, побуту та
ресторанного.

 розвитку підприємництва, малого бізнесу в усіх напрямках господарської
діяльності шляхом:

- сприяння розвитку підприємницької діяльності, створення до десятка малих
підприємств.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 2024,0 грн., створення 690 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 6,7 відсотка.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 5,2 тис. м. кв. загальної площі житла, 100 місць в дошкільних закладах
освіти, 2,4 км водопроводу , 3,5 км газових мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Міжгірського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 29,0 31,2 32,3

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1531,0 1760,0 2024,0

Індекс реальної заробітної плати, відс. 135,5 115,0 115,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 641 600 690

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 99,0 103,9 106,7

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 5,8 8,4 12,6

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 140,0 144,8 150,3

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 42 43 44

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-4,74 0,1 0,11

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

25,9 27,6 29,0

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 21,0 19,3 26,9
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МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
підвищення рівня і якості життя населення району шляхом розвитку соціальної

інфраструктури, підвищення рівня заробітної плати та зайнятості населення, рівня і якості
послуг галузей гуманітарної сфери.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 підвищення конкурентоспроможності промислового та аграрного секторів

економіки, забезпечення економічного зростання шляхом:

- реалізації потужностей цегельного заводу в с.Іванівці;

- реалізації інвестиційного проекту ЗАТ „Мукачівський лісокомбінат” по виробництву
тарної продукції та паливних брикетів;

- розширення виробничої бази ТОВ „Гофротара-Закарпаття”;

- нарощування виробництва підприємств легкої промисловості ДП „ТУП-Україна” та
ТОВ „Кіара фешіон”, які працюють на давальницькій сировині та розглядають пропозиції по
оренді нових виробничих площ;

- нарощування обсягів сільськогосподарського виробництва в новозбудованому
свинокомплексі СТОВ „Завидівське” в с.Чопівці, реконструйованому свинокомплексі ВАТ
„Чопівське”;

- розвитку молочного скотарства  також СТОВ „Завидівське”, де зроблено
реконструкцію ферми в с.Новоселиця, завезено 90 нетелів і телиць голштинської молочної
породи із Словакії, збудовано цех по переробці молока в с.Зубівка;

- розвиток овочівництва ТОВ „Латориця” та його дочірніми підприємствами;

- залучення інвестиції у ФГ „Фермер”, ТОВ „Карпатський паннон” для  бройлерного
виробництва кролятини.

 підвищення рівня заробітної плати та зайнятості населення шляхом:
забезпечення державних гарантій в оплаті праці, виконання вимог щодо підвищення

заробітної плати визначених колективними договорами;

реалізації заходів щодо зменшення масштабів тінізації економіки району та
легалізація заробітної плати;

забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати та недопущення
виникнення боргів.

 поліпшення екологічної ситуації шляхом:

- налагодження системи збору сміття спільно з ТОВ „АВЕ-Мукачево”, розпочати
будівництво сміттєпереробного заводу в с.Пістрялово.;

 Очікувані результати:
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 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 1600,0 грн., створення 1100 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття.

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 3,8 відсотка.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок
усіх джерел фінансування 14,7 тис. м. кв. загальної площі житла, 11,0 км. газових мереж,
будівництво дошкільних закладів освіти на 125 місць (с.Червенево, Макарєво).

Основні показники економічного та соціального розвитку
Мукачівського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 83,8 86,9 90,4

Індекс промислового виробництва 87,1 103,7 104,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1335,0 1470,0 1600,0

Індекс реальної заробітної плати, у відс. 105,6 110,0 108,8

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1407 1050 1100

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 121,9 133,0 103,8

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 12,2 13,5 14,5

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 105,0 110,8 107,4

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 28 29 29

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

11,0 12,0 13,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

52,6 52,6 55,2

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 32,3 31,5 33,1



144

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
забезпечення сталого економічного зростання на основі ефективного функціонування

реального сектору економіки, раціонального використання природних та людських ресурсів,
охорони довкілля, розвитку туризму та рекреації, виконання соціальних зобов’язань.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток реального сектору економіки шляхом:
- розширення виробництва на ТОВ „Перечинська швейна фабрика”,  забезпечення

стабільної роботи таких основних промислових підприємств району: ВАТ „Перечинський ЛХК”,
ТОВ „Індустрія деревообробки”, ТОВ “САМВЕР”, ДП „Дж.Д.Ф. Сервіс”, ТОВ „Карла
України”, ТОВ “Меблева фабрика „Турянка”, ПП „Метаніка” і ін.;

- сприяння  у проведенні діяльності добувної галузі, зокрема, Новоселицького
родовища вапняків та організація виробництва з цієї сировини;

- здійснення пошуку інвесторів для освоєння інших родовищ корисних копалин;

- ефективне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та
лісових ресурсів;

- сприяння в організації переробної галузі з переробки дикоростучих та
сільськогосподарської продукції;

 розвиток туристично-рекреаційного комплексу шляхом:
- підвищення ефективності роботи туристичного комплексу району, зокрема таких

об’єктів як ТОВ “Воєводино”, ЛОК “Полонина”,  будівництво нових туристичних об’єктів та
розширення діючих, зокрема: подальша розбудова гірськолижної бази в с. Новоселиця,
реалізація інвестиційного проекту „Ужгород – Полонина Руна”;

- проведення реклами послуг, що надаються туристично-рекреаційними закладами
району та продукції, що випускається підприємствами району, залучення керівників до
виставкових заходів, ділових зустрічей;

- здійснення пошуку інвесторів для відновлення виробництва на  вільних площах
району та будівництва нових об’єктів на перспективних земельних ділянках;

- систематичне оновлення інформації про район на ВЕБ-сторінці
райдержадміністрації в мережі Інтернет з метою проведення реклами про можливості
району, що дасть можливість додатково залучити інвестиції у розвиток економіки;

 розвиток людських ресурсів та підвищення рівня і якості життя шляхом:
- підвищення рівня добробуту населення, дотримання соціальних стандартів;

- забезпечення збільшення видатків соціальної спрямованості місцевих бюджетів, як
інструмента досягнення пріоритетних соціальних і економічних цілей;

розвиток соціальної та гуманітарної сфер;

- проведення кредитування населення відповідно до цільової Програми „Власний дім”
та залучення коштів населення для проведення газифікації та індивідуального житлового
будівництва;

 розвиток підприємницької діяльності шляхом:
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- реєстрація нових суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб
та взяття на облік у районі тих, що здійснюють діяльність на території району, а
зареєстровані за межами району;

- сприяння суб’єктам підприємництва району в отримані документів дозвільного
характеру та збільшення кількості отриманих дозволів через дозвільних центр за спрощеною
системою;

 Очікувані результати:

 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної
плати до 2100,0 грн., створення 200 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 2,8 відсотків.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 3,3 тис. м. кв. загальної площі житла, 37,5 км. газових мереж, 4,5 км
водопроводу та 1,8 км каналізації, будівництво дошкільних закладів освіти на 90 місць.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Перечинського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 257,4 334,2 366,5

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1534,7 1895,0 2100,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 368 400 200

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 95,3 94,0 102,6

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 27,5 28,7 31,7

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 70,3 104,4 110,5

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 45 46 48

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

20,7 18,5 17,2

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

26,9 33,1 35,0

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 18,05 19,06 20,4
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РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
створення умов для сталого економічного зростання та підвищення рівня добробуту

населення.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток туристично-оздоровчого комплексу та його інфраструктури

шляхом:
- розвиток пріоритетних для гірської Рахівщини видів туризму (зимової рекреації,

оздоровчо-лікувального туризму з використанням мінеральних  вод);

- відродження, збереження та розвиток народних промислів;

- створення сучасних та конкурентноздатних туристичних комплексів.

 ефективне природокористування, забезпечення ефективного захисту
територій від природних та техногенних катастроф шляхом:

- комплексне здійснення заходів, які реалізуються державними лісогосподарськими
підприємствами району;

- відновлення  верхньої межі при полонинського лісу з метою уникнення паводків;

- створення захисних лісових насаджень уздовж малих річок;

- розвиток мережі лісових доріг;

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження і розвиток природно-
заповідного фонду району.

 збереження культурної та історичної спадщини;
 енергозберігаючі заходи у сфері житлово-комунального господарства.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 1955,0 грн., створення 1000 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 10,0 відсотків.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 13,3 тис. м. кв. загальної площі житла, 80 учнівських місць, 56
лікарняних ліжок.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Рахівського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн.грн. 75,3 28,9 75,0
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Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1645,0 1800,0 1955,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 863 900 1000

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 106,1 102,7 110,0

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 10,1 6,0 9,8

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 1,2 0,52 0,5

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 40 42 43

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-45,9 -55,0 1,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

51,6 65,0 57,0

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 36,5 35,1 36,8

СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОН
 Основна мета розвитку району у 2011 році:

визначення першочергових цілей, пріоритетів соціально-економічного розвитку, які
спрямовані на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, послаблення
реальних загроз кризових явищ на економіку району, поліпшення життєвого рівня
населення, покращення соціального захисту.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток промисловості шляхом:
- максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних вод, деревини;

- залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв,
розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих, модернізації обладнання та
забезпечення динаміки зростання обсягів промислового виробництва; активізації
інноваційної діяльності.

 розвиток агропромислового комплексу шляхом:
- покращення породності та продуктивності тварин за рахунок збільшення обсягів

штучного осіменіння худоби, відкриття додатково трьох пунктів штучного осіменіння в
селах Сусково, Неліпино та Тибава;

- створення  пункту по прийманню молока на базі приватного підприємства „Сирняк”
с. Керецьки;
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- збільшення чисельності поголів’я овець у сільськогосподарських товаровиробників
усіх форм власності та господарювання;

- за рахунок дотацій з місцевого та державного бюджетів домогтися здешевлення
вартості утримання основних свиноматок у фермерських господарствах з метою збільшення
обсягів виробництва м’яса, а також молодняка для реалізації населенню;

- сприяння у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, що не використовуються товарним виробникам, як більш
конкурентоспроможним сільгоспвиробникам  у сучасних умовах;

- проведення на місцевих ринках ярмарків з продажу сільгосппродукції за участі
громадян, які реалізують продукцію власного виробництва;

- надання організаційної підтримки по створенню сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів за безпосередньою участю сільськогосподарських
товаровиробників;

- сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій в агропромисловий
комплекс.

 підвищення рівня життя населення шляхом:
- забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами

господарювання шляхом активізації колективно – договірного регулювання оплати праці;

- здійснення заходів щодо стабілізації рівня життя та зростання доходів населення;

- скорочення питомої ваги працівників із низьким рівнем заробітної плати;

- підвищення ефективності використання робочого часу;

- активізації роботи по легалізації «тіньової» заробітної плати;

- недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працюючим.

 розвиток ринку праці шляхом:
- сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;

- покращення обслуговування незайнятого населення;

- розширення форм та видів роботи з роботодавцями, підвищення якості та
конкурентоспроможності безробітних шляхом їх підготовки та перепідготовки для повного
забезпечення потреб роботодавців;

- забезпечення соціального захисту осіб, які його потребують і не здатні на рівних
конкурувати на ринку праці;

- посилення мотивації до легальної зайнятості;

- сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;

- вжиття заходів  щодо створення нових та збереження існуючих робочих місць.

 розвиток споживчого ринку шляхом:
- забезпечення збільшення обсягів роздрібного товарообороту, прибуткової діяльності

суб’єктів господарювання,

- підвищення  ефективності захисту прав споживачів, посилення контролю за якістю і
безпекою продукції та усіх видів робіт (послуг),

- розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення, насамперед
у сільській місцевості;
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- максимальне використання вільних приміщень;

- нарощування обсягів та розширення видів побутових послуг першої потреби (лазні,
хімчистки, ремонт одягу, взуття, складної побутової техніки та радіоелектронної апаратури) і
забезпечення гарантованого їх надання.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 1650,0 грн., створення 670 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 3,8 відсотка.

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 6,5 тис. м. кв. загальної площі житла, будівництво дошкільних закладів
освіти на 30 місць, 7,6 км водопровідних та 2,6 км каналізаційних мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Свалявського району

Показник 2009рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 210,3 232,5 245,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1352,5 1500,0 1650,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 901 650 670

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 103,9 100,0 103,8

Обсяг експорту – всього, млн. дол.  США 16,8 16,5 17,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 82,3 98,2 103,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 49 50 51

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

4,7 5,6 6,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

65,1 71,7 73,6

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 29,2 29,4 31,2
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ТЯЧІВСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
підвищити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу, обсяги

залучення інвестиційних ресурсів, підвищити фінансову спроможність району, впровадити
ефективні соціальні програми, що забезпечить стійке і незворотне підвищення життєвого
рівня населення району.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
 розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери шляхом:
- забезпечення позитивного інвестиційного іміджу району;

- залучення інвестицій в туристично-рекреаційну галузь

- забезпечення конкурентноздатності послуг курортно-рекреаційного комплексу та
суміжних  галузей

- раціонального використання й відновлення природних ресурсів та охорони довкілля;

- збереження і примноження етнокультурного потенціалу та історико-культурної спадщини;

- використання географічного положення та історичних особливостей окремих
населених пунктів району для розвитку міжнародного туризму та транскордонного
співробітництва.

 розвиток промислового комплексу шляхом:
- розширення виробництва продукції з власних сировинних ресурсів, впровадженні

сучасних технологій, підвищення конкурентоздатності продукції.

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій переробки деревини,
освоєння виробництва нових конкурентоспроможних видів продукції на ДП „Ламелла”, ТОВ
„Успіх” та ТзОВ „Майр-Хольцварен-Тересва”;

- залучення іноземних та вітчизняних інвестицій на вільні виробничі площі
промислових підприємств та вільні земельні ділянки;

- впровадження передових технологій лісозаготівлі та лісорозробки з врахуванням
гірських умов Карпат.

 розвиток агропромислового комплексу шляхом:
- збільшення поголів'я  та поліпшення племінних та продуктивних якостей великої

рогатої худоби у приватному секторі шляхом розширення мережі пунктів штучного
осіменіння;

- сприяння розвитку традиційних для району галузей садівництва та
ягідництва через покращення сортового та асортиментного складу;

- - удосконаленню інфраструктури аграрного ринку.

 розвиток підприємництва шляхом:
- удосконалення процедури отримання документів дозвільного характеру;

- скорочення їх кількості при започаткуванні та провадженні підприємницької
діяльності;
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- створення сприятливих умов для зайнятості та самозайнятості населення шляхом
надання одноразової допомоги при започаткуванні власної справи, надання дотацій
роботодавцям, організація професійного навчання безробітних та надання їм можливість
здобути ті виробничі професії, які користуються на ринку праці найбільшим попитом.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 1654,0 грн., створення 1000 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 3,0 відсотка;

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 37,6 тис. кв. м загальної площі житла,  500 учнівських місць, 25 місць у
дошкільних навчальних закладах, 12,0 км. газових мереж, 1,9 км водопроводу та 1,8 км
каналізації.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Тячівського району

Показник 2009рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. .грн. 79,8 84,2 89,4

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1428,0 1583,0 1654,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1989 1780 1000

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 101,7 97,0 103,0

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 19,1 21,7 23,87

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 78,6 113,6 110,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 33 33 33

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

-3,7 -5,2 0,7

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

64,8 68,0 69,5

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 47,7 54,7 56,6
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УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району в 2011 році:
збереження соціально-економічної стабільності в регіоні та створення умов для

відновлення потенціалу району, досягнення стійкої висхідної динаміки розвитку для
посилення його конкурентоспроможності шляхом ефективного використання наявних
ресурсів, факторів росту та важелів управління, розв’язання гострих соціальних проблем та
досягнення високих життєвих стандартів населення.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:
ЦІЛЬ 1  Підвищення стандартів життя населення

Пріоритет 1.1. Забезпечення зростання реальних доходів населення, рівня
зайнятості громадян, соціального захисту найвразливіших верств населення

Критерії успіху:

 зростання розміру середньомісячної заробітної плати на  15,0 відсотків;

 забезпечення відсутності заборгованості з виплати заробітної плати на
підприємствах району;

 зниження чисельності безробітного населення на 16,0 відсотків;

 створення 950 нових робочих місць, у т.ч. у сфері малого бізнесу – 370 нових
робочих місць.

Основні напрямки:

 сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення
за рахунок створення нових робочих місць;

 проведення моніторингу потреби роботодавців у робочій силі;

 стимулювання роботодавців до збереження кадрового потенціалу підприємств;

 збільшення рівня середньомісячної заробітної плати на підприємствах району не
нижче встановленого мінімального рівня;

 забезпечення постійного моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати на
економічно активних підприємствах.

 збільшення обсягів надання соціальних послуг незайнятому населенню та
безробітним громадянам, розширення бази даних щодо вільних та новостворюваних місць,
вакантних посад;

 забезпечення своєчасного призначення та виплату державної допомоги сім’ям з
дітьми та малозабезпеченим громадянам.

Пріоритет 1.2. Поліпшення якості і доступності освіти
Критерії успіху:

 зростання кількості дітей у дошкільних закладах на 19,2 відс., кількості
педагогічних працівників на 9,0 відсотків;

 збільшення кількості учнів до 6280 осіб, а також відсотку тих, хто здобуває повну
загальну освіту до кількості випускників 9 класів до 76 відсотків.
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Основні напрямки:

 забезпечення доступу до якісної освіти усіх верств населення, із врахуванням
національного складу жителів;

 посилення підтримки розвитку дошкільних і позашкільних закладів;

 широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних
закладах, інноваційних форм організації навчального процесу;

 розвиток профільного навчання у загальних середньо освітніх школах;

 створення умов для раннього виявлення творчих нахилів дітей;

 підвищення ефективності фінансування освітньої галузі, покращення матеріально-
технічного забезпечення закладів освіти.

Пріоритет 1.3. Покращення рівня медичного обслуговування населення

Критерії успіху:

 зниження рівня смертності немовлят;

 зниження смертності від онкозахворювань;

 зменшення смертності осіб в працездатному віці та смертності від серцево-
судинних захворювань;

Основні напрямки:

 підвищення якості і доступності медичних послуг;

 поліпшення ефективності фінансування програм розвитку медицини;

 зміцнення мережі первинної медико-санітарної допомоги, матеріально-технічної
бази закладів охорони здоров’я району;

 проведення роботи, направленої на:

- загальне зниження рівня захворюваності населення на соціально-небезпечні
хвороби, серцево-судинні та інші захворювання;

- збільшення охоплення жіночого населення профілактичними ФГ – оглядами;

- посилення санітарно-просвітньої роботи серед населення;

- підвищення якості надання медичної допомоги матерям і дітям;

 створення стимулів для здорового способу життя населення через розбудову
інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку.

ЦІЛЬ 2 Формування конкурентноспроможної економіки

Пріоритет 2.1. Впровадження сучасних високотехнологічних виробництв

Критерії успіху:

 забезпечення зростання обсягів:

- реалізації промислової продукції   на  8,6 відс.;

- продукції добувної промисловості на 6,2 відс.;
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- продукції обробної промисловості на 8,6 відс.;

- експорту на 10,3 відс.;

- реалізованої інноваційної продукції на 7,3 відс.

 збільшення частки інноваційно-активних підприємств до 35,0 відсотків.

Основні напрямки:

 розвиток кластерів виготовлення високотехнологічної, конкурентноздатної
продукції, сприяння створенню на території району індустріальних промислових парків
автомобілебудування та електроніки;

 диверсифікація виробництва, ринків збуту продукції на тлі підвищення
інноваційної складової розвитку;

 впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій для забезпечення
конкурентоспроможності виробництва, використання альтернативних джерел енергії;

 створення умов для підтримки та стимулювання експорту, підвищення його
товарної диверсифікованості, розвиток імпортозаміщення;

 розвиток виробництв на базі власного природно-ресурсного потенціалу.

Пріоритет 2.2. Розвиток високоефективного агропромислового виробництва

Критерії успіху:

зростання обсягів виробництва основної сільськогосподарської продукції (зерна,
овочів, картоплі, плодів та ягід, винограду,  м’яса худоби, молока)

Основні напрямки:

 технічне та технологічне оновлення агропромислового комплексу, поглиблення
реформ в аграрному секторі економіки, соціальне облаштування села;

 розширення посівних площ сільськогосподарських культур та збільшення їх
урожайності;

 забезпечення доступу сільськогосподарських товаровиробників до державних і
регіональних програм підтримки розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери;

 захист внутрішнього ринку та підтримка місцевого товаровиробника;

 ефективне використання земельних ресурсів, проведення робіт з поліпшення
земель сільськогосподарського призначення;

 впровадження інноваційних технологій виробництва сільськогосподарських
культур, поглиблення селекційно-племінної роботи.

ЦІЛЬ 3. Поліпшення умов ведення бізнесу та стимулювання інвестиційної
діяльності

Пріоритет 3.1. Стимулювання притоку інвестицій, реалізація перспективних
інвестиційних проектів

Критерії успіху:
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Забезпечення зростання обсягу:

 прямих іноземних інвестицій до 73,6 млн. дол. США, в т. ч.  у промисловість - до
60,2 млн. дол. США;

 інвестицій в основний капітал на 3,7 відс.

Основні напрямки:

 стимулювання регіональних «точок зростання» економіки району із залученням
інвестиційних ресурсів у пріоритетні галузі економіки;

 розвиток логістичної інфраструктури на територіях, пріоритетних для
інвестування;

 реалізація перспективних інфраструктурних проектів на прикордонних територіях,
зокрема в рамках підготовки до ЄВРО 2012;

 сприяння реалізації експортоорієнтованих інвестиційних проектів.

Пріоритет 3.2. Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва

Критерії успіху:

 зростання у розрахунку на 10 тис. осіб кількості:

- малих підприємств на 6,2 відс.;

- зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності на 5,0 відс.;

 поліпшення фінансових результатів діяльності малих підприємств;

 збільшення надходжень від діяльності малого бізнесу на 19,6 відс.

Основні напрямки:

 підтримка високого рівня ділової активності та розвиток конкуренції на ринку
товарів та послуг;

 формування ефективно діючої інфраструктури розвитку підприємництва;

 сприяння кадровому забезпеченню малого бізнесу;

 розробка підтримка в реалізації пілотних проектів.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 2300 грн., створення 950 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття;

 покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних
інвестицій – на 1,6 відсотка;

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх
джерел фінансування 26,4 тис. м. кв. загальної площі житла, 2,0 км водопроводу та 3,4 км
газових мереж.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Ужгородського району
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Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 1845,5 2574,8 2796,2

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1740,0 2000,0 2300,0

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 1252 950 950

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 94,5 98,9 101,6

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 362,5 399,8 441,0

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 77,9 110,3 110,3

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 76 81 86

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

17,9 19,0 23,0

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

225,6 221,3 234,2

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 58,7 63,7 76,3

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН

 Основна мета розвитку району у 2011 році:
створення умов для забезпечення сталого економічного розвитку на основі

ефективного функціонування реального сектору економіки, підтримки та розвитку
пріоритетних сфер діяльності, формування сучасної інфраструктури.

 Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

 розвиток промислового виробництва через розширення діючих та створення
сучасних виробництв, які забезпечать як потреби місцевого ринку, так і
конкурентоспроможність продукції за межами регіону;

 нарощування потужностей діючих підприємств та створення нових на наявній в
районі мінерально-сировинній базі;

 проведення інвентаризації основних фондів ЖКГ, визначення обсягів фінансових
ресурсів необхідних для переоснащення комунального господарства;

 реалізація інвестиційних проектів;

 розвиток аграрного сектора та комплексний розвиток сільських територій;
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 подальший розвиток гуманітарної сфери;

 розвиток туристично-рекреаційного комплексу та його інфраструктури;

 збереження культурної та історичної спадщини;

 забезпечення ефективного захисту екології району.

 Очікувані результати:
 підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної

плати до 1978,6 грн., створення 760 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття.

 покращення інвестиційного клімату: прямих іноземних інвестицій – на 5,0 відсотків;

 підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел
фінансування 9,0 тис. м. кв. загальної площі житла, 30 лікарняних ліжок, 13,0 км. газових мереж, 3,1
водопроводу, будівництво шкіл на 300 учнівських місць.

Основні показники економічного та соціального розвитку
Хустського району

Показник 2009 рік
(звіт)

2010 рік
(очікувані

результати)

2011 рік
(проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у
діючих цінах – всього, млн. грн. 89,5 91,3 94,0

Середньомісячна заробітна плата, грн. 1713,0 1884,4 1978,6

Кількість створених робочих місць всього,
одиниць 758 750 760

Обсяг прямих іноземних інвестицій по
наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року) 100,9 106,9 105,0

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США 4,9 5,8 5,9

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року) 83,1 118,4 102,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення, одиниць 16 17 18

Фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування (у фактичних цінах, усього),
млн. грн.

2,7 1,2 1,6

Надходження податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до зведеного бюджету,
млн. грн.

32,0 34,1 35,0

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з
держбюджету), млн. грн. 23,5 24,2 24,5
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7.5 Розвиток малих міст

У відповідності до Закону України „Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку малих міст” міста з населенням до 50 тис. осіб відносяться до категорії малих. В
області таких налічується дев’ять: Берегове, Виноградів, Іршава, Перечин, Рахів, Свалява, Тячів,
Хуст, Чоп, (м. Берегове, Чоп та Хуст – міста обласного значення), у яких проживає 147,8 тис.
осіб, що становить близько 11,9 відс. населення області.

Підтримка розвитку малих міст здійснюється через реалізацію щорічних програм
економічного і соціального розвитку області, заходів державних цільових програм, зокрема
„Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській
області на 2006-2015 роки” а також через низку регіональних програм спрямованих на
підтримку розвитку малого підприємництва, зайнятості населення, охорони здоров’я та
розвитку освіти, реформування та розвитку житлово-комунального господарства,
будівництва житла, збереження історико-культурної спадщини та інших.

Місцевими органами виконавчої влади здійснюється розроблення місцевих програм
соціально-економічного розвитку малих міст на коротко- та середньострокову перспективу.
Зокрема, затверджено Стратегії розвитку міст (Берегове, Чоп та Рахів) до 2015 року, діють
Програми економічного та соціального розвитку міст на 2010 рік та розробляються Програми
економічного та соціального розвитку міст на 2011 рік. У місті Виноградів затверджено
стратегічний план розвитку міста на 2010-2020 роки, де відображено напрямки здійснення
регіональної політики, спрямованої на підтримку розвитку міста.

Забезпечення фінансування заходів, спрямованих на розвиток малих міст, у 2010 році
здійснювалось за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, благодійних
внесків, інших. Кошти спрямовувались на реалізацію соціальних програм, таких як програма
розвитку фізичної культури і спорту, роботи з творчо-обдарованими дітьми, відпочинку та
оздоровлення дітей, соціальної підтримки малозабезпечених громадян тощо.

Пріоритетними напрямами залишаються розвиток малого підприємництва,
розширення співробітництва з європейськими партнерами.

Удосконалювалась система соціальних послуг та підвищувалась їх якість.

Одним із заходів досягнення гідного життя громадян є реалізація державної політики
підвищення доходів населення. Збільшилась середньомісячна заробітна плата працівників,
зайнятих в економіці.

Найвища середньомісячна заробітна плата у січні-вересні поточного року у м. Чоп
(2297,0 грн.), що на 28,6 відс. більше від середньообласного рівня  (1786 гривень).

За підсумками дев’яти місяців поточного року органами праці та соціального захисту
населення області відповідно до чинного законодавства своєчасно забезпечувалось
призначення та виплата державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

Упродовж дев’яти місяців 2010 року надавались субсидій на відшкодування витрат по
оплаті житлово-комунальних послуг.

Подовжується реформування житлово-комунального господарства міст, реалізувались
заходи по газифікації, енергозбереженню, забезпечення пожежної безпеки, благоустрою,
озелененню та створенню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Діючі тарифи на водопостачання і водовідведення у містах Берегово та Іршава
повністю забезпечують відшкодування витрат на їх виробництво та надання послуг, а у
містах Іршава та Чоп − на утримання житлового фонду.
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З метою мінімізації впливу світової економічної кризи впроваджено технологічний
процес виготовлення паливних брикетів на деревообробних підприємствах міст Рахів (ТОВ
„Ековатра”), м. Свалява (ТОВ „Еко-брикети”), м. Тячів (ТОВ „Шкала-енержі”) та м.Берегове
(ТОВ „Інтерсорс”). В стадії технологічної наладки виробничого процесу перебуває
підприємство ТОВ „Шкала енерджі” м.Тячів по виготовленню пилетів із відходів деревини,
яке використовуватиметься як альтернативне паливо.

На виконання регіональної „Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період до
2010 року” здійснювалося оздоровлення дітей-сиріт шкіл-інтернатів, дитячих будинків,
професійно-технічних училищ, а також талановитої молоді та гуртківців міських
позашкільних закладів освіти.

У містах діють служби у справах неповнолітніх, діяльність яких спрямована на
реалізацію державної політики з питань соціального захисту дітей, у тому числі дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

З метою профілактики злочинності, правопорушень та виявлення бездоглядних та
безпритульних дітей проводились профілактичні рейди („Вокзал”, „Підвал” „Ялинка”, „Діти
вулиці”, „Канікули”), відпрацювання ігрових залів, комп’ютерних клубів, відеотек та
дискотек щодо відвідування їх неповнолітніми під час уроків та у вечірній час. Проводились
перевірки торговельних закладів на предмет реалізації неповнолітнім спиртних напоїв та
тютюнових виробів. Для адаптації в суспільстві бездоглядних та безпритульних дітей,
надання їм протягом тривалого періоду соціальної, психологічної, медичної допомоги в м.
Свалява діє Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Заклад
розрахований на 20 дітей віком від 3-х до 18-ти років. Максимальний термін перебування у
центрі – дев’ять місяців.

У містах спостерігається завантаженість дошкільних закладів, зокрема у м. Берегово 140
осіб на 100 місць.

У містах Іршава, Рахів, Хуст, Виноградів та Свалява діють агентства регіонального
розвитку, які служать центром навчання та підтримки підприємців.

У сфері розвитку послуг зв’язку впроваджується швидкісний доступ до мережі
„Інтернет” – послуга „ОГО”, також на АТС змонтовано обладнання широкосмугового доступу
до мережі Інтернет.

Інформації про стан соціально-економічного і культурного розвитку міст висвітлювалась
через мережу засобів масової інформації (газети, радіо, телебачення). Телерадіокомпанії діють у
містах Чоп (ТРК „Даніо”), Хуст (РТК „Хуст”), Виноградові (ТРК „Виноградів ТВ”) та Берегово
(ТРК „Студія-Берегсас”).

У поточному році за рахунок співфінансування державного та місцевих бюджетів
продовжуються роботи в хірургічному корпусі АГК Іршавської та Рахівської РЛ, „блоку А”
Берегівської ЦРЛ.

У м. Виноградів створено 4-и об’єднання співвласників багатоповерхових будинків
(ОСББ), завершується будівництво спортивно-реабілітаційного комплексу для осіб з
обмеженими фізичними можливостями.

У м. Іршава по вул. Набережній введений в експлуатацію 16-ти квартирний житловий
будинок із вбудованим на І поверсі магазину-кафе.

За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів  м. Свалява за січень -
серпень виконано роботи по реконструкції та будівництву закладів соціально-культурного
призначення, а саме: навчально-виховних комплексів міста, реконструкцію окремих вулиць
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міста, трибун стадіону „Авангард”, та завершення будівництва каналізаційних мереж
мікрорайону вул. Садова-Достоєвського міста.

У поточному році у житлово-комунальній сфері м. Тячів будуть завершені роботи по
реконструкції каналізаційної та водопровідної мереж по вул. Голоші, Пушкіна, Леніна.

Продовжується реформування комунального господарства міста Хуст шляхом
впровадження заходів з енергозбереження, які мають за мету зниження собівартості
утримання бюджетних установ, створення об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків, забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на розвиток
водопровідно-каналізаційного господарства.

Здійснюються заходи щодо збереження культурної та історичної спадщини шляхом
проведення поетапної реконструкції об’єктів культури та мистецтва, збереження історичної
забудови міста, розвитку існуючих та створення нових мистецьких і культурних закладів
міста з метою його привабливості та якості життя населення. Продовжується відновлення
міського парку відпочинку, реконструкція центральної частини міста з будівництвом нових
тротуарів, зелених зон і майдану.

У м. Чоп введено в дію підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ „Бліцарт
Продукціон”.

Основні проблемні питання.

 зменшення кількості вільних робочих місць для працездатних осіб
працездатного віку, особливо для осіб, що потребують соціального захисту і не здатні на
рівних конкурувати на ринку праці;

 працевлаштування неконкурентноспроможних на ринку праці груп населення
(інвалідів, непрацюючої молоді, осіб передпенсійного віку);

 наявність заборгованості із виплати заробітної плати;

 низький рівень забезпеченості місцевих бюджетів власними доходами;

 потребують ремонту та реконструкції водопровідні мережі міст Берегове,
Виноградів, Іршава, Перечин, Свалява, Чоп, Хуст;

 здійснення будівництва та реконструкції КНС у містах Берегове, Виноградів,
Іршава, Перечин, Рахів, Свалява,  Тячів, Чоп, Хуст;

 недостатній розвиток соціальної інфраструктури, сфери обслуговування,
житлово-комунального, готельного, дорожнього і транспортного господарства;

 низький рівень технічного оновлення та інноваційної діяльності.

Основні завдання на 2011 рік:
 формування місцевих бюджетів з урахуванням пріоритетності розв’язання

проблем малих міст;

 забезпечення узгодженої діяльності місцевих органів влади з реалізації в
містах Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області до 2015 року;

 взаємодія органів місцевого самоврядування з державними, комунальними та
приватними підприємствами з питань розвитку малих міст;

 підтримка малого та середнього підприємництва, спрямованого на створення
робочих місць з належними умовами праці;

 покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міст та
покращення якості і доступності медичної допомоги для населення;
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 зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти;

 просування продукції вітчизняних товаровиробників на міжнародні ринки,
розширення зовнішніх ринків збуту і обсягів експорту промислової та сільськогосподарської
продукції;

 сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно функціонуючих
та створення нових робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм
власності;

 підтримка самостійної зайнятості населення, подальшого розвитку підприємництва;

 попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі,
запобігання безпритульності та бездоглядності;

 сприяння ефективному формуванню і реалізації державної політики щодо
соціальної роботи з дітьми;

 відновити роботу груп у діючих дошкільних навчальних закладах міст. Це
дасть можливість додатково охопити дошкільною освітою дітей;

 розвиток курортно-рекреаційної галузі та пов’язаних з нею видів діяльності
(театрально-концертної, спортивно-видовищної, транспорту, роздрібної торгівлі,
громадського харчування та інших).

З метою зменшення кількості об’єктів незавершеного будівництва, що відносяться до
об’єктів соціальної інфраструктури, концентрації коштів бюджетів усіх рівнів на поліпшення
умов проживання населення, органам місцевого самоврядування необхідно сконцентрувати
фінансові та матеріальні ресурси на зміцнення матеріальної бази таких важливих об’єктів
соціальної сфери:

м. Берегово:
 капітальний ремонт будівлі та теплотраси ЗОШ № 4 ім. Л.Кошута, харчоблоку

ДНЗ № 18, вул. Сечені, 44, приміщень ДНЗ № 10, будівель та інженерних мереж
багатоповерхових будинків мікрорайон Мужайська-В.Гуци, пров.Мукачівський-Корятовича,
пр.Геологів, Фабрична,  міських інженерних мереж, вулиць Толстого, Шкільна-Кутузова,
Казінці, Київська, пл.Героїв, Кініжі-Толстого,  вуличного освітлення по вул. Шкільна,
Берчені, Мужайська, Буча, Виноградна, Лоняї,  об’єктів водопостачання та водовідведення
по вул. .Мукачівська, Стефаника, Сечені, Мікеша, Бако Габора, Корятовича,
Б.Хмельницького, Кініні, Суворова, Крива, пр. Мукачівський,  споруд КОС „Чізай”,  НФС
„Буча хлораторна ВОС „Мала Гора”, насосна  вул.Фабрична (друга черга),   КНС „Військова
частина” до вул. Вокзальна, насосна вул. Фабрична (друга черга), КНС „Вікторія”, КНС-1,
КНС-5;

 установка теплових насосів ДНЗ № 19, 4, ДНЗ № 18;

 заміна вікон та дверей по програмі енергозбереження в ЗОШ №5,8 ДНЗ №
4,6,10,12,13,18,19;

 водогін від ВОС М.Гора до пер. В.Гуци;

 водопостачання вул. Гелеї Катона Іштвана, Б.Хмельницького-Пляжна,
Корятовича, Шевченка, 39а, 39б;

 реконструкцію КНС – 3, 4 та системи водовідведення при леглих вулиць;

 будівництво КНС „Онча” та мереж водовідведення;

 капітальний ремонт парку Героїв.
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м. Виноградів:
 реконструкцію Виноградівської гімназії;

 реконструкцію водогону від резервуарів до вул. Копанська;

 проведенню відводу поверхневих вод міста;

 реконструкцію очисних споруд міста;

 будівництво та реконструкція вуличних інженерних мереж.

м. Іршава:
 завершення будівництва і введення в експлуатацію басейну закритого типу при

дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Шкільній (Спортивній), 20;

 реконструкцію водопроводу по вул. Першотравневій та Шкільній;

 реконструкцію водозабору;

 реконструкцію систем водопостачання, каналізації та електропостачання
житлових будинків по вул. Шевченка, 54, 56, 58;

 реконструкцію покрівлі над житловими будинками по вул. Шевченка, 54, 56, 58;

 виготовленні проектно-кошторисної документації на будівництво „Станції
знезалізнення”;

 виготовленні проектно-кошторисної документації на заміну основного
водогону від водонасосної станції міста.

м. Перечин:
 реконструкцію клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад;

 реконструкцію котельні хірургічного корпусу Перечинської центральної
районної лікарні;

 реконструкцію зовнішнього водопостачання поліклінічно-хірургічного
корпусів Перечинської центральної районної лікарні;

 капітальний ремонт районної бібліотеки для дітей;

 реконструкцію централізованого лікувального газопостачання (кисень) в
хірургічному та пологовому відділенні Перечинської центральної районної лікарні;

 будівництво дренажної системи та каналізації хірургічного корпусу
Перечинської центральної районної лікарні;

 будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини для водозабезпечення
поліклінічно-хірургічного корпусів Перечинської центральної районної лікарні;

 реконструкцію каналізаційно-насосних станцій № 1 та № 2;

 будівництво каналізаційних мереж мікрорайону „Посьолок” та вул. Духновича;

 реконструкцію дахів на будинках  № 1 пл. 50 років Жовтня, № 19 пл. Народна;

 виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію русел
потоків „Домарадж” та „Вулшава”

 будівництво господарсько-побутових каналізацій по вул. Духновича, Горького,
М. Підгорянки, Комсомольській, Воз’єднання, Колгоспній, Першотравневій;
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 реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду, тепло забезпечення
житлових будинків;

 виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво та
реконструкцію каналізаційних мереж по вул. Шевченка, Мала, Садова, Толстого, міського
водогону;

 реконструкцію водонапірної башти міста;

 будівництво водогонів по вул. Толстого і Борканюка;

 реконструкцію Перечинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

 виготовлення проектно-кошторисної документації та будівництво
сміттєзвалища в м. Перечин.

м. Рахів:
 продовження будівництва акушерсько-гінекологічного корпусу районної лікарні;

 будівництво туберкульозного відділення районної лікарні;

 реконструкцію котельні районної лікарні;

 переведення на електроопалення житлових будинків, організацій та установ;

 реконструкцію каналізаційних очисних споруд;

 капітальний ремонт районного будинку культури.

м. Свалява:
 реконструкцію напірного каналізаційного колектору та водопроводу від

каналізаційної насосної станції по вул. Головній до каналізаційних очисних споруд міста;

 реконструкцію водопровідної мережі по вул. Чорновола;

 із об’єктів оздоровчо-туристичного призначення планується реконструкція
майнового комплексу колишнього НБ „Україна” під реабілітаційний центр по
вул.Духновича.

м. Тячів:
 реконструкцію каналізаційних очисних споруд (ІІ черга);

 реконструкцію станції !-го підйому діючого водозабору;

 реконструкцію, розширення та облаштування міського потічка „Голубий Дунай”.

м. Хуст:
 реконструкцію частини вул. Карпатської Січі від №17 до №21 та частини

майдану Незалежності від №1 до №3;

 реконструкцію міського парку культури та відпочинку в м. Хуст;

 реконструкцію ділянки міського водопроводу на вул. Гвардійська-
Грушевського, Шутка (частково).

м. Чоп:
 реконструкцію незавершеного будівництва водозабору підземних вод;

 будівництво КНС з мережами по вул. Брегівська, Князя Лаборця, КНС–1 (вул. Петефі);
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 реконструкцію ЗОШ № 1.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Показники 2010(очікув.) 2011
Створення нових робочих місць у малих

містах, тис. одиниць 3486 3591

Ресурсне забезпечення:

Розвиток малих міст забезпечуватиметься на засадах концентрації державних,
місцевих та залучених з інших джерел матеріальних та фінансових ресурсів.

8. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Останні події в Україні наочно виявили актуальність проблеми створення ефективної
системи державного управління завдяки збалансованому розвитку адміністративних регіонів
країни, забезпечення сприятливих умов для всебічного використання та подальшого
нарощування наявного потенціалу кожної субнаціональної соціально-економічної
територіальної системи, побудови таких механізмів підтримки слаборозвинених територій,
що стимулюватимуть їх динамічний розвиток. Державне регіональне управління поєднує в
собі державне управління цілісним соціально-економічним територіальним комплексом
держави у просторовому аспекті та державне управління кожним окремим регіоном.

У сучасних умовах державне управління розвитком регіонів області повинно полягати
у забезпеченні високодинамічного та збалансованого розвитку всіх адміністративних
одиниць шляхом створення відповідної законодавчої бази та її реалізації органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування на підґрунті плідної взаємодії та співпраці.

Обласна державна адміністрація створює сприятливі умови для подальшого розвитку
громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні шляхом забезпечення участі
громадськості у виробленні, реалізації,  контролі публічної політики, стимулювання
громадської активності.

З метою поширення кращого досвіду роботи місцевих органів виконавчої влади,
місцеві державні адміністрації області щороку долучаються  до участі у Всеукраїнському
конкурсі „Приязна адміністрація”. Проводжувані заходи сприяють наданню послуг на
високому професійному рівні.

З метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності
державної служби, підвищення її авторитету, продовжується щорічна робота з  проведення І
та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”. У 2010 році у
названому конкурсі взяли участь понад 200 державних службовців обласної та районних
державних адміністрацій. Переможці в номінантах „Кращий керівник” та „Кращий
спеціаліст”  були скеровані для участі у ІІІ підсумковому турі Конкурсу.

Кращих та ініціативних учасників конкурсу зараховано до кадрового резерву на 2011
рік на вищі та керівні посади в органах виконавчої влади. Формування якісного кадрового
резерву продовжує бути пріоритетним при підборі кадрів та просування їх  на посадах
державних службовців. Переважну більшість запропонованих для зарахування до кадрового
резерву на 2011 рік складають державні службовці до 45 років.
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Реалії та умови існування суспільства на сьогодні перебувають у прямій залежності
від ефективності державного управління. Організація взаємовигідного і ефективного
співробітництва із суспільством вимагає зміни державного управління та впровадження
нових, ефективних і сучасних підходів та методів. З цією метою в облдержадміністрації
запроваджується система управління якістю за стандартом ISO 9001:2001. Однією з цілей
зазначеної системи є формування такої системи державного управління, яка б стала
близькою до потреб і запитів людей.

Процес впровадження в державному управлінні нових стилів і методів насамперед є
процесом навчання державних службовців ефективному керівництву, у якого основним
пріоритетом завжди є споживач з його потребами, а результати діяльності повинні ці потреби
задовольняти.

Основні проблемні питання:

 відсутність єдиних для всіх органів виконавчої влади стандартів і процедур
діяльності;

 недостатнє законодавче врегулювання питань правового статусу  державних
службовців;

 недостатнє нормативно - правове врегулювання питань  прийняття та
проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

 відсутність єдиної системи критеріїв і показників оцінки ефективності
навчання в інститутах та центрах перепідготовки  та підвищення кваліфікації державних
службовців;

 низький рівень матеріального забезпечення низової ланки державних
службовців, що стримує залучення та утримання на державній службі молодих фахівців.

Основні завдання на 2011 рік:

 проаналізувати теоретичні засади управління за результатами та складові
управлінського циклу;

 визначити перспективи та можливості впровадження управління за
результатами у практику діяльності органів влади;ї

 максимальне делегування повноважень та процесів прийняття управлінських
рішень на нижчі рівні управління;

 проведення моніторингу та аналізу громадської думки щодо оцінки діяльності
місцевих органів виконавчої влади;

 удосконалення інформаційно-аналітичної системи та баз даних в системі
державної служби;

 утвердження позитивного іміджу працівників органів державної влади та
прозорості у діяльності державних службовців при наданні ними адміністративних послуг;

 участь у Всеукраїнських конкурсах “Приязна адміністрація” та ”Кращий
державний службовець”, Всеукраїнській спартакіаді державних службовців;

 усунення та недопущення порушень законодавства України з питань кадрових
призначень та просування по службі, удосконалення форм і методів кадрової роботи,
забезпечення дотримання професійно-кваліфікаційних вимог на посади державних
службовців;
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 забезпечення підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та
місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією;

 встановлення проблем ефективності державного управління та
результативності діяльності і визначення можливостей їх вирішення;

 впровадження управління за результатами діяльності, які повинні чітко
корелювати із поставленими метою та цілями;

 запровадити зміни управлінських пріоритетів у напрямку фокусування на
результати діяльності;

 створення умов для забезпечення запровадження системи управління якістю в
структурних підрозділах облдержадміністрації, що дасть змогу підвищити результативність
та ефективність їх діяльності;

 проведення сертифікаційного аудиту з питань запровадження системи
управління якістю  в апараті облдержадміністрації.

9. ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗМІЦНЕННЯ ЗАКОННОСТІ І
ПРАВОПОРЯДКУ

Забезпечення національної безпеки, громадського порядку, посилення боротьби зі
злочинністю, зокрема її організованими формами, успішна протидія криміналізації економіки
здійснюється як правоохоронними, так й усіма органами виконавчої влади. Утвердження та
реалізація прав і свобод людини і громадянина, подальше формування громадянського суспільства
і побудови правової держави забезпечується шляхом реалізації державних цільових програм та
проведенням відповідних організаційних заходів.

У комплексі заходів з протидії злочинності і правопорушення, визначальне місце
займають проблеми пов’язані з виявленням і розкриттям злочинів у економічній сфері. На
міжвідомчих нарадах керівників правоохоронних і контролюючих органів, засіданнях
колегіальних органів у поточному році було розглянуто стан протидії злочинним проявам на
пріоритетних напрямках економіки, здійснено ряд оперативно-пошукових заходів з
виявлення і попередження злочинних проявів у цій сфері.

За 9 місяців 2010 року органами внутрішніх справ виявлено 912 злочинів економічної
спрямованості (проти 812 за аналогічний період минулого року). Державі нанесено збитків на
суму 27577,8 тис. гривень. Після розслідування кримінальних справ державі відшкодовано
19239,8 тис. грн., що складає 69,8 відс. від виявлених збитків.

Для вироблення ефективних управлінських рішень здійснюється аналіз
вантажопотоків та напрямів переміщення найбільш ліквідних товарів суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності. Проведено низку аналітичних досліджень щодо
зовнішньоекономічних операцій з м'ясопродуктами, механізмів контрабанди легкових
автомобілів іноземного виробництва і подальшої їх незаконної легалізації в Україні, а також
незаконного відшкодування податку на додану вартість. За 9 місяців 2010 року виявлено 912
економічних злочинів, у тому числі кваліфікованих 623, або 68,3 відсотка. Задокументовано
413 службових злочинів, у тому числі 49 фактів хабарництва. Виявлено 174 факти
розкрадання державного або колективного майна, із них 20 – у великих або особливо
великих розмірах.

У держбюджетній сфері виявлено 153 злочини; у сфері приватизації – 101; лісовому
господарстві – 97; сфері зовнішньоекономічної діяльності – 24; банківської діяльності – 115,
у тому числі в банківських установах – 64; сфері інтелектуальної власності – 9; з питань
виготовлення, збуту підробних грошей, цінних паперів – 26.
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Проведено роботи спрямовані на виявлення і припинення корупційних діянь,
хабарництва та інших зловживань посадовими і службовими особами митних,
прикордонних, інших органів з контрольно-дозвільними повноваженнями у сфері
зовнішньоекономічної діяльності. Здійснюються оперативно-пошукові заходи, спрямовані на
ліквідацію каналів незаконної міграції іноземців територією України, з метою послаблення їх
впливу на криміногенну ситуацію в області.

Правоохоронними органами області за 9 місяців 2010 року стосовно службових осіб
органів місцевого самоврядування, держслужбовців місцевих органів виконавчої влади складено
100 протоколів про вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із
корупцією, із яких: 27 – органами прокуратури, 50 – органами внутрішніх справ, 23 –
управлінням Служби безпеки України в Закарпатській області.

У 54 випадках на винних осіб накладено штрафи, сума яких становить 19735,00 грн., 14
справ закрито у зв’язку із відсутністю складу правопорушення або його мало значимістю, у трьох
випадках винесено усне попередження, 29 справ знаходиться на розгляді у судах.

Значна частина порушників антикорупційного законодавства – голови, бухгалтери,
секретарі та землевпорядники сільських та селищних рад (76 протоколів – 76 відс. загальної
кількості).

За 9 місяців 2010 року підрозділами державної податкової адміністрації у Закарпатській
області здійснено 13616 документальних перевірок платників податків, із яких у 13374 –
виявлено порушення податкового законодавства. Донараховано до сплати 66,0 млн. гривень (у
тому числі до державного бюджету – 54,8 млн. грн.). Попереджено незаконне відшкодування
ПДВ з державного бюджету у сумі – 39,8 млн. грн. Мобілізовано до зведеного бюджету 1161,4
млн. грн., до державного бюджету – 475,6 млн. гривень.

Припинено діяльність двох конвертаційних центрів. Сума конвертованих грошових
коштів становить 6 млн. гривень. За цими фактами порушено дві кримінальні справи (стаття 212
КК України та стаття 191 КК України), які знаходяться у провадженні.

Під час здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення
шляхів надходження на ринки області фальсифікованих товарно-матеріальних цінностей,
припинено діяльність п’ятьох підпільних цехів із виготовлення фальсифікованих
алкогольних напоїв.

Основні проблемні питання:
 не відповідає вимогам сьогодення матеріально-технічне забезпечення

правоохоронних органів області;

 висока плинність кадрів заважає якісному формуванню професійного ядра
правоохоронних органів;

 зберігається тенденція великої кількості зареєстрованих злочинів загально
кримінальної спрямованості, зокрема тяжких та особливо тяжких.

Основні завдання на 2011 рік:
 протидія криміналізації економіки, особливо в стратегічно важливих її галузях;

 викриття організованих злочинних груп і злочинних організацій, у першу чергу в
пріоритетних галузях економіки, викорінення корупції в органах державної влади;

 забезпечення національної безпеки, громадського порядку, захисту громадян
від злочинних посягань шляхом:

 сприяння реалізації та фінансування прийнятих регіональних цільових програм
у сфері профілактики та боротьби зі злочинністю;
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 поліпшення взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю, підвищення
рівня довіри населення до їх роботи.

Ресурсне забезпечення:
- „Комплексна програма профілактики злочинності на території Закарпатської області

на 2011-2015 роки”;

- „Регіональна програма боротьби з контрабандою, організованою злочинністю та
корупцією на 2009-2012 роки” ;

- „Регіональна програма посилення боротьби з нелегальною міграцією на 2009-2012
роки”;

- „Регіональна програма із забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики і вивчення суспільної думки на 2011-2014 роки”;

- Програма діяльності громадських організацій, які потребують соціального захисту”.
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Додаток 1.1

Основні показники
розвитку підприємств, що належать до майна обласної комунальної власності на

2011 рік

Показники 2009 рік,
звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Обсяг виробництва товарів,
робіт, послуг, всього тис. грн

73480,1 59872,9 61249,8 102,3

у тому числі в розрізі об’єктів
комунальної власності:

 КП “Фармація” Закарпатської
обласної ради

67223,7 53646,5 54500,0 101,6

 ОКП “Міжнародний аеропорт
«Ужгород»

2859,4 3400,0 3500,0 103,0

 ОКП “Русинка” 44,9 50,0 70,0 140,0
 ОКП “Закарпатдіпромісто” 813,4 712,4 1051,8 147,7
 ОКП “Будинкоуправління
адмінбудівель”

2035,0 1424,0 1433,0 100,6

 ОКП “Будкомплекторг” 183,3 160,0 215,0 134,0
 ОКП “Служба автомобільних
перевезень”

320,4 480,0 480,0 100,0

Обсяг отриманих прибутків,
збитків (-), тис. грн

89,95 170,6 420,0 246,2

у тому числі в розрізі об’єктів
комунальної власності:

 КП “Фармація” Закарпатської
обласної ради

-55,7 -90,2 128,0 -

 ОКП “Міжнародний аеропорт
«Ужгород»

-2,0 60,0 70,0 117,0

 ОКП “Русинка” 0,65 0,8 1,0 125,0
 ОКП “Закарпатдіпромісто” -5,0 - - -
 ОКП “Будинкоуправління
адмінбудівель”

232,0 160,0 168,0 105,0

 ОКП “Будкомплекторг” -20,6 -8,0 5,0 -
 ОКП “Служба автомобільних
перевезень”

-59,4 48,0 48,0 100,0

Надходження орендної плати,
тис. грн

784,1 530,0 580,0 109,0
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Додаток 1.2

Баланс використання та споживання основних
видів сільськогосподарської (тваринницької) продукції на 2011 рік

М'ясо,
тис. тонн

Молоко,
тис. тонн

Яйця,
млн  штук

Надходження

Виробництво

М'ясо: х х

в живій масі 79,0 387,0 300,7

в забійній масі 51,2 х х

Завезення

Всього ресурсів 51,2 387,0 300,7

Використання

Внутріобласне використання – всього 51,2 387,0 300,7

в тому числі:

підприємствами торгівлі всіх форм
власності та на ринку

4,0 53,1 291,7

промислова переробка 1,0 2,0 -

оплата праці - 0,3 -

оплата за оренду землі та майнових паїв - 0,1 -

повернення боргів минулого року і
попередніх років

втрати при зберіганні, реалізації та
переробці

інші витрати 3,9 42,0 8,0

Споживання

Продовольчі ресурси – всього 51,2 345,0 291,7

в тому числі власні 51,2 345,0 291,7

Фонд споживання – всього 51,2 345,0 291,7

на душу населення, кг 41,0 278,0 235,0

в тому числі із власних ресурсів, кг 41,0 278,0 235,0
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Додаток 1.3

Баланс використання та споживання основних
видів сільськогосподарської (рослинницької) продукції

на 2011 рік
тис. тонн

Види продукції

Зерно Картоп-
ля Овочі Плоди і

ягоди
Виног-

рад

Надходження

Валовий збір (у вазі після доробки) 286,0 585,0 237,6 98,5 22,0

Завезення – всього 78,0 - - - -

Всього ресурсів 364,0 585,0 237,6 98,5 22,0

Використання

Насіння власне 11,7 104,2 2,0 - -

На корм худобі 205,0 140,0 48,0 3,5 -

Внутріобласне використання –
всього

в тому числі :

продаж підприємствами торгівлі
всіх форм власності та на ринку

31,9 69,6 112,8 41,1 5,0

промислова переробка (власна) 34,5 - 25,0 47,2 16,0

оплата праці 0,8 1,1 - 0,6 -

оплата за оренду землі та
майнових паїв

5,0 0,1 - 0,1 -

втрати при зберіганні, реалізації
та переробці

5,1 18,8 7,0 6,0 1,0

інші витрати - 39,1 42,8 - -

Споживання

Продовольчі ресурси - всього 148,0 212,1 152,0 69,0 21,0

в тому числі власні 70,0 212,1 152,0 69,0 21,0

Фонд споживання – всього 148,0 212,1 152,0 69,0 21,0

на душу  населення, кг 119,0 170,7 122,0 56,0 17,0

в тому числі із власних ресурсів, кг 56,3 170,7 122,0 56,0 17,0
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Додаток 1.4
Баланс

споживання електроенергії в господарському комплексі області
на 2011 рік

млн г кВт. год.

№
з/п Показник 2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011
рік,

проект

2011 рік
у відс.до

2010
року

1 2 3 4 5 6

1
Попит на продукцію  ( закупка )-
всього: 2082,9 2240,1 2287,5 102,1

1.1. Корисний відпуск – всього: 1652,9 1789,9 1863,0 102,6
А. Промислові споживачі 390,8 409,8 444,0 108,3
в тому числі
а) промисловість 188,4 203,2 219,2 107,9
б) будівництво 3,6 4,2 4,4 104,8
в) транспорт 186,2 188,2 209,1 111,1
г) сільське господарство 12,6 14,2 14,3 100,7
Б. Комунально-побутові потреби-
всього 181,3 182,6 192,4 105,4

з них:
тепломережі 9,4 9,2 9,0 97,8
водоканали 42,4 44,5 46,8 105,2

В. Інші потреби всього: 1080,0 1197,5 1199,6 100,2
з  них:

населення 907,9 953,3 962,8 100,9
місцевий бюджет 59,9 65,1 68,3 104,9
державний бюджет 33,4 33,9 34,2 100,9

1.2. Втрати в мережах 423,9 450,2 451,5 100,3
% втрат в мережах 20,35 20,1 19,8 Х

1.3.
Витрати на виробничі потреби
енергосистеми 6,2 6,5 6,9 106,2

2. Пропозиції продукції- всього 2082,9 2240,1 2287,5 102,1
в тому числі

купована електроенергія з ОРЕ 1956,2 2084,7 2145,4 102,9
власне виробництво 126,7 155,4 142,1 91,4
з них гідроелектростанціями 126,7 155,4 142,1 91,4
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Додаток 1.5

Баланс
споживання природного газу в господарському комплексі області

на 2011 рік

млн
куб.метрів

№
з/п Показник 2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011
рік,

проект

2011 рік
у відс.до

2010
року

1 2 3 4 5 6

1.
Попит на продукцію (закупка) –
всього 690,2 717,7 740,7 103,2

в тому числі:
1.1 Корисний відпуск, всього 637,5 667,1 690,8 103,6

А.Промисловість 51,4 51,2 52,7 102,9
Б. Фонди облдержадміністрації

– всього: 586,1 615,9 638,1 103,6

населення 526,9 563,8 585,1 103,8
тепломережі 27,9 20,1 17,2 85,6
бюджетні установи всього: 30,9 32,0 35,8 111,9

з них:
місцевий бюджет 23,2 24,5 28,6 116,7
державний бюджет 7,7 7,5 7,2 96,0

1.2 Технологічні витрати 52,7 50,6 49,9 98,6
1.3 Комерційні втрати - - - -
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Додаток 1.6

Баланс
руху робочої сили в області на 2011 рік

осіб

Показники 2009 рік,
звіт

2010 рік
попередній

звіт

2011 рік
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

1 2 3 4 5

1. Чисельність незайнятого населення,
яке отримує послуги в службі
зайнятості

53986 45510 45560 100,1

1.1 На початок року 23353 13059 13070 100,1

1.2 Надійде на ринок праці протягом
року

30633 32451 32450 100,1

2. Працевлаштовано протягом року 19171 19250 19310 100,3

2.1 Шляхом надання дотацій
роботодавцям для
працевлаштування безробітних

240 1600 1650 103,1

2.2 Шляхом одноразової виплати
допомоги по безробіттю для
організації підприємницької
діяльності

0 360 400 111,1

3. Чисельність осіб, які знімаються з
обліку в державній службі зайнятості
для самостійного працевлаштування та
з інших причин

21756 13190 13160 99,8

4. Чисельність незайнятих громадян,
які перебували на обліку в державній
службі зайнятості, на кінець року

13059 13070 13090 100,2
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Додаток 1.7

Медичні кадри Закарпатської області*

Показники
2009 рік

звіт

2010 рік
попередній

звіт

2011 рік
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість лікарів усіх
спеціальностей:

всього, осіб 4381 4476 4480 100,1

на 10 тис населення, осіб 35,3 36,1 36,1 100,0

Кількість населення на 1 лікаря,
осіб

283 277 277 100,0

Кількість середнього медичного
персоналу:

всього, осіб 10402 10440 10445 100,05

на 10 тис. населення, осіб 83,9 84,2 84,2 100,0

Кількість населення на 1
середнього медичного працівника,
осіб

119,2 118,8 118,8 100,0

Додаток 1.8

Ліжковий фонд лікарняних закладів та місткість
амбулаторно – поліклінічних закладів Закарпатської області*

Показники
2009 рік

звіт

2010 рік
попередній

звіт

2011 рік
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість лікарняних ліжок - всього 9411 9425 9425 100,0

у розрахунку на 10 тис. населення,
всього

75,9 76,0 76,0 100,0

Місткість амбулаторно –
поліклінічних закладів:

на 10 тис. населення 188,4 188,5 188,6 100,1

тисяч відвідувань на зміну 23354 23364 23384 100,1

Підпорядкування управління охорони здоров'я облдержадміністрації
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Додаток 1.9

Мережа лікарняних закладів Закарпатської області*

Показники 2009 рік,
звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість закладів охорони
здоров'я, одиниць

610 611 611 100,0

Кількість лікарських
амбулаторно-поліклінічних
закладів, одиниць

246 246 246 100,0

Кількість жіночих
консультацій, дитячих
закладів, до складу яких
входять жіночі консультації,
дитячі поліклініки,
відділення і кабінети,
одиниць (без акушерсько-
гінекологічних кабінетів)

78 75 75 100,0

Кількість станцій (відділень)
швидкої медичної допомоги
самостійних і тих, що входять
до складу інших закладів,
одиниць

59 59 59 100,0

Кількість будинків дитини,
одиниць

1 1 1 100

Кількість дітей в будинках
дитини, осіб

113 94 100 106,4

Кількість санепідемстанцій
самостійних і тих, що
входять до складу інших
закладів, одиниць

16 16 16 100,0

* Підпорядкування управління охорони здоров'я облдержадміністрації
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Додаток 1.10

Мережа середніх навчальних закладів освіти

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів - всього,
одиниць

698 692 692 100,0

У тому числі державних: 693 687 687 100,0

денних 691 685 685 100,0

вечірніх 2 2 2 100,0

Недержавних – всього, одиниць 5 5 5 100,0

Кількість учнів - всього, тис. осіб 158,3 155,6 159,1 102,2

У тому числі державних: 158,0 155,3 158,8 102,2

У денних 155,4 152,8 156,0 102,1

У вечірніх 2,6 2,5 2,8 112,0

У недержавних, тис. осіб 0,3 0,3 0,3 100,0

Кількість учителів – всього, тис.
осіб

18,58 18,98 19,08 100,5

У тому числі державних: 18,58 18,98 19,08 100,5

У денних 18,1 18,5 18,6 100,5

У вечірніх 0,4 0,4 0,4 100,0

У недержавних, тис. осіб 0,08 0,08 0,08 100,0

Середня кількість учнів на 1
вчителя – всього, осіб 8,5 8,2 8,3 101,2

У тому числі у приватних
закладах

3,7 3,7 3,7 100,0

Введення в експлуатацію середніх
навчальних закладів  за рахунок
усіх джерел фінансування - всього,
учнівських місць

0,5 0,5 1,5 300,0
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Додаток 1.11

Здобуття повної загальної середньої освіти

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Здобуття повної загальної середньої
освіти – всього, тис. осіб

13184 13312 15372 115,5

з них:

у 10 класах середніх закладів
освіти 9974 9522 11000 115,5

у професійно-технічних закладах
освіти 2062 2349 2400 102,2

у вищих навчальних закладах
освіти І-ІІ рівнів акредитації 1148 1441 1972 136,8

Здобуття повної загальної
середньої освіти до загальної
кількості випускників 9 класів, у
відсотках

85,0 80,0 97,0 х

Додаток 1.12

Мережа професійно-технічних навчальних закладів

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість закладів – всього,
одиниць

18 18 18 100,0

Кількість учнів – всього, тис. осіб 9,1 9,9 10,1 102,0

Прийнято учнів – всього, тис. осіб 4,1 4,1 4,1 100,0

Підготовлено (випущено)
кваліфікованих робітників – всього,
тис. осіб

3,8 3,8 3,8 100,0
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Додаток 1.13

Мережа постійних дошкільних закладів освіти

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість дошкільних закладів –
всього, одиниць

521 521 536 102,9

у тому числі:

у міських поселеннях 141 138 148 107,2

у сільській місцевості 380 383 388 101,3

Кількість місць у постійних
дошкільних закладах – всього, тис. 28,0 28,2 29,1 103,2

у тому числі:

у міських поселеннях 12,0 12,2 12,9 105,7

у сільській місцевості 16,0 16,0 16,2 101,3

Кількість дітей у дошкільних
закладах – всього, тис.осіб

33,3 33,5 34,2 102,1

у тому числі:

у міських поселеннях 16,8 16,7 17,2 102,3

у сільській місцевості 16,5 16,8 17,0 101,2

Кількість дітей у дошкільних
закладах у розрахунку на 100 місць
– всього, осіб

118 119 118 99,2

у тому числі:

у міських поселеннях 140 136 133 97,7

у сільській місцевості 103 105 105 100,0

Кількість педагогічних працівників
- всього, тис. осіб

3,8 3,9 3,9 100,0

Кількість дітей у розрахунку на
одного педагогічного працівника –
всього, осіб

8,7 8,6 8,8 101,1

Введення в експлуатацію
дошкільних закладів за рахунок
усіх джерел фінансування – всього,
місць

0,4 - 0,2 Х
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Додаток 1.14

Показники розвитку культури і мистецтва

Показники 2009 рік,
звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Масові та універсальні бібліотеки,
одиниць 492 491 491 100,0

Книжковий фонд бібліотек, млн
примірників 6,3 6,3 6,3 100,0

Кількість читачів, тис. осіб 0,538 0,538 0,538 100,0

Заклади культури клубного типу,
одиниць 466 466 466 100,0

Музеї, одиниць 8 8 8 100,0

Відвідуваність музеїв населенням,
відвідувань за рік  тис. осіб 132,7 132,7 132,7 100,0

Театри, одиниць 4 4 4 100,0

Концертні установи, одиниць 2 2 2 100,0

Відвідуваність театрів, концертних
установ  населенням, відвідувань за
рік на 1 особу

2,4 2,4 2,4 100,0

Школи естетичного виховання
(дитячі музичні школи, мистецтв,
художні, хореографічні), одиниць

64 64 64 100,0

у них учнів, осіб 13039 13422 13422 103,0
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Додаток 1.15

Основні показники розвитку фізичної культури і спорту

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередні

й звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Кількість населення, охопленого
всіма видами фізкультурно-
оздоровчої роботи, всього, тис.
осіб

133,4 138,0 142,0 102,9

у тому числі:

учнів загальноосвітніх шкіл,
тис. осіб

66,7 66,8 70,0 104,8

учнів професійно-технічних
закладів, тис. осіб

3,2 3,2 3,3 103,1

студентів вищих навчальних
закладів,  тис. осіб

9,1 9,3 9,5 102,1

Кількість фахівців з фізичного
виховання, що працюють за
спеціальністю, тис.осіб

1,5 1,5 1,5 100,0

Додаток 1.16

Мережа закладів фізичної культури і спорту

Показники
2009 рік,

звіт

2010 рік,
попередній

звіт

2011 рік,
проект

2011 рік у
відс. до

2010 року

Стадіони, одиниць 26 26 026 100,0

Спортивні зали, одиниць 332 332 334 100,6

Плавальні басейни, одиниць 6 6 7 116,6

Спортивні майданчики, одиниць 1410 1420 1440 101,4

Кількість підприємств, установ,
організацій, де проводиться
фізкультурно-оздоровча робота,
одиниць

592 590 591 100,9

Кількість дитячо-юнацьких
спортивних шкіл та спеціалізованих
дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву, одиниць

33 33 33 100,0
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Форма 1
Основні показники

економічного та соціального розвитку
Закарпатської області на 2011 рік

Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

Валова додана вартість у
фактичних цінах - всього млн. грн. 9900,0 9950,0 10480,0 11780,0 112,4

на одну особу грн. 7957,0 7996,0 8306,0 9432,00 113,6

у порівняних цінах

у відс. до
поперед-

нього
року

82,5 102,2 92,2 100,3 Х

Промисловість
Обсяг реалізованої проми-
слової продукції у діючих
цінах в цілому по повному
колу підприємств

млн. грн 5711,0 5444,0 5444,0 5825,0 107,0

Індекс промислової про-
дукції відс. 50,8 107,0 140,0 102,0 Х

в тому числі за  основними
видами діяльності

Добувна промисловість відс. 78,2 100,5 95,0 100,5 Х

Переробна промисловість відс. 48,7 107,0 140,5 103,0 Х

машинобудування відс. 32,0 109,5 230,0 110,0 Х

виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів

відс. 81,7 100,4 89,0 100,4 Х

оброблення деревини
та виробництво виробів
з деревини, крім меблів

відс. 70,3 100,5 95,0 105,0 Х

легка промисловість відс. 82,3 101,0 101,0 102,0 Х

хімічна та нафто-
хімічна промисловість відс. 76,1 105,0 115,0 103,0 Х
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

виробництво іншої не-
металевої мінеральної
продукції

відс. 50,5 100,5 82,0 101,0 Х

Виробництво та розподі-
лення електроенергії, газу
та води

відс. 83,0 102,0 100,9 101,5 Х

Виробництво наважливі-
ших видів промислової
продукції

у відповід-
них

одиницях

прилади неелектричні
побутові (конвектори) тис. штук 92,3 88,0 68,0 68,3 100,5

фанера клеєна тис.куб.м 3,5 3,6 4,0 4,2 105,0

паркет дерев’яний щи-
товий тис.кв.м 24,4 20,03 21,0 21,1 100,6

трикотаж спідній та
верхній млн. шт. 4,6 4,2 3,4 3,5 100,3

засоби миючі та для
чищення для роз-
дрібної торгівлі

тонн 6192,0 6400,0 4100,0 4223,0 103,0

Виробництво
продовольчих товарів
народного споживання у
натуральному виразі

води натуральні міне-
ральні газовані млн.дал. 12,9 12,9 12,6 13,1 103,9

борошно тис.тонн 23,5 24,6 25,3 26,5 104,7

вироби хлібобулочні тис.тонн 16,7 15,7 13,0 13,2 101,5

вироби кондитерські тис.тонн 5,5 3,4 4,5 5,0 111,1

напої безалкогольні тис.дал 417,0 700,0 420,0 422,1 100,5

м’ясо (включаючи суб-
продукти І категорії) тис.тонн 1,2 1,0 0,9 1,5 166,7

вироби ковбасні тис.тонн 0,43 0,3 0,3 0,43 143,3

соки фруктові та овочеві тис.тонн 19,5 20,0 0,9 1,0 111,1

вино виноградне тис.дал 2006,2 2310,0 500,0 550,0 110,0
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

Сільське господарство
Валова продукція сільсь-
кого господарства (у всіх
категоріях господарств у
цінах 2005 року) - всього

відс. 103,3 101,5 100,1 102,0 Х

Виробництво окремих
видів сільськогосподар-
ської продукції, у всіх
категоріях господарств

зерно тис.тонн 301,7 305,0 256,2 286,0 111,6

картопля тис.тонн 611,0 580,0 580,0 585,0 100,8

овочі і баштанні
культури тис.тонн 244,2 235,3 235,3 237,6 101,0

плоди і ягоди тис.тонн 94 67,0 98,0 98,5 100,5

виноград тис.тонн 18,9 22,0 22,0 25,0 113,6

м’ясо (у живій вазі) тис.тонн 76,0 78,0 78,0 79,0 101,3

молоко тис.тонн 385,2 386,0 386,0 387,0 100,3

яйця млн.
штук 300,2 300,1 300,1 300,7 100,2

Лісове господарство
Освоєння лісосічного
фонду тис.куб.м 306,5 307,1 301,3 307,0 101,9

Проведення рубок,
пов’язаних з веденням
лісового господарства

тис.куб.м 598,7 416,0 600,0 601,0 100,2

Інвестиції в основний капітал
Обсяг інвестицій в
основний капітал (за
рахунок всіх джерел
фінансування – всього у
фактичних цінах)

млн. грн. 1914,7 2287,4 1800,0 2150,0 119,4

Обсяг прямих іноземних
інвестицій з початку року
(надходження)

млн. дол.
США 17,7 19,0 20,0 21,0 105,0

Обсяг прямих іноземних
інвестицій за наростаючим
підсумком – всього

млн. дол.
США 355 358,0 370,0 372,0 100,5
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

Транспорт, зв’язок, розвиток дорожнього господарства
Пасажирські перевезення
всіма видами транспорту млн. осіб 65,0 69,7 63,9 66,2 103,6

у тому числі

залізничним млн. осіб 8,0 9,2 8,6 9,0 104,6

автомобільним млн. осіб 57,0 60,5 55,3 57,2 103,4

авіаційним млн. осіб 0,012 0,016 0,011 0,012 109,1

Обсяг інвестицій в
основний капітал
транспорту та зв`язку

млн. грн. 235,6 220,0 135,4 173,0 127,8

Приріст телефонних
апаратів – всього номерів 3682 2000 2135 2000 93,7

у тому числі:

у міській місцевості номерів 2311 1260 1339 1200 89,6

у сільській місцевості номерів 1371 740 796 800 100,5

Обсяг інвестицій на
будівництво, утримання та
ремонт автодоріг
загального користування

млн. грн. 144,5 215,8 85,9 211,2 245,9

Будівництво та
реконструкція доріг км - - - 14,8 Х

Капітальний та
поточній ремонт доріг км 78,1 79,3 - 61,8 Х

Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери за рахунок                  всіх
джерел фінансування
Загальна площа житла тис.кв.м. 169,2 186,1 263,2 280,6 106,6

Середні навчальні заклади уч. місць 350 775 775 1212 156,4

Дошкільні заклади освіти місць 169 180 240 345 143,8

Лікарні ліжок 100 188 - 188 Х

Амбулаторно-поліклінічні
заклади

відв. за
зміну 240 130 120 155 129,2

Газові мережі км 140,3 95 125,6 130,2 103,7
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

Фінансові показники
Надходження податків і
зборів та інших
обов’язкових платежів до
зведеного бюджету

млн. грн. 2161,1 2103,0 2584,7 2843,2 110,0

Доходи місцевих бюд-
жетів (без трансфертів з
державного бюджету)

млн. грн. 1041,8 1060,9 1065,5 1188,8 111,6

Обсяг бюджету розвитку
місцевих бюджетів (без
субвенції)

млн. грн. 77,1 25,1 45,9 107,8 234,9

Видатки місцевих бюд-
жетів – усього млн. грн. 3400,9 4152,8 4057,3 4373,3 107,8

у тому числі на:

охорону здоров`я млн. грн. 709,1 870,0 840,6 850,7 101,2

освіту млн. грн. 1300,6 1663,9 1528,6 1686,0 110,3

культуру млн. грн. 145,1 184,9 168,8 173,9 103,0

Фінансовий результат від
звичайної діяльності до
оподаткування (сальдо)

млн. грн. -349,2 -272,0 -180,0 -80 Х

Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери
Обсяги обороту роздрібної
торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юри-
дичних, так і фізичних
осіб)

млн. грн. 9240,0 10140,0 10450,0 11725,0 112,2

Обсяг реалізованих послуг млн. грн. 2114,6 2415,0 2390,0 2680,0 112,1

Фонд оплати праці робіт-
ників і службовців, праців-
ників сільського господар-
ства, малих підприємств
(без військовослужбовців)

млн. грн. 3797,5 4120,0 4120,0 4532,0 110,0

у тому числі

фонд оплати праці
працівників малих під-
приємств

млн. грн. 428,8 409,0 409,0 420,0 102,7
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

фонд оплати праці
працівників сільського
господарства

млн. грн. 37,5 42,8 42,8 43,3 101,2

Середньомісячна заробіт-
на плата одного штатного
працівника

грн. 1562,0 1832,0 1832,0 2102,0 114,7

у тому числі

у промисловості грн. 1503,0 1820 1785,0 1990,0 111,5

у сільському господарстві грн. 1113,0 1128,0 1020,0 1145,0 112,3

Середньомісячна заробіт-
на плата одного штатного
найманого працівника
малих підприємств

грн. 964,0 1015,0 1015,0 1123,0 110,6

Надходження до бюджету
Пенсійного фонду з усіх
джерел фінансування

млн. грн. 2939,7 3186,7 3138,5 3249,0 103,5

у тому числі:

надходження власних
коштів млн. грн. 1581,7 1723,1 1843,8 2208,7 116,3

Забезпеченість населення,
на 10 тис. осіб:

ліжками лікарняних
закладів ліжок 75,9 75,9 76,0 76,0 100,0

ємністю амбулаторно-
поліклінічних закладів відвідувань 188,4 199,7 185,0 186,0 100,1

Населення та рівень зайнятості
Середньорічна чисельність
наявного населення тис. осіб 1244,1 1243,9 1245,9 1248,9 100,2

Чисельність працівників у
віці 15-70 років, зайнятих
економічною діяльністю,
всього

тис. осіб 582,6 526,0 530,6 528,3 99,6

у тому числі в:

промисловості тис. осіб 65,7 53,6 66,3 66,5 100,3

Чисельність безробітного
населення (за методо-
логією МОП)

тис. осіб 57,9 48,5 48,5 47,9 98,8
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Показники Одиниця
виміру

2009 рік
факт

2010 рік
2011 рік
проект

2011 рік
у відс. до

2010
рокузавдання поперед-

ній звіт

1 2 3 4 5 6 7

Рівень безробіття (за
методологією МОП)

відс. 9,9 9,0 9,3 8,9 Х

Кількість створених робо-
чих місць в усіх сферах
економічної діяльності -
всього

тис.
одиниць 19,45 15,9 18,6 16,4 88,2

Розвиток малого підприємництва
Кількість малих підпри-
ємств на 10 тис. населення одиниць 57 50 58 58 100,0

Кількість фізичних осіб –
суб’єктів малого підпри-
ємництва

тис.осіб 65,4 66,0 68,9 74,4 107,9

Питома вага надходжень
до бюджетів усіх рівнів від
суб’єктів малого підпри-
ємництва

відс. 21,4 19,0 19,2 19,6 102,1

Туристично-рекреаційна діяльність
Обсяг наданих турис-
тичних і рекреаційних
послуг (у діючих цінах
відповідних років)

млн. грн. 250,7 270,0 275,0 300,0 109,0

Кількість обслуговуваних
туристів і рекреантів тис. осіб 387,9 410,0 340,0 360,0 106,0

Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішньоекономічний
оборот, включаючи товари
та послуги

млн. дол.
США 1957,3 2198,4 2410,1 2716,2 112,7

у тому числі:

обсяг експорту, всього млн. дол.
США 978,7 1074,3 1106,9 1217,6 110,0

обсяг імпорту, всього млн. дол.
США 978,6 1124,1 1303,1 1498,6 115,0
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Додаток 2

Основні показники економічного і соціального розвитку міст та районів області на 2011 рік

Міста, райони

Обсяг
реалізованої
промислової
продукції у

діючих цінах,
млн.грн.

Обсяг інвестицій
в основний

капітал, млн грн

Обсяг прямих
іноземних

інвестицій по
наростаючому

підсумку,
млн дол. США

Фінансові
результати від

звичайної
діяльності до

оподаткування,
млн грн

Кількість
створених

робочих місць,
одиниць

Середньомісячна
річна заробітна

плата працівників,
зайнятих у галузях

економіки, грн

1 2 3 4 5 6 7
м.Ужгород 474,0 250,0 52,4 -67,0 2500 2250,0

м.Берегово 280,0 120,0 41,0 7,0 800 1550,0

м.Мукачево 727,3 162,2 45,0 45,8 2200 1932,0

м.Хуст 40,5 33,0 8,58 2,8 750 1550,0

м.Чоп 22,1 29,6 15,2 2,4 153 2640,0

Берегівський 55,0 34,0 6,4 0,9 859 1750,0

Великоберезнянський 30,0 39,0 23,1 -0,5 400 1834,0

Виноградівський 481,0 92,0 24,7 2,0 750 1924,0

Воловецький 6,8 15,4 1,789 0,1 420 2100,0

Іршавський 100,0 63,0 7,0 0,1 1300 1700,0

Міжгірський 32,314 38,87 6,0 0,11 690 2024,0

Мукачівський 90,4 140,0 13,5 13,0 1100 1600,0

Перечинський 366,5 31,3 7,3 17,2 200 2100,0

Рахівський 75,0 65,0 33,0 1,0 1000 1955,0

Свалявський 245,0 78,0 19,0 6,0 670 1650,0

Тячівський 89,4 207 6,91 0,7 1000 1654,0

Ужгородський 2796,2 301,5 73,6 23,0 950 2300,0

Хустський 94,0 47,0 2,61 1,63 760 1978,6
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Додаток 3

ПЕРЕЛІК
державних цільових та регіональних програм, які передбачається реалізувати у 2011 році за

рахунок усіх джерел фінансування

№
з/п

Назва програми,
замовники виконання програми

Програма
підготовлена на

виконання

Програма
затверджена

Термін
виконання
програми,

роки

1 2 3 4 5
Державні цільові програми

1. Програма комплексного
протипаводкового захисту в басейні р.
Тиси у Закарпатській області на 2006-
2015 роки
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи

Доручення Кабінету
Міністрів України
від 13.03.2001
№3585/2

Постанова Кабінету
Міністрів України від
13.02.2006 №130
Рішення обласної
ради від 23.05.2008
№551

2006-2015

Держкомводгосп
Державне підприємство “Об’єднана
дирекція будівництва водогосподарських
об’єктів Закарпатської області”
Закарпатське обласне виробниче
управління по меліорації і водному
господарству
Закарпатська облдержадміністрація

Закарпатський обласний центр з
гідрометеорології
Головне управління земельних ресурсів
Держкомзему у Закарпатській області

2. Загальнодержавна програма розвитку
водного господарства  до 2020 року

Держкомводгосп
Закарпатське обласне виробниче
управління по меліорації і водному
господарству

Указу Президента
України від
06.04.2009 року №
221 до рішення
НРБО та доручень
уряду

розроблений
законопроект

2011-2020

3. Соціальна програма розвитку цивільного
захисту на 2009-2013 роки,
затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 25.02.09р №156
МНС України
Головне управління МНС України в
Закарпатській області

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України від 20
серпня 2008 року
№1156-р „Про
схвалення Концепції
Загальнодержавної
цільової програми
розвитку цивільного
захисту на 2009-2013
роки”

Постанова Кабінету
Міністрів України від
25.02.09р №156

2009-2013

4. Державна цільова соціально-
економічна програма будівництва
(придбання) доступного житла на 2010-

Закону України „Про
запобігання впливу
світової фінансової

Постановою КМУ від
11.11.2009 №1249

„Про затвердження

2010-2017
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2017 роки

Управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури

кризи на розвиток
будівельної галузі та
житлового
будівництва”.
Постанови КМУ від
11.02 2009 № 140 „
Про затвердження
Порядку надання
державної підтримки
для забезпечення
громадян доступним
житлом”

Державної цільової
соціально-економічної
програми будівництва

(придбання)
доступного житла на

2010-2017

Регіональні програми
5. Програма розроблення проекту Схеми

планування території Закарпатської
області
Управління регіонального розвитку,
містобудування та архітектури

Законів України: „Про
планування і забудову
територій”, „Про
Генеральну схему
планування території
України”. Постанови
КМУ від 29.08.2002
№1291 „ Про
забезпечення реалізації
Закону України „Про
генеральну схему
планування території
України”. Рішення колегії
облдержадміністрації від
22.06.2006 „Про розробку
концепції схеми
планування території
Закарпатської області”.

Рішенням сесії
Закарпатської
обласної ради від
07.03.2007 №230 „Про
програму розроблення
проекту Схеми
планування території
Закарпатської
області”.

2007-2011

6. Регіональна програма будівництва
(придбання) доступного житла в
Закарпатській області на 2010-2017
роки

Головне управління економіки

ЗаконуУкраїни „Про
запобігання впливу

світової фінансової кризи
на розвиток будівельної

галузі та житлового
будівництва”. Постанов
КМУ від 11.02 2009 №
140 „ Про затвердження

Порядку надання
державної підтримки для
забезпечення громадян

доступним житлом”,  від
11.11.2009 №1249 „Про
затвердження Державної

цільової соціально-
економічної програми

будівництва (придбання)
доступного житла на

2010-2017 роки

Рішенням сесії
обласної ради від
27.08.2010 №1189
„Про Регіональну

програму будівництва
(придбання)

доступного житла в
Закарпатській області

на 2010-2017 роки

2010-2017

“Соціальні”
Зайнятість населення, ринок праці та соціальне забезпечення

7. Програма зайнятості населення
Закарпатської області на 2010-2011 роки
Головне управління праці та
соціального захисту населення
Обласний центр зайнятості

Наказу Міністерства
праці та соціальної
політики України від
30.07.09 № 290

Розпорядження
голови обласної
державної
адміністрації від
19.08.09 № 405,
рішення обласної
ради від 23.12.09 №

2010-2011
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8. Обласна програма оздоровлення та відпочинку

дітей, учнівської та студентської молоді на 2009-
2013 роки
Управління у справах молоді та спорту
Служба у справах дітей

Закон України від 4
вересня 2008 року №
375-ІV „Про
оздоровлення та
відпочинок дітей”

Рішення сесії
обласної ради від
24.04 2009 № 840

2009-2013

9. Регіональна програма впровадження
молодіжної, сімейної, демографічної та
гендерної політики на 2011-2015 роки
Управління у справах молоді і спорту

Виноситься на сесію 2011-2015

10. Регіональна цільова соціальна
програма реформування закладів для
дітей сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування на 2008-2011
роки
Служба у справах дітей

стаття 43 Закону
України „Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 31.03.2008 № 307,
Рішення обласної
ради від 25.07.2008 №
609

2008-2011

11. Регіональна програма поліпшення
стану безпеки , гігієни праці та
виробничого  середовища на 2008-
2011 роки
Головне управління праці та соціального
захисту населення

Закон України “Про
місцеві державні
адміністрації” Закон
України “Про
охорону праці”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 08.12.2008 № 801,
Рішення обласної
ради від 27.02.2009
№795

2008-2011

12. Регіональна програма розвитку
системи реабілітації та трудової
зайнятості осіб з обмеженими а
можливостями, психічними
захворюваннями та розумовою
відсталістю на період до 2011 року
Головне управління праці та
соціального захисту населення

Закон України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 03.10.2007 №562,
рішення обласної
ради від 29.11.2007 №
394

2008-2011

Охорона здоров’я, материнства і  дитинства
13. Обласна Програма “Цукровий діабет” на

2009-20015 роки
Управління охорони здоров’я

Стаття 43 Закону
України Про місцеве
самоврядування в
Україні”

Рішення обласної
ради від 14.01.2009
№ 761

2009-2015

14. Регіональна цільова програма медико-
психологічної реабілітації неповнолітніх
осіб, постраждалих у надзвичайній
ситуації (у тому числі спричиненій
дорожньо – транспортною пригодою)
місцевого або об’єктового рівня,
неповнолітніх осіб, у яких в наслідок
надзвичайної ситуації (у тому числі
спричиненій дорожньо – транспортною
пригодою) загинув один із батьків або
обоє батьків, на 2009-20013 роки.
Служба у справах дітей Закарпатської
облдержадміністрації

Стаття 43
Закону України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Рішення обласної
ради від 05.11.2009 №
975

2009-2013

15. Репродуктивне здоров’я населення
Закарпатської області на період до 2015
року
Управління охорони здоров’я

Стаття 43
Закону України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Рішення обласної
ради від 14.12.2007 №
420, від 23.05.2008 №
545

2008-2015

16. Програма протидії захворюванню
туберкульозом в області на 2007-2011

Стаття 43 Закону
України “Про

Рішення обласної
ради від 16.11.2006

2007-2011
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роки
Управління охорони здоров’я

місцеве
самоврядування в
Україні”

№ 129, від 17.05.2007
№293, від 23.05.2008
№ 543 від 23.05.2008,
від 27.02.2009 №792

17. Регіональна програма протиепідемічних заходів та
боротьби з інфекційними хворобами в області на
2007-2011 роки
Управління охорони здоров’я

Постанова Верховної
Ради  України від
12.01.06 № 3339-ІУ

Рішення обласної
ради від 16.11.2006
№127, від 27.02.2009
№791, від 24.04.2009
№848

2007-2011

18. Програма поліпшення
стоматологічного здоров’я населення
області на 2008-2012 роки
Управління охорони здоров’я

Указ Президента
України від 24.05.02
№475/2002

Рішення  сесії
обласної від
28.11.2007р. № 395

2008-2012

Освіта
19. Регіональна програми „Вчитель”

Управління освіти і науки
Указ Президента
України від 9.10.2001
№ 941/2001

Рішення  сесії
обласної від
25.09.02 № 54

2002-2012

20. Програма розвитку освіти Закарпаття
на 2003-2012 роки
Управління освіти і науки

Указ Президента
України від
17.04.2002
№347/2002

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 21.01.2003 №43;
рішення обласної
ради від 23.01.2003
№128, від 19.02.2004
№ 66, від 18.03. 2004
№341

2003-2012

21. Програма правової освіти населення
області на 2009-2011 роки
Управління освіти і науки
(без фінансування)

Закон України  „Про
місцеві державні
адміністрації” Указ
Президента від
18.07.2001 № 532
/2001

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 26.11.2008 № 764
рішення від
04.12.2008 №706

2009-2011

22. Програма розвитку регіональної вищої
освіти на 2008-2012 роки
Управління освіти і науки

Укази Президента
України
від 17.02.2004
№199/2004, від
4.07.2005
№1013/2005

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 29.11.2007 №688,
рішення обласної
ради від 14 грудня
2007 року № 421, від
8 жовтня 2008 року №
668

2008-2012

23. Програма забезпечення
загальноосвітніх, професійно-технічних
і вищих навчальних закладів області
сучасними технічними засобами
навчання з природничо-математичних
і технологічних дисциплін
Управління освіти і науки

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 13.07.2004р.
№905

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 19.10.2004 №578,
рішення обласної
ради від 10.01.2005
№459

2005-2011

24. Програма сприяння реалізації державної політики у
галузі вищої освіти
Управління освіти і науки

Указ Президента
України від
17.02.2004 №
199/2004

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 17.12.2007 № 400
Рішення від
10.01.2005 № 460

щорічно

25. Програма сприяння забезпеченню житлом
педагогічних та науково-педагогічних працівників в
області на 2007-2012 рік
Управління освіти і науки

стаття 43 Закону
України „Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Розпорядження
голови ОДА від
11.10.07 № 575 ,
рішення обласної
ради від 23.10.2007 №
357

2007-2012
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26. Програма підготовки кваліфікованих

робітничих кадрів на 2008-2012 роки
Управління освіти і науки

Розпоряджен
ня Кабінету
Міністрів України
від 17.10.2007 №
886-р.

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 29.02.2008 № 120,
від 27.02.2009 №786,
рішення обласної
ради від 12.03.2008 №
494

2008-2012

Розвиток культури, інформаційного простору, міжнаціональних відносин
27. Програма розвитку гастрольно-

концертної діяльності професійних
колективів області на 2008-2011 роки
Управління культури

Закон України від
10.07.2003 №1115-ІУ
“Про гастрольні
заходи в Україні”

Рішення обласної
ради

2008-2011

28. Програма розвитку культури і мистецтва
в області на 2011-2015 роки
Управління культури

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 06.08.2003
№1235

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від рішення  обласної
ради

2011-2015

29. Комплексна програма збереження і
використання пам’яток культурної
спадщини Закарпатської області на 2006-
2015 роки
Управління культури

Закон України “Про
затвердження
Загальнодержавної
програми
збереження та
використання
об’єктів культурної
спадщини на 2004-
2010 роки”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 13.12.2006 №745,
рішення обласної
ради від 02.12.2006
№454, від 28.12.2006
№ 211, від 27.02.09
№784

2006-2015

30. Обласна цільова програма відродження, збереження
і розвитку народних художніх промислів
Закарпатської області на 2007-2011 роки
Управління культури

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 03.05.2007 №768

Рішення обласної
ради від 02.08.2007
№323

2007-2011

31. Центр культур національних меншин Закарпаття” на
2011-2015 роки
Відділ у справах національностей
облдержадміністрації

Закону України „Про
національні меншини
в Україні” та інших
нормативно-правових
актів у сфері
міжнаціональних
відносин

Розпорядження голови
облдержадміністрації
Від 13.10.10 № 690

2011-2015
роки

32. „Сприяння гармонізації
міжнаціональних відносин в області та
співпраці із закордонними українцями
та русинами”

Відділ у справах національностей
облдержадміністрації

Закону України „Про
національні меншин”,
міжнародних
договорів України та
інших нормативно-
правових актів у
сфері
міжнаціональних
відносин

Виноситиметься на
розгляд сесії обласної
ради

2011-2015
роки

Фізичне виховання та спорт
33. Обласна програма розвитку фізичної

культури і спорту області на 2007-2011
роки
Управління у справах молоді та
спорту

Закон України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні ”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 25.12.2006  №789,
Рішення обласної
ради від 28.12.2006 №
210, від 24.04.2009
№839, від 05.11.2009
№978

2007-2011

34. Обласна програма „Спортивний
майданчик” на 2010-2014 роки
Управління у справах молоді та спорту

Державної програми
розвитку фізичної
культури і спорту на
2007-2011 роки

Рішенням обласної
ради
№ 1041 від
23 грудня 2009 р.

2009-
2014 р.р.
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Захист прав і свобод громадян

35. Регіональна програма боротьби з
контрабандою, організованою
злочинністю та корупцією на 2009-2012
роки
Облдержадміністрація
Відділ взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи

стаття 43 Закон
України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні

Рішення обласної
ради від 24.04.2009 №
842

2009-2012

36. Регіональна програма вдосконалення
діяльності та державної підтримки
органів і установ кримінально-
виконавчої системи Закарпатської
області на 2009-2011 роки
Облдержадміністрація
Відділ взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи

стаття 43 Закон
України “Про
місцеве
самоврядування в
Україні

Рішення обласної
ради від 05.11.2009 №
974

2009-2011

37. Регіональна програма із забезпечення
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики і
вивчення суспільної думки на 2011-
2014 роки
Управління з питань внутрішньої
політики

Закони України „Про
місцеві державні
адміністрації”, „Про
об’єднання громадян”,
„Про політичні партії”
Указів Президента
України від 1.08.2002
№ 683/2002, від
31.07.2004 № 854/2004,
від 15.09.2005 №
1276/2005, від
29.08.2002 № 1302, від
3.11.2010 № 996

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 23.11.10 № 783

2011-2014

38. Програма діяльності громадських
організацій області, які потребують
соціального захисту, на 2011 рік
Управління з питань внутрішньої
політики

Закон України „Про
об’єднання
громадян”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 30.11.10 № 803

2011

Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом
39. Обласна програма забезпечення

молоді житлом на 2002-2012
роки
Управління у справах молоді та
спорту

Розпорядження
Президента України
від 06.10.1999
№244/99-рп;
постанова Кабінету
Міністрів України
від 29.07.2002 р.
№1089

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 19.09.2002 №415;
рішення обласної
ради від 03.12.2002
№87

2002-2012

40. Цільова обласна програма
“Власний дім” на 2006-2011
роки
Головне управління
агропромислового розвитку
Обласний фонд інвестування
об’єктів соціальної сфери та
промисловості

Указ Президента
України від
27.03.1998  № 222/98

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 24.11.2005 № 720,
рішення обласної
ради від 22.12.2005 №
659; від 23.05.2008
№557

2006-2011

Розвиток житлово-комунального господарства
41. Програма реформування і розвитку

житлово-комунального господарства
Закарпатської області на 2010-2014

Закон України від
11.06.2009 №1511-VI

Подається на розгляд
чергової сесії
обласної ради

2010-2014
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роки
Управління житлово-комунального
господарства

42. Програма енергоефективності та
енергозбереження Закарпатської області
на 2009-2013 роки
Управління житлово-комунального
господарства

Доручення
голови
облдержадміністрації
від 16.02.09 «02-5/9
та від 25.03.09 №02-
5/24

Рішення сесії
обласної ради від
24.04.09 №841

20
09-2013

43. Обласна Програма „Питна вода
Закарпаття” на 2006-2020 роки
Управління житлово-комунального
господарства

Закон України від
03.03.2005 №2455-ІV
„Про
Загальнодержавну
програму „Питна
вода України” на
2006-2020 роки”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 12.12.2005 № 762,
рішення обласної
ради від 12.01.2006 №
690

2006-2020

44. Програма поводження з твердими
побутовими відходами на 2009-2011
роки
Управління житлово-комунального
господарства

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 4 березня 2004
року №265

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 17.04.2009 №169
Рішення сесії
обласної ради від
24.04.09. №838

2009-2011

Розвиток аграрного сектору
45. Регіональна програма земельної реформи в

Закарпатській області на 2006-2012 роки
Головне управління
Держкомзему у Закарпатській області

Постанова Верховної
Ради України від
22.09.2005 № 2897-
ІУ

Рішення обласної ради
від 14.09.2006 № 79,
від 23.10.2007 № 378,
від 24.04.2009 № 844

2006-2012

46. Програма розвитку та підтримки тваринництва і
птахівництва в області на 2010-2015 роки
Головне управління агропромислового
розвитку

стаття 43 Закон
України „Про
місцеве
самоврядування в
Україні ”

2010-2015

47. Програма підтримки підприємств
агропромислового комплексу області
на 2009-2013 роки.
Головне управління агропромислового
розвитку

Закону України
«Про місцеві
державні
адміністрації» із
врахуванням
положень Концепції
сталого розвитку
Закарпаття

Розпорядження від
24.04.09 №837 „Про
внесення змін до
рішення обласної
ради від 14.01.09
№766 „Про обласний
бюджет на 2009 рік”
(із внесеними змінами
від 27.02.09р.)

2009-2013

48. Програма охорони і підвищення
родючості грунтів на 2005-2015 роки
Головне управління агропромислового
розвитку

Земельний Кодекс
України

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 21.12.2004  № 702,
рішення обласної
ради від 10.01.2005 №
455 (зміни від
16.11.2006 № 136)

2005-2015

49. Програма підтримки  розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів на період до 2015 року
Головне управління агропромислового

розвитку

стаття 43
Закон України “Про
місцеве
самоврядування”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 15.07.2009 №348,
Рішення обласної
ради  від 07.08.2009
№906

2009-2015

50. Про затвердження Порядку використання
у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що
спрямовуються на підтримку підприємств

Постанова
Кабінету Міністрів
України від

Постанова
Кабінету Міністрів
України від

20
09-2013
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агропромислового комплексу через
механізм здешевлення кредитів
Головне управління агропромислового
розвитку

26.02.2009р №153 „
Про затвердження
Порядку
використання у 2009-
2013 роках
бюджетних коштів,
що спрямовуються на
підтримку
підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм здешевлення
кредитів”

26.02.2009р №153 „
„Про затвердження
Порядку використання
у 2009-2013 роках
бюджетних коштів, що
спрямовуються на
підтримку підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм здешевлення
кредитів”

51. Програма підтримки фермерських
господарств області на 2008-2012 роки
Головне управління агропромислового
розвитку

Закон
України “Про
фермерське

господарство”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 09.01.2008  № 1,
Рішення обласної
ради від 12.01.2008
450, від 24.04.2009
№843

2008-2012

Розвиток інфраструктури
52. Регіональна програма будівництва,

ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування на 2008-
2012 роки
Управління промисловості та розвитку
інфраструктури
Служба автомобільних доріг у
Закарпатській області

Закони
України “Про
автомобільний
транспорт”, “Про
дорожній рух”,
постанова Кабінету
міністрів України від
03.08.05 № 710

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 10.01.2008 №4,
рішення обласної
ради від 12.01.2008 №
453, від 8 жовтня 2008
року № 664

2008-2012

53. Програма підвищення ефективності
функціонування Закарпатського
обласного комунального підприємства
„Міжнародний аеропорт „Ужгород” на
2009-2012 роки
Управління промисловості та розвитку
інфраструктури

Рішення
обласної ради від
24.04.09 №219

Розпоряджен
ня голови
облдержадміністрації
від 19.02.09 № 49,
Рішення обласної
ради від 27.02.2009
№769, від 05.11.2009
№ 980

20
09-2012

54. Програма розроблення  проекту Схеми
планування  території Закарпатської
області.
Головне управління Держкомзему у
Закарпатській області

стаття 43
Закон України “Про
місцеве
самоврядування”

Рішення обласної
ради від 05.11.09 №
984

2009-2011

55. Регіональна програма розвитку та
забезпечення безпеки дорожнього руху
в населених пунктах, на автошляхах та
залізничних переїздах області на 2009-
2012 роки
Управління промисловості та розвитку
інфраструктури
Служба автомобільних доріг у
Закарпатській області

Укази Президента від
17.06.08 №556/2008,

від 20.11.07
№1121/2007

Рішення сесії обласної
ради від 08.10.08

№666

2009-2012

56. Програма інформатизації області на
2010-2012 роки (із змінами)
Облдержадміністрація

Закон України „Про
Національну

програму
інформатизації”

постанов КМУ від
31.08.1998 № 1352 та
від 12.04.2000 № 644

Розпорядження голови
облдержадміністрації

Від 11.12.09 № 656 та
від 07.12.10 № 814

2010-2012

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків та туристично-рекреаційної сфери
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57. Програма створення транскордонних

транспортно-логістичних центрів, як
структурних ланок інноваційних
кластерів на території Закарпатської
області на 2009-2011 роки
Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму

стаття 43 Закону
України „Про
місцеве
самоврядування в
Україні”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
22.04.09 № 175,
Рішення обласної
ради від 24.04. 2009
№ 835

2009-2011

58. Програма створення індустріальних
парків на території Закарпатської області
на 2007-2012 роки

Закон України „Про
місцеві державні
адміністрації”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
26.06.07 № 360 із
змінами від 17.04.09
№ 163, від 17.02.10 №
53, від 07.05.10 № 182
Рішення обласної
ради від 12.03.2008р.
№487, від 24.04.2009
№835

2007-2012

59. Регіональна програма підготовки та
проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу
Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму

Постанова
Кабінету Міністрів
України від
31.10.2007 № 1295

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 09.02.2008 № 65,
від 06.03.2008  № 140,
рішення обласної
ради від 12.03.2008 №
501

2008-2012

60. Програма розвитку туризму і курортів у
Закарпатській області на 2011-2015 роки
Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму

Законів
України „Про
туризм”  та „Про
курорти”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 10.12.10 № 826

2011-2015

61. Програма розвитку транскордонного
співробітництва Закарпатської області на
2011-2015 роки
Головне управління з питань
європейської інтеграції,
зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму

Законів
України „Про
транскордонне
співробітництво”,
Указ Президента
України від
25.05.2001 р. №
341/2001 „Про
Концепцію
державної
регіональної
політики

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 10.12.10 № 827

2011-2015

Розвиток малого підприємництва, інноваційно-інвестиційної діяльності
62. Програма підтримки малого

підприємництва в області на 2011-2012
роки
Головне управління економіки

Закон
України від

19.10.2000 №2063-ІІІ
„Про державну

підтримку малого
підприємництва”

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 04.11.2010 №747

2011-2012

НАПРЯМ “ЕКОЛОГІЧНІ”
Природна і техногенна безпека

63. Регіональна програма комплексного
протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у
Закарпатській області на 2006-2015 роки
Обласне виробниче управління по
меліорації і водному господарству

Закон України “Про
державне
прогнозування та
розроблення програм
економічного і

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 21.12.2005 № 793,
рішення обласної

2006-2015
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соціального розвитку
України”

ради від 29.05.2008 №
551

64. Програма перспективного розвитку природно-
заповідної справи та екологічної мережі в
Закарпатській області на 2006-2020 роки
Державне управління охорони
навколишнього природного середовища

Указ Президента
України від  23.05
2005 р.№838/2005

Рішення обласної
ради від 12.01.2006
№695

2006-2020

65. Програма відтворення лососевих видів
риб басейну р. Тиса в Закарпатській
області на 2008-2017 роки
Головне державне управління
охорони, використання і
відтворення водних живих
ресурсів та регулювання
рибальства у Закарпатській області

Статті 37,45 Закону
України “Про
тваринний світ”,
статті 11,17 Закону
України “Про
Червону книгу
України”

Рішення обласної
ради від 04.12.2008
№ 709

2008-2017

66. Програма розвитку системи зв’язку,
оповіщення та інформатизації
цивільної оборони Закарпатської
області на 2011-2015 роки
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи

Рішення Урядового
комітету з Питань
промислової
політики, паливно-
енергетичного
комплексу, екології
та надзвичайних
ситуацій від
25.09.2003 №18

Планується схвалити
та затвердити на
протязі IV кварталу
2010 року

2011-2015

67. Програма створення та накопичення
регіонального резерву матеріально-
технічних засобів Закарпатської
області для попередження і ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру та їх наслідків
на 2010-2015 роки
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи

Постанова Кабінету
міністрів України від
29.03.2001 №308

Планується схвалити
та затвердити на
протязі IV кварталу
2010 року

2011-2015

68. Програма моніторингу довкілля Закарпатської
області на 2009-2013 роки
Державне управління охорони
навколишнього природного середовища

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 30.03.98р. №391

Розпорядження
голови
облдержадміністрації
від 06.12.07р. №706
Рішення обласної
ради від 14.01.09
№762

2009-2013

69. Програма розвитку лісового
господарства Закарпатської області на
2005-2015 роки
Закарпатське обласне управління лісового
та мисливського  господарства

Постанова Кабінету
Міністрів України
від 29.04.2002 №581

Рішення обласної
ради від 11.08.2005
№575

2005-2015

70. Програма створення страхового фонду
документації Закарпатської області на
2011-2015 роки
Управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи

Планується схвалити
та затвердити на
протязі IV кварталу
2010 року

2011-2012
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Додаток 4
Завдання та заходи з виконання

районних, міських програм розвитку внутрішньої торгівлі Закарпатської області
на 2011 рік

№ п/п Зміст заходів Термін
виконанн

я

Виконавці Джерела
фінансуван
ня, тис.грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечити виконання завдань

та заходів Програми розвитку
внутрішньої торгівлі на період до
2012 року

Протягом
року

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- Виконання завдань
районних, міських
програм розвитку

внутрішньої торгівлі до
2012 року

2 Здійснювати розміщення об’єктів
торгівлі з урахуванням
нормативів забезпеченості
населення торговельною площею
у магазинах і місць у закладах
ресторанного господарства в
межах генеральних планів
забудови населених пунктів

2011 рік Органи місцевого
самоврядування
Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

Досягнення
нормативних
показників
забезпеченості
населення
торговельною площею
у магазинах і місць у
закладах ресторанного
господарства,

2.1. Будівництво стаціонарних
об’єктів торгівлі (магазинів,
павільйонів), із них:

2011 рік Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

2.1.1. продовольчих – 5 магазинів 292
кв. м

2011 рік Хустська, Іршавська
райдержадміністрації,
суб’єкти господарської
діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності
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2.1.2. змішаних – 21 одиниця загальною
площею 900 кв.м

2011 рік Іршавська РДА спільно з
суб’єктами
господарювання

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

виконання наказів
Міністерства
економіки України від
02.09.2008 №409 та від
12.10.2009 №1111,
створення додаткових
робочих місць

2.1.3. введення в експлуатацію
супермаркету “Русинія”

2011 рік Берегівський
міськвиконком, суб’єкти
господарської діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

2.2. Будівництво 10 об’єктів
ресторанного господарства на 628
посадових місць, з них у сільській
місцевості – 5 одиниць на 245
посадкових місць.

2011 рік Хустська, Іршавська
райдержадміністрації,
суб’єкти господарської
діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

2.3. Розширення:
готельно-

ресторанного комплексу
„Жайворонок”

універмагу ТОВ
„Астра”
універсаму по вул. Тіноді ТОВ
„Бульвар”

2011 рік Берегівський
міськвиконком, суб’єкти
господарської діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

2.4. Вирішити питання щодо
виділення земельних ділянок під
спорудження АЗС на автошляху
В.Березний - Ужок.

2011 рік Великоберезнянська
райдержадміністрація

-

3 Створення магазинів, що мають
відділи та секції по пільговому
обслуговуванню населення
(малозахищених, інвалідів,

2011 рік Органи місцевого
самоврядування,
Суб’єкти
підприємницької

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

Задоволення потреб мало
захищених верств
населення в т.ч.
інвалідів, ветеранів тощо
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ветеранів тощо) діяльності
4 Розширення мережі магазинів по

реалізації продуктів дитячого
харчування

2011 рік Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Кошти
суб’єктів
підприємниць
кої діяльності

Задоволення потреб
відповідних верств
населення

5 Реконструкція та модернізація
діючих ринків

2011-2012 Керівники ринків,
Органи місцевого
самоврядування

Кошти
власників

ринку

Покращення якості
обслуговування,
створення додаткових
робочих місць

6 Провести обстеження ринків з
продажу продовольчих і
непродовольчих товарів

2011-2012 Райдержадміністрації,
міськвиконкоми спільно
з керівниками ринків

- Удосконалення
функціонування ринків
з метою їх
перетворення на
сучасні торговельно-
сервісні комплекси

7 В законодавчому порядку
ліквідувати неформальні ринки
шляхом перетворення їх у
торговельні майданчики, чи
змішані ринки

2011-2012 Райдержадміністрації,
Органи місцевого
самоврядування

- Додержання вимог
законодавства щодо
якості та безпеки
товарів, прав
споживачів та
забезпечення
дотримання чинного
законодавства при
створенні та утриманні
ринків, легалізація
торгівлі

8. Створення ринків з реалізації
сільськогосподарської продукції,
розвиток обслуговуючих

2011 рік Ужгородська
райдержадміністрація,
сільськогосподарські

- Підтримка
сільгоспвиробника та
скорочення ланцюгу
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кооперативів підприємства посередників між
виробником та
споживачем

9. Виділення земельних ділянок під
будівництво оптових (оптово-
роздрібних ринків) згідно
генеральних планів забудови
міста, села

2011 рік Органи місцевого
самоврядування
Іршавського району

- Підтримка
сільгоспвиробника

10 Розробити перспективну схему
розміщення роздрібної
торговельної мережі, як складову
частину генерального плану
розвитку міст, селищ, сіл

2011-2012 Райдержадміністрації,
Органи місцевого
самоврядування

Кошти
відповідних
місцевих
бюджетів

Впорядкування
розміщення роздрібної
торговельної мережі

11 Розробити перспективні і
локальні схеми розміщення
об’єктів дрібнороздрібної
торгової мережі (малих
архітектурних форм) на вулицях
міст, сіл, селищ

2011 рік Райдержадміністрації,
Органи місцевого
самоврядування

Кошти
відповідних
місцевих
бюджетів

Впорядкування
розміщення
дрібнороздрібної
торговельної мережі і
малих архітектурних
форм

12 Розміщення об’єктів сервісу на
автомобільних дорогах
державного значення
здійснювати у відповідності
перспективної схеми
будівництва, реконструкції
об’єктів сервісу, яка розроблена
Службою автомобільних доріг у
Закарпатській області і
керуватися вимогами постанови

2011-2012 Райдержадміністрації,
Органи місцевого
самоврядування
Служба автомобільних
доріг у Закарпатській
області

- Створення сучасної
мережі об’єктів сервісу
та забезпечення надання
послуг учасникам руху,
виконання заходів щодо
реалізації регіональної
Програми підготовки та
проведення в Україні
фінальної частини
чемпіонату Європи 2012



204

Кабінету Міністрів України від
30.03.1994 №198

року з футболу,
затверджених
розпорядженням голови
облдержадміністрації від
06.03.06№140.

13 Забезпечити надання
методологічної допомоги
підприємницьким структурам
торгівлі щодо впровадження
ними системи управління якістю
послуг відповідно до вимог
міжнародного стандарту

2011-2012 Державне підприємство
„Закарпатський науково-
виробничий центр
стандартизації,
метрології та
сертифікації”,
Головне управління
економіки
облдержадміністрації,
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми

-
Запровадження сучасних
стандартів торговельного
обслуговування.
Впровадження системи
управління якістю послуг
відповідно до вимог
міжнародного стандарту

14 Сприяти створенню підприємств
оптової торгівлі та впровадженню
у їх діяльність новітніх
технологій складської обробки
товарів

2011-2012 Райдержадміністрації,
Органи місцевого
самоврядування,
Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Кошти
суб’єктів

підприємниць
кої діяльності

Скорочення ланцюгу
посередників між
виробником та
споживачем

15 Проведення регіональних і
міжрегіональних ярмарків
сільськогосподарської продукції
із залученням товаровиробників

2011-2012 Райдержадміністрації,
Міськвиконкоми

- Підтримка
сільгоспвиробника

16 Забезпечити проведення
конференцій, засідань за круглим
столом та зустрічей з метою

2011-2012 Головне управління
економіки
облдержадміністрації,

- Забезпечення галузі
торгівлі  відповідним
кадровим потенціалом,
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залучення вітчизняних
інвестиційних і кредитних коштів
у розвиток матеріально-технічної
бази внутрішньої торгівлі

Райдержадміністрації,
Міськвиконкоми

розвиток матеріально-
технічної бази галузі

17 Співпрацювати з суб’єктами
підприємницької діяльності,
лігами, союзами, асоціаціями,
коопераціями,
профспілковими, громадськими
організаціями з метою
відпрацювання єдиного підходу
щодо покращання
функціонування сфери торгівлі,
ресторанного господарства та
побутового обслуговування
населення та подальшого її
розвитку, проведення загальних
заходів (конкурсів, семінарів
тощо);

2011-2012 Головне управління
економіки
облдержадміністрації,
Райдержадміністрації,
Міськвиконкоми

Вироблення єдиної
політики стосовно
шляхів розвитку
торговельного та
побутового
обслуговування
населення

18 Провести інвентаризацію
торгових закладів та закладів
ресторанного господарства

1 квартал
2011 року

Райдержадміністрації,
Міськвиконкоми

- Виконання вимог
розпорядження Кабінету
Міністрів України від
22.05.2005 р. №352-р
„Про заходи щодо
обстеження об’єктів
роздрібної торгівлі та
ресторанного
господарства”, наказу
Держкомстату України
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від 14.01.05р. № 15 “Про
методику визначення
обсягів продажу
споживчих товарів
населенню за усіма
каналами реалізації та
обороту роздрібної
торгівлі”
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Додаток 5
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2011 РІК

Показники Одиниця
виміру

2009 рік
звіт

2010 рік
очік.вик.

2011 рік
прогноз

2011 рік
прогноз у %
до очік. вик.

2010 року
1 2 3 4 5 6

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі (з урахуванням
товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)

млн.грн. 9240 10450 11725 112,2

Темп зростання (зниження) обороту  роздрібної
торгівлі (з урахуванням товарообороту як
юридичних, так і фізичних осіб)

% 81,3 113,1 112,2

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-
юридичних осіб

млн.грн. 4915,4 5615,0 6300,0 112,2

Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного
товарообороту підприємств-юридичних осіб

% 81,3 114,2 112,2

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-
юридичних осіб на одну особу

грн. 7427 8401 9388 111,7

Всього мережа стаціонарної роздрібної торгівлі (з
урахуванням як юридичних, так і фізичних осіб)
магазини один. 6977 7174 7351 102,5
їх торгова площа кв.м 531240 565001 580187 102,7
Із всього, стаціонарна мережа роздрібної торгівлі
суб’єктів господарювання – юридичних осіб
магазинів один. 1290 1303 1330 102,1
їх торгова площа кв.м 172 531,0 172622,2 179527,0 104,0
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Із всього:

магазини, що мають відділи та секції по пільговому
обслуговуванню населення (малозахищених,
інвалідів, ветеранів тощо)

один. 3 11 11 100,0

магазини по реалізації продуктів дитячого
харчування

один. 142 155 160 103,2

Всього мережа ресторанного господарства
(підприємств юридичних та фізичних осіб)

один. 2896 2993 3015 100,7

в них посадкових місць один. 105036 109340 112145 102,5
Ринки один. 103 103 103 100,0
кількість торгових місць на ринках один. 21149 21149 21149 100,0
Кількість об'єктів оптової торгівлі, оптово-роздрібної
(склади тощо), всього

один. 346 370 390 105,4

в тому числі з продажу продтоварів один. 154 165 174 105,5


