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Про підсумки виконання Програми 
економічного і соціального розвитку 
м. Мукачева за 2019 рік  
 

Заслухавши інформацію відділу економіки Мукачівської міської ради 
“Про підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку  
м. Мукачева за 2019 рік”, враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №81 
від 19.02.2020 р.),  керуючись ст.25, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 

 
1. Інформацію відділу економіки Мукачівської міської ради “Про 

підсумки виконання Програми економічного і соціального розвитку  
м. Мукачева за 2019 рік ” прийняти до відома згідно додатків 1-4. 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.      
 
 
Міський голова                                                                                       А.БАЛОГА  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  Додаток 1 
  до рішення   74  сесії Мукачівської  
  міської ради 7-го скликання  
   20.02.2020 № 1787 

 
Інформація про підсумки виконання Програми економічного і соціального  

розвитку міста Мукачева за 2019 рік 
 

 Зусилля виконавчих органів Мукачівської міської ради, суб'єктів підприємницької 
діяльності міста впродовж 2019 року були направлені на реалізацію заходів щодо збереження 
тих показників, яких досягла економіка міста Мукачева, сприяння поліпшенню життєвого 
рівня населення, покращенню соціального захисту.  
 
Промисловість 
 В галузі задіяно на виробництво промислової продукції 36 основних промислових 
підприємств 11 видів промислової діяльності. 
 Обсяг реалізованої промислової продукції промислових підприємств міста Мукачева 
за 2019 рік згідно щомісячної звітності за статистичними даними становить 2 931 386,6 тис. 
грн. Питома вага реалізованої продукції міста у загальнообласному обсязі складає 12,2 
відсотка. 
 

Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції  підприємств м. Мукачева  
за 2016 р. – 2019 р. 

 
 

 У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності найбільшу 
питому вагу займає продукція переробної промисловості. Підприємства міста Мукачева 
виробляють наступні види продукції: вироби хлібобулочні, елементи конструкції збірні для 
будівництва, бетон товарний, ковбасні вироби, меблі дерев’яні, лижі бігові, швейні вироби, 
солод товарний, пиломатеріали, асфальтова суміш, цегла для будівництва, електричне 
устаткування, ортопедичні пристрої, шкіргалантерейні вироби тощо. Вагоме місце по 
реалізації продукції належить “Завод “Флекстронікс ТзОВ”, УАП ТОВ “Фішер-Мукачево”, 
ПРАТ “Мукачівський завод “Точприлад”, ТОВ “Мукачівська швейна фабрика, ТОВ 
“Перспектива”, ТОВ “Інтер-Каштан”, ПАТ “МТФ “Мрія”. 



Питома вага галузей промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції  
підприємств м. Мукачева станом на 01.01.2020 р. 

 
 Підприємства галузі працюють на давальницькій сировині. Значна частина продукції  
підприємств експортується в країни Євросоюзу. Співпраця з іноземними партнерами дала 
можливість створити додаткові робочі місця, збільшити обсяги виробництва, однак 
складається залежність виробників від постачальників сировини та невизначеність на 
тривалу перспективу. Підприємства, які працюють за договорами з іноземними партнерами, 
повністю залежать від їхніх поставок та працюють на контрактній основі.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність вітчизняної 
сировинної бази і матеріалів; залежність підприємств легкої, машинобудівної промисловості 
від давальницької сировини іноземного замовника; застаріле технічне оснащення окремих 
промислових підприємств; відсутність ринку збуту; нестача кваліфікованих кадрів на окремі 
спеціальності у промисловості; високі відсоткові ставки банківського кредитування; 
невчасне повернення ПДВ тощо. 
 
Транспорт 
 Транспортними підприємствами міста у 2019 році перевезено 1 006,3 тис. тонн 
вантажів, що на 30,0 відсотка більше до відповідного періоду минулого року. 
 Пасажирським транспортом у 2019 році перевезено 8 675,5 тис. пасажирів, що на 58,5 
відсотка більше до відповідного періоду 2018 року. 
 При цьому обсяг вантажообороту становить 845,7 тис. тонно - кілометрів, що складає 
103,2 відсотка до відповідного періоду минулого року, пасажирооборот – 291,6 тис. 
пасажиро - кілометрів, що складає 307,0 відсотка відповідного періоду минулого року.  

 Загалом, на сьогодні в місті забезпечують перевезення пасажирів на міських 
автобусних маршрутах загального користування 9 приватних перевізників та ММКП  
“Мукачівпастранс”, ТОВ “Перевізник Мукачево”. В межах міста розроблено 18 маршрутів, 
на обслуговування яких задіяно 38 одиниць транспорту та близько 80 водіїв.  

 
 



Динаміка обсягів вантажних перевезень в м. Мукачеві   
за 2016 р. - 2019 р. 

 
 

Динаміка обсягів пасажирських перевезень в м.Мукачеві  
за 2016 р. - 2019 р. 

 
 

 Основними проблемними питаннями залишаються: постійне оновлення рухомого 
складу автомобільного транспорту; підвищення якості та культури обслуговування 
пасажирів; удосконалення автобусної маршрутної мережі загального користування, 
насамперед забезпечення перевезень пасажирів у звичайному  режимі руху; посилення 
безпеки пасажирських перевезень; покращення забезпечення перевезення осіб з обмеженими 
можливостями. 
 



Зв'язок 
 Галузь зв'язку - є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки 
міста, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх якості та впровадження 
нових технологій, що дозволило покращити забезпечення комунікаційних потреб населення, 
зросла якість телефонного зв’язку, набув розвиток широкосмугового доступу до мережі 
Інтернет.  
 В телефонній мережі міста нараховується біля 8 000  абонентів, з них 3,2 - юридичні 
особи.  Найбільша питома вага в загальних доходах від надання послуг пошти та зв’язку 
належить послузі - надання доступу до мережі “Інтернет”, а це - 70,0 відсотків. Встановлено 
за звітний період 31 телефонних апаратів, в тому числі телефонізовано 1 квартир пільговиків, 
із них: учасника бойових дій - 1. Щільність телефонів на 100 чоловік – 9.0 одиниць, 
відремонтовано 16,2 км кабельних ліній, підключена послуга АDSL - 171 абонентам. 
Підключено 26 абонентів Інтернет по ВОЛЗ (юридичні особи). Впроваджена нова технологія 
підключення послуги Інтернет - за технологією GPON та підключено 26 абонентів. 
 На території міста надають послуги поштового зв'язку 5 відділень, 4 з них працюють у 
мікрорайонах. Всі відділення поповнені комп’ютерною технікою, модернізовано та 
комп’ютеризовано послуги доставки кореспонденції, повідомлень, грошових переказів та 
інші види поштового зв’язку для населення, здійснюється доставка періодичних друкованих 
видань. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: відтік кваліфікованих 
спеціалістів; необхідність підвищення технічного та технологічного рівня поштової служби, 
зв’язку; крадіжки та зловмисне пошкодження лінійно-кабельних споруд (кабелів, дротів, 
люків телефонних);  посягання на крадіжку обладнання АТС. 
 
Енергозабезпечення та енергозбереження 
 В умовах різкого зростання цін на всі паливно-енергетичні ресурси, вирівнювання їх 
зі світовими цінами, проблема ефективного енергозабезпечення та енергозбереження стала 
актуальною для промислових споживачів, бюджетних та комерційних організацій, а також 
населення. Погіршення екологічного стану також є однією з причин, що обумовлює 
необхідність ефективного використання енергоресурсів. 
 Проводиться робота по переведенню котелень бюджетних установ міста на 
альтернативні види палива: пелети тощо: ДНЗ № 18 - виготовлено проектно - кошторисну 
документацію, проводиться експертиза коригування; НВК ЗОШ “Гімназія” -  завершені 
роботи, передача в експлуатацію; ДНЗ № 8, ДНЗ № 34 - передача в експлуатацію; ЗОШ № 
10, НВК “Гармонія” ЗОШ, ЗОШ № 16 - виготовлено проектно-кошторисну документацію, 
проведено експертизу. Укладено угоду на виконання будівельно-монтажних робіт. 
Виконуються будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи. 
 Мукачівським МРЕМ протягом 2019 року відпущено електроенергії  
156 061,5 тис. кВт/год на суму 313 728,1 тис. грн. в т.ч.: населенню – 86 955,6 тис. грн., 
промисловим підприємствам – 73 392,7 тис. грн., бюджетним установам – 34 143,8 тис. грн. 
та іншим споживачам – 95 913,2 тис. грн., ММКП “Мукачівводоканалу” – 22 679,1 тис. грн. 
та інше. 
 З метою забезпечення участі власників квартир ОСББ і ЖБК у впровадженні заходів з 
енергозбереження багатоквартирних будинків через залучення кредитних коштів, сприяння 
створенню та ефективному функціонуванню ОСББ в місті Мукачево, рішенням 58 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.06.2019 р. № 1415 затверджено “Програму 
сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. 
Мукачево на 2019-2020 роки (нова редакція)”. На виконання заходів Програми на 2019 рік із 
загального фонду місцевого бюджету спрямовано 2 868,9 тис. грн. Станом на 01.01.2020 р., 
виконання по Програмі становило 2 090,1 тис. грн., зокрема було надано разову фінансову 
підтримку на проведення поточних ремонтних робіт у житлових будинках 8-ми ОСББ (ОСББ 
«Престиж 34», ОСББ «Свято-Михайлівське, 46», ОСББ “Зміна 10”, ОСББ “ОБЕРІГ-М”, 



ОСББ “Закарпатська 6”, ОСББ «Веста», ОСББ «Черемшина 4», ОСББ «Комфорт 14») на 
загальну суму 487,4 тис.грн., а також надано  разову фінансову підтримку шляхом 
трансферту для ОСББ “Доброліт” в сумі 23,4 тис.грн.  Також за січень - грудень 2019 р. було 
відшкодовано частину кредитів, отриманих  ОСББ на енергозберігаючі заходи на загальну 
суму 2 339,1 тис. грн. для 10-ти ОСББ: «Мрія-2016», ОСББ «Свято-Михайлівське, 46», ОСББ 
“Затишок 35”, ОСББ “Комфорт 39”, ОСББ “Доброліт”, ОСББ “Береста 40”, ОСББ «Паланок 
34», ОСББ «Сяйво – 71А», ОСББ «Мічуріна 3», ОСББ «Молодіжний тріумф». 
 Загалом, згідно програми, ОСББ з міського бюджету можуть отримати відшкодування 
частини кредиту у розмірі до 55 відсотків від максимального розміру основної суми (тіла) 
кредиту, але не більше 500,0 тис. грн. за одним кредитним договором, на заходи з 
енергозбереження багатоквартирних будинків. Фінансова підтримка з місцевого бюджету 
для конкретного ОСББ здійснюється один раз протягом дії даної Програми в межах 
розрахунків відповідно до загальної площі будинку. 
 Спеціалістами Управління міського господарства Мукачівської міської ради постійно 
проводиться роз’яснювальна робота серед населення стосовно урядової та місцевої програм 
відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з 
енергозбереження багатоквартирних будинків. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатній рівень розрахунків 
споживачів за використані енергоносії; високі нормативні витрати електроенергії; 
недостатнє фінансування впровадження енергозберігаючих заходів з державного бюджету. 
  
Інвестиційна та будівельна діяльність 
 Пріоритетним напрямом роботи інвестиційного комплексу міста залишається 
завершення будівництва та реконструкції об'єктів соціальної сфери, роботи на яких 
виконувались за рахунок бюджетних коштів 
 Будівельними організаціями міста у 2019 році вироблено будівельної продукції на 
суму 488 666 тис. грн., що складає 24,9 відсотка до загальнообласного обсягу будівництва.  
 

Динаміка обсягів виробленої будівельної продукції в м.Мукачеві   
за 2016 р. - 2019 р. 

 
 Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та 
організацій, населення, коштів вітчизняних та іноземних інвесторів, кредитів банків, інших 
джерел фінансування, незаборонених законодавством тощо.    



Будівництво об'єктів соціальної сфери та забезпечення населення житлом  
 В поточному і наступному роках робота органів місцевого самоврядування 
спрямована на зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери, об’єктів комунального 
призначення з метою поліпшення соціально-економічного стану міста. 
 Впродовж 2019 року використано коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів (без 
субвенцій з державного бюджету) на розвиток об’єктів освіти, культури, охорони здоров’я, 
об’єктів житлово-комунального господарства в сумі 186 438,7 тис. грн. (касові видатки). 
 У соціальній сфері найбільш важливим  напрямком залишається житлове 
будівництво. Житлове будівництво у 2019 році у місті Мукачево розвивалося в основному за 
рахунок індивідуальних забудовників.  
 За  9 місяців 2019 року по м. Мукачево  введено в експлуатацію 11 709 кв. м. загальної 
площі житла, що становить 84,7 відсотків до відповідного періоду минулого року, 3,3 
відсотків до загального обсягу. 
 Протягом 2019 року забудовникам міста Мукачева надано 79 містобудівних умов і 
обмежень на забудову земельних ділянок; видано 106 будівельних паспортів на будівництво 
індивідуального житла господарських будівель; погоджено 8 паспортів та продовжено 6 
паспортів відкритих майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства; 
видано: 286 викопіювань з плану зонування (Зонінгу), (містобудівна документація “План 
зонування міста Мукачева (зонінг)”, яка затверджена рішенням 10 сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 31 березня 2016 року № 154 ); 54 ситуаційних планів М 1:2000; 24 
довідок про перейменування вулиць, площ, провулків міста Мукачева; видано 336 висновки 
щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність/оренду та ін.  

Оприлюднено матеріали для громадського обговорення щодо розгляду питання зміни 
назви вулиць на території міста Мукачева в кварталі малоповерхової житлової забудови по 
вул. Бейли Бартока, в кварталі малоповерхової забудови по вул. Монастирській, та щодо 
присвоєння назв парком по вул. Садовій та по вул. Валленберга Рауля. 
 На виконання ст. 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, 
підготовлено 49 договорів про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною 
особою) у створенні розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   міста 
Мукачева. На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста 
Мукачева від забудовників (інвесторів) до міського бюджету за 2019 рік надійшло 3 257,2 тис. 
грн. Присвоєно 294 нових поштових адрес об’єктам  нерухомого майна. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: низька платоспроможність 
населення та високі відсоткові ставки за користування житловими кредитами; недостатність 
фінансування з державного бюджету заходів з розв'язання нагальних проблем у сфері 
житлового будівництва; зменшення обсягів державного фінансування житлового 
будівництва, зокрема для окремих категорій громадян. 
 
Реформування та розвиток житлово-комунального господарства 
 Житлово-комунальне господарство і надалі залишається однією з найменш сучасно 
оснащених сфер діяльності, характеризується дефіцитом фінансових ресурсів та 
незадовільним технічним станом обладнання. 
 В рамках реалізації “Програми благоустрою міста Мукачево на 2019 - 2020 роки в 
новій редакції”, на поточне утримання об’єктів благоустрою при запланованому обсязі 
фінансування на 2019 рік в сумі 59 604,1 тис. грн, виконання за січень - грудень 2019 року 
становило 59 603,5 тис. грн., зокрема: утримання доріг, тротуарів, мостів, шляхопроводів, 
зимове утримання доріг на суму 22 364,1 тис. грн.; поточне утримання та ремонт технічних 
засобів дорожнього руху, світлофорів та інформаційних знаків – на загальну суму  
802,2 тис. грн; поточне утримання на об’єктах благоустрою зеленого господарства на суму  
6 213,2 тис. грн.; благоустрій і поточне утримання кладовищ міста – 3 499,7 тис. грн; 
утримання парків, площ та скверів – 6 710,4 тис. грн; утримання дамб, русла річки Латориця, 



Коропецького каналу, набережних на суму  3 920,5 тис. грн; поховання померлих одиноких 
громадян на суму – 31,3 тис. грн.; утримання вуличного освітлення – 10 145,5 тис. грн.; вивіз 
стихійних сміттєзвалищ – 110,5 тис. грн; поточне утримання та технічне обслуговування 
кабельних мереж відеонагляду міста – 691,5 тис. грн.; улаштування та ремонт посадкових 
майданчиків на зупинках громадського транспорту – 394,3 тис. грн.; інші витрати на 
загальну суму 4 738,3 тис. грн.  
 Також, відповідно до “Програми благоустрою міста Мукачево на 2019 - 2020 роки в 
новій редакції”, на поточний ремонт вулиць, перехресть, тротуарів та внутріквартальних 
проїздів, за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м. Мукачева, на 2019 рік 
заплановано 20 543,3 тис. грн. За підсумками 2019 року було виконано та профінансовано 
роботи по поточному ремонту 34 перехресть, 19 тротуарів та 24 внутріквартальних проїздів 
на загальну суму 10 842,5 тис. грн., а також проведено роботи по поточному ремонту 68 
вулиць на суму 7 837,5 тис. грн. Загальна площа виконаних робіт з поточного ремонту 
дорожнього покриття становить 34,2 тис. кв. м. 
 З метою проведення системних та комплексних заходів з капітального ремонту 
житлового фонду та об’єктів благоустрою у місті Мукачево, виготовлення технічної 
документації по інвентаризації житлового фонду, збереження та покращення технічного та 
естетичного стану об’єктів благоустрою міста, рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. № 1254 затверджено “Програму розвитку 
житлово-комунального господарства м. Мукачево на 2019-2020 роки”. Плановий уточнений 
обсяг фінансування даної Програми на 2019 рік становить 40 618,0 тис. грн. На виконання 
заходів  Програми за січень – грудень 2019 року проведено: капітальні ремонти: 12 покрівель 
житлових будинків на суму – 9 407,5 тис. грн.; несучих конструкцій багатоквартирного 
житлового будинку по вул. Берегівська, 62 А - 574,3 тис. грн.; 16 ліфтів житлових будинків – 
2 193,8 тис. грн.; 4-х внутріквартальних проїздів на суму 2 975,3 тис .грн., а саме: бульвар 
Гойди Юрія, 8; бульвар Гойди Юрія, 10; вул. Росвигівська, 9, вул. Карпенко-Карого Івана, 24; 
території благоустрою кладовища по вул. Масарика Томаша – 611,0 тис. грн.; скверу по вул. 
Духновича Олександра -  1 016,9 тис. грн.; 5-ти вулиць витрачено - 9 837,4 тис. грн., а саме: 
вул. Небесної Сотні; вул. Мусорського; вул. Чендея Івана; вул. Айвазовського Івана; вул. 
Римського - Корсакова Миколи; каналізаційної мережі по вул. Берегівська - об’їздна 
витрачено – 2 502,7 тис. грн.; тротуарів по вул.Берегівська - об’їздна – 971,5 тис. грн. 
Проведено ремонт водопровідної мережі по провулкам І та ІІ Римського-Корсакова Миколи 
на суму 392,1 тис. грн. На капітальний ремонт водопровідних мереж з влаштуванням 
водорозбірних колонок в районі Ромського поселення витрачено – 487,9 тис. грн.  
 За рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету, за період січень-грудень 
2019 року, при уточненому плані видатків 46 204,4 тис. грн. було профінансовано роботи по 
реконструкції та будівництву об’єктів житлово-комунального господарства на загальну суму 
45 006,7 тис. грн., що становить 97,4 відсотків виконання, зокрема: протягом звітного періоду 
проведено реконструкцію: внутріквартального проїзду по вул. Свято - Михайлівська, 6 -  36,5 
тис. грн., будинку ритуальних послуг на кладовищі по вул. Масарика Томаша - 343,8 тис. 
грн.; велосипедної доріжки на ділянці діл.1+566-км 2+642 від вул. Берегівська об’їзна до вул. 
Космонавта Беляєва – 2 487,7 тис. грн.; вул. Гвардійської - 10 274,7 тис. грн. На будівництво 
системи каналізації по вул. Трудова, вул. Менделєєва Дмитра витрачено -  2 445,9 тис. грн. На 
будівництво відпочинково – оздоровчо - розважального комплексу Комфорт по вул.Свято-
Михайлівська, 39   витрачено – 1 522,1 тис.грн. На будівництво вуличних тренажерів по вул. 
Космонавтів  витрачено – 420,4 тис. грн.; на будівництво мультиспортивного майданчика по 
вул. Верді –  493,2 тис. грн.; на будівництво скверу Затишний на розі вул. Росвигівська, 30 та 
Митрополита Володимира, 38 у м.Мукачево – 1 044,0 тис. грн.; на будівництво «розумної» 
автобусної зупинки по вул. Зріні Ілони, 111 а – 196,4 тис. грн.; на будівництво скверу 
Затишний на розі вул. Росвигівська, 30 та Митрополита Володимира, 38 у м. Мукачево - 658,8 
тис. грн.; на будівництво системи водопостачання та каналізації по вул. Підгородська, 



Поневача Юлія, Павлюка Олександра, Загоскіна  – 133,3 тис. грн.; на будівництво вулиці 
Шептицького Андрея  – 24 075,3 тис. грн.  
 З метою забезпечення реформування водопровідно-каналізаційного господарства, 
рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. № 
1256 затверджено “Програму реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного 
господарства на території м. Мукачево на 2019-2020 роки”. Станом на 31.12.2019 року, 
виконання відповідно до Програми становило 31 888,3 тис. грн., зокрема: на виплату дотації 
ЖКП на покриття збитків спрямовано 22 742,5 тис. грн. (погашено заборгованість по 
електроенергії та забезпечено виплату заробітної плати та нарахувань); на покращення 
водопровідно-каналізаційного господарства було профінансовано видатків на загальну суму 
9 145,8 тис. грн. та забезпечено виконання робіт по об’єктам “Реконструкція будівлі 
диспетчерського пункту - виробничої бази (майновий комплекс) вул. Духновича, 103В в м. 
Мукачево” та “Диспетчеризація станцій ІІІ підйому”, “Придбання насосного обладнання для 
водозаборів Чернишевського, Севастопольський, Центральний”.  
 За підсумками роботи на підприємствах комунальної власності за 12 місяців 2019 року, 
виплата заробітної плати здійснюється вчасно і в повному обсязі. Заборгованість населення 
перед ММКП “Мукачівводоканал” за послуги централізованого водопостачання та 
водовідведення станом на 31.12.2019 року становила 17 246,2 тис. грн. 
 З метою забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами 
відповідно до встановлених нормативів та стандартів, підвищення рівня комфорту 
проживання населення у їхніх будинках рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. № 1252 затверджено Програму “Відшкодування різниці 
між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання 
ліфтового господарства житлового фонду м. Мукачево на 2019-2020 роки”. Плановий обсяг 
видатків на виконання заходів Програми за рахунок коштів загального фонду місцевого 
бюджету на 2019 рік становить 1 007,0 тис. грн. Виконання по Програмі за січень - грудень 
2019 року становило 1 002,8 тис. грн. 
 Проводяться інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями будинків стосовно 
переваг створення ОСББ.  Станом на 01.01.2020 року створено 67 ОСББ.  
 

Динаміка створення ОСББ в м. Мукачеві  за 2014 р. - 2019 р. 
 

 



З метою забезпечення утримання в належному санітарному стані каналізаційних 
систем для безперебійного проходження дощових та талих вод у межах м. Мукачево діє 
«Програма покращення екологічного стану м.Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція), 
затверджена рішенням 46 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.09.2018 р. № 
1154. Фінансування даної Програми на 2019 рік за рахунок коштів місцевого бюджету 
передбачено в сумі 570,0 тис. грн. Виконання за січень-грудень становило 559,2 тис. грн., які 
було спрямовано на придбання 4 насосних агрегатів з електродвигуном. 

Відповідно до «Програми захисту тварин від жорсткого поводження, створення 
комфортних умов співіснування людей і тварин в м. Мукачево на 2018-2020 роки», за січень-
грудень 2019 року використано коштів на загальну суму - 1 155,6 тис. грн., а саме: утримання 
тварин: 28 шт. на суму 1 026,3 тис. грн.;    кастрація (стерилізація) тварин: 88 шт. на суму 78,4 
тис. грн.; відлов тварин: 56 шт. на суму 12,2 тис. грн.;  лікування тварин: 46 шт. на суму 38,7 
тис .грн.     

Фінансування заходів місцевих Програм, що діють у сфері житлово-комунального та 
дорожнього господарств проводилося в повному обсязі відповідно до потреби за рахунок 
коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету, відповідно до кошторисних 
призначень на 2019 рік, на підставі актів виконаних робіт та поданих заяв на їх оплату, 
зокрема, за січень-грудень 2019 року виконання проводилося по таким Програмам: «Програма 
благоустрою міста Мукачево на 2019-2020 роки в новій редакції» – 80 096,7 тис. грн.; 
«Програма підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 2018-2020 роки» - 879,2 
тис. грн.; «Програма захисту тварин від жорстокого поводження, створення комфортних умов 
співіснування людей і тварин в м. Мукачево на 2018-2020 роки» - 1 155,6 тис. грн.; «Програма 
реформування та підтримки водопровідно-каналізаційного господарства на території м. 
Мукачево на 2019-2020 роки» - 31 888,3 тис. грн.; «Програма покращення екологічного стану 
м. Мукачево на 2018-2020 роки» (нова редакція) - 559,2 тис. грн.; Програма «Сприяння 
створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Мукачево на 
2019-2020 роки» (нова редакція) – 2 849,9 тис. грн.; Програма «Відшкодування різниці між 
затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання ліфтового 
господарства житлового фонду м. Мукачево на 2019-2020 роки» -1 002,8 тис. грн.; Програма 
«Зайнятості населення м.Мукачева» на 2018-2020 роки у новій редакції - 20,1 тис. грн.; 
«Програма підтримки КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради на 2019 рік» -110,3 тис 
.грн.; «Програма розвитку житлово-комунального господарства м.Мукачево на 2019-2020 
роки» - 38 458,7 тис. грн. 
 Контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених 
пунктів та ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ проводиться відповідно до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року № 1217 “Про затвердження Порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів” та Закону України від 09.05.2016 року  
№ 187/98-ВР ”Про відходи”. Відповідальними виконавцями, згідно “Програми благоустрою 
міста Мукачево на 2019-2020 роки” в новій редакції , за ліквідацію стихійних сміттєзвалищ є 
Мукачівське міське комунальне підприємство “Ремонтно-будівельне управління”. Так, за 
січень - грудень 2019 року було профінансовано роботи по вивезенню 206,7 т стихійних 
сміттєзвалищ на суму 110,5 тис. грн.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: складне фінансово-економічне 
становище галузі; значна зношеність основних фондів галузі (в тому числі ліфтів); брак 
інвестицій для вкладення в розвиток систем водопостачання та водовідведення, 
каналізаційного господарства; скорочення заборгованості населення міста з оплати житлово-
комунальних послуг. 
 
Архітектура та містобудування 
 Основною задачею містобудування є система моніторингу і контролю за дотриманням 
містобудівного законодавства та документації, створення певного матеріального 
середовища, у якому потреби людей повинні задовольнятися у найкращий спосіб, шляхом 



проведення містобудівної політики, яка полягає у розробці державних стандартів, норм і 
правил, пов’язаних з плануванням, забудовою й іншим використанням територій, у 
підготовці і впровадженні містобудівної документації та інвестиційних програм розвитку 
населених пунктів. 
 З метою реалізації повноважень з комплексної забудови території міста Мукачево у 
відповідності до генерального плану, для раціонального використання земель затверджено: 
детальний план території по вул.Миру в місті Мукачево; детальний план території по вул. 
Духновича Олександра в місті Мукачево для організації рекреаційної зони активного 
відпочинку та зони змішаної житлової та громадської забудови; детальний план території по 
вул.Ужгородська,165А в місті Мукачево; детальний план території земельної ділянки по вул. 
Берегівська, 41А з метою зміни цільового призначення земельної ділянки; детальний план 
території земельної ділянки по вул. Коменського Яна Амоса, 94А з метою зміни цільового 
призначення. 
 Видано вихідні дані для проектування наступних об'єктів: будівництво торговельно - 
складських приміщень по вул. Масарика Томаша,46; будівництво гаражних боксів, 
підсобних та офісних приміщень по вул. Крилова Івана, 97; реконструкція адмінбудівлі 
літ.А., майстерні літ Б., офісу літД з прибудовами по вул. Пряшівська-бічна, 8; будівництво 
складу-магазину з офісними приміщеннями по вул. Томаша Масарика, 3; будівництво 
спортивного залу та благоустрій території ЗОШ №1 по вул. Пушкіна Олександра, 23; 
будівництво центру водного дозвілля по вул. Духновича Олександра,89; будівництво 
адміністративно-складських будівель по вул. Крилова Івана, 101В; реконструкція будівлі 
банку по вул. Ярослава Мудрого, 10; будівництво пішохідного мосту через річку Латориця; 
будівництво складу по вул. Свято-Михайлівській, 1; будівництво торгово-офісної будівлі з 
тренажерним залом по вул. Зріні Ілони, 68-70; будівництво житлового будинку з торгово-
офісними приміщеннями по вул. Кирила І Мефодія, 13Б; реконструкція цеху антикорозійної 
гідроїзоляції під складські та офісні приміщення по вул. Береста Олексія, 6В; реконструкція 
складу майстерні під торгово-офісні та виробничі приміщення по вул. Недецеї Яноша, 39; 
будівництво котельні по вул. Пряшівська, 6Б; Реконструкція адміністративної будівлі 
Мукачівського міськрайонного суду по вул. Толстого Льва, 13; будівництво 
багатоквартирного житлового будинку по вул. Коменського Яна Амоса, 94А; будівництво 
торгово-офісних приміщень з житловими квартирами по вул. Росвигівська, 2Ж. 
 На Програму створення (оновлення ) містобудівної документації на території  м. 
Мукачево на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням 51 позачерговою сесією 7-го 
скликання Мукачівської міської ради від 11.12.2018 р. № 1251 (зі змінами) передбачено 
видатки на 2019 рік в сумі 450,0 тис. грн., за звітній період використано 153,7 тис.грн. на 
розроблення детальних планів територій по м. Мукачево та підготовку вихідних даних. 
 Основними проблемними питаннями: необхідність проведення відповідно ст. 22 
Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” організаційної роботи щодо 
створення містобудівного кадастру. 
  
Сфера обігу споживчих товарів і послуг  
 Сфера торгівлі, побуту та ресторанного господарства відіграє провідну роль у 
функціонуванні внутрішнього ринку.  
 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств - юридичних осіб за січень - вересень 
2019 року становить 1 972 879 тис. грн., що складає 18,1відсотка від загальнообласного 
показника. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) до 
відповідного періоду 2018 року 103,6 відсотка. Обсяг роздрібного товарообороту 
підприємств роздрібної торгівлі за відповідний період на одну особу становить 22 967,2 грн. 
 Розширення роздрібної торговельної мережі міста здійснюється за рахунок 
збільшення кількості об’єктів, що належать підприємцям – фізичним особам, які володіють 
понад 89 відсотків магазинів та майже 90 відсотків закладів ресторанного господарства.   
 Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі м. Мукачева за січень - 



вересень 2019 року становить 2 027 002 тис. грн., що складає 35,5 відсотків до 
загальнообласного показника та 59,6 відсотків до відповідного періоду 2018 року. Питома 
вага продовольчих товарів в оптовому товарообороті – 17,5 відсотків, непродовольчих 
товарів – 82,5 відсотків. 
 Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг м.Мукачева  за 
9 місяців 2019 року становить 1 103 932,0 тис. грн., у тому числі реалізованих населенню – 
180 238,3 тис. грн., що складає 16,3  відсотка у загальнообласному показнику. 
 За звітний період відкрито ряд нових торгових об’єктів: ринок “КВІТИ”, кафе 
“CASTRO – GASTRO”, ломбард “Скарбниця”, магазин - пекарня “Пекарня БОСНІЯ”, кафе 
“Таверна”, кав’ярня “B&B”, магазин тютюнових виробів “Тютюн”, автомийка, кав’ярня 
“CRAFT”, магазин з кафетерієм “АВС”, мережа супермаркетів “АЛМА” ТОВ “Рітейл Трейд 
Закарпаття” з цілодобовим режимом роботи, магазин продовольчих товарів “Кус-Кус”, 
кав’ярня, магазин “Сонячний” по реалізації сонцезахисних систем та металопластикових 
конструкцій, магазин квітів та декору «ЮВО» та інші. 
 У 2019 році притягнуто до адміністративної відповідальності за торгівлю в 
несанкціонованих місцях 231 особу. 
 Проводиться роз'яснювальна робота з суб’єктами господарювання щодо дотримання 
правил роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. 
 З метою підтримки звичаїв та традицій організовано та проведено: фестиваль-конкурс 
”Червене вино - 2019”, фестиваль - ярмарка: “Варишська палачінта”, міський фестиваль 
“Огинь і мнясо”, “Свято меду”, “Варишське пиво”, «День Святого Мартина». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: зростання цін на електроенергію, 
газ, воду та валютні коливання приводить до зростання цін на соціально значущі товари;  
розпорошеність правових норм, що регулюють торговельну діяльність по різних 
законодавчих актах – стримуючий фактор реалізації державної політики розвитку 
внутрішньої торгівлі, не в повному обсязі забезпечено встановлення суб’єктами 
господарювання, особливо фізичними особами, платіжних терміналів для проведення 
безготівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги); має місце “тінізація” сфери 
торгівлі та побутових послуг; значна посередницька ланка при доставці товарів 
безпосередньо до кінцевого споживача. 
 
Земельні ресурси та земельні відносини 
 За даними оцифрованої версії карти Мукачево в системі “Digitals”, Геодезичні 
інформаційні системи-6, земельний фонд міста Мукачева становить 2 824,3140 га і 
відповідно до цільового використання земель поділяється на 9 категорій. Найбільшу частку 
займають землі житлової та громадської забудови (436 га).  
  Надходження по платі за встановлення земельного сервітуту за 2019 рік склали в сумі 
1 045,8 тис. грн. 
  Проводиться робота по інвентаризації земель та об'єктів комунальної власності  
м. Мукачева, що дозволить в 2020 році більш цілеспрямовано зайнятись питаннями 
землекористування, в т. ч. виявленням суб'єктів господарювання, які уникають оформлення 
договорів оренди землі та ефективному використанню об’єктів комунальної власності. Це 
також дозволить визначити нові земельні масиви для аукціонного продажу і наповнення 
бюджету, а також виділення земельних ділянок учасникам АТО та іншим заявникам.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: недосконала законодавча та 
нормативно-правова база щодо ринку землі; відсутність правоустановчих документів, які б 
посвідчували право користування земельними ділянками, що знаходяться під об’єктами 
Міністерства оборони України, Держкордону, МВС України, а також інших державних та 
комунальних установ; банкрутство та ліквідація постійних користувачів земельних ділянок 
комунальної власності та відсутність договірного оформлення користування земельними 
ділянками новими власниками нерухомого майна. 
 



Туристично-рекреаційна сфера 
 Розвиток туризму та туристично-рекреаційної галузі є одним з пріоритетних 
напрямків розвитку міста Мукачева. Так протягом 2019 року місто Мукачево відвідало  
245 679 осіб за даними Мукачівського історичного музею. 
 Станом на 31.12.2019 року в місті працює 5 туроператорів, 12 туристичних агенств, 
ММКП “Мукaчівський міський туристично-інформаційий центр”, Закарпатська обласна 
федерація водного туризму та велосипедний клуб “Велобайк Мукачево”, які надають 
широкий спектр туристичних послуг як для вітчизняних, так і закордонних туристів.  
 Сприяє розвитку туризму та промоції міста Мукачева 26 готельних господарств,  
4 приватні садиби, 5 хостелів, 3 мотелі. Готельними господарствами міста постійно 
проводиться робота по покращенню сервісу та якості послуг. Станом на 31.12.2019 року 
загальний номерний фонд готельних господарств налічує близько 420 номерів, в яких 
одночасно можна надати послуги з тимчасового розміщення більше 1130 туристам. В мережі 
готельних закладів поступово оновлюється номерний фонд та якість пропонованих послуг.  
 

Динаміка обсягів надходжень туристичного збору за 2016 р. - 2019 р. 
 

 
 
 Розвивається і супутня до туристично - рекреаційної галузі інфраструктура, а саме 
заклади харчування (ресторани, кафе, бари), торговельно-розважальні центри (боулінг клуб, 
більярд, дитячі кафе та ігрові майданчики для дітей), прокатні пункти велосипедів та 
туристичного спорядження тощо.  
 В місті також працюють картинні галереї у приміщеннях Мукачівського історичного 
музею, мережа постійно діючих салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев'яних 
церков Закарпаття, екуменічна церква, інші.   
 Також варто відмітити, що збільшенню туристичних потоків в місто сприяє 
проведення ряду фестивалів, театралізованих дійств тощо. 
 Впродовж звітного періоду проведено: з 9 по 14 січня 2019 року традиційне свято 
виноробів Закарпаття, фестиваль-конкурс “Червене вино”, 8-10 березня 2019 року міський 
фестиваль-конкурс “Варишська палачінта”, 3-5 травня 2019 року міський фестиваль “Огинь 
та мнясо” - гастрономічний фестиваль багатонаціональної закарпатської кухні; 13-15 вересня 
2019 року фестиваль “Варишське пиво”, 21-22 вересня 2019 року “Свято закарпатського меду 
в Мукачеві” та “Red Hair Day Mukachevo”, 10-11 листопада 2019 року фестиваль «День 



Святого Мартина в Мукачеві» та “Martin Music Fest”, 12 грудня 2019 року театралізований 
захід «Сватанки в Паланку», 25 грудня 2019 року захід «Різдво в замку». 
 Турінфоцентр взяв участь в якості співорганізаторів в міжнародному дні театрів  
27 березня, а саме: анонсував святкову подію в електронних ЗМІ і соціальних мережах. 
 КП “ММТІЦ” прийняв участь в 25-й ювілейній Міжнародній туристичній виставці 
UITT “Україна – подорожі та туризм” м.Київ 26-29 березня 2019 р. На виставці були 
представлені друковані промо-матеріали та промо-відео про історичні пам’ятки міста, 
фестивалі та святкові події міста Мукачева українською та англійськими мовами. 
Представлено туристичний потенціал міста та продукцію місцевих виробників, проведено 
дегустацію продуктів з анонсуванням відповідних щорічних гастрономічних фестивалів 
міста Мукачева, таких як: “Червене вино”, “Варишська палачінта”, “Огинь і мнясо”, “Свято 
меду”, “Варишське пиво”, “День Святого Мартина в Мукачеві”. 
 Надалі підтримується традиція святкування “Днів Сакури в Мукачеві” із створенням 
інтерактивних зон, встановлено “Сакурові таблички” (найдовша сакурова алея, найстаріша 
сакура Закарпаття) - таблички інформаційно-промоційного характеру на різних локаціях 
міста, сприяння в проведенні вело-заїзду по місцям, де ростуть сакури, проведено відкрите 
тренування “Зумба під сакурами”. 
 18 травня 2019 року в замку “Паланок” був проведений Міжнародний день музеїв та 
святкування 30-річчя створення “Мукачівського історичного музею”, під час якого 
організовані театралізовані квести для дітей та дорослих, гастрономічні локації, ремісниче 
містечко та тематичний ярмарок, концертна програма. 
 Організована та проведена історично-театралізована реконструкція в замку Паланок 
“Весілля Ілони Зріні” 15 червня 2019 р. В рамках цієї події організовано проведення 
справжнього шлюбу в рамках проєкту “Шлюб за добу в Мукачеві”. 2 червня 2019р. з нагоди 
Дня захисту дітей проведено захід з популяризації пішого туризму “Туристична родина” 
разом з Мукачівським центром позашкільної освіти, в якому взяли участь 29 сімейних 
команд, що були нагороджені різними подарунками, а також організована “Пінна дискотека” 
в якості подарунку дітям. 24-27 липня 2019 р. проведено ряд заходів та відкритих екскурсій в 
рамках “IV Міжнародного параду сажотрусів в Мукачеві”.  
 Проведено міжнародний велозліт за участі закордонних учасників в рамках 
відзначення Європейського тижня мобільності. Проведено збори асоціації фахівців 
туристичного супроводу Закарпаття. Взято участь в 20-ій міжнародній виставці 
"ТурЕКСПО", м.Львів. Взято участь в заході "Дороги вина та смаку Закарпаття" в рамках 
проєкту Європейського Союзу "Підтримка розвитку системи географічних зазначень в 
Україні". 

Проведено установчі збори ГО "Спілка виноробів Мукачівського регіону", з метою 
підтримки та популяризації виноробства та виноградарства, як традиційної галузі 
Закарпаття. Взято участь в конференції з питань розвитку сталого туризму в Карпатському 
регіоні. Проведено підготовчу роботу по організації фестивалю-конкурсу «Червене вино – 
2020». 
 Розповсюджено безкоштовний туристичний путівник міста “Мукачево-365” шляхом 
його розміщення в найбільш відвідуваних місцях, що покращило поінформованість туристів 
про місцезнаходження суб’єктів туристичної сфери та про анонси подій, що відбувалися в 
місті впродовж 2019 року. 
 Впродовж 2019 року проводилися відкриті екскурсії для різних вікових груп на тему 
“Знай рідне місто” - цикл щорічних відкритих освітніх екскурсій, що має на меті 
ознайомлення дітей та дорослих з історією і символами рідного міста. Крім освітніх 
екскурсій регулярно проводяться відкриті тематичні та театралізовані екскурсії для 
мукачівців та гостей міста. 
 Організовано, проведено та інформаційно підтримано ряд заходів зі створенням 
промоційних фото/відео анонсів, репортажів в соціальних мережах з місця події в реальному 
часі, підсумкових фото/відео матеріалів. 



 Розпочата активна співпраця з Мукачівським державним університетом, а саме з 
викладачами та студентами факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу. 
Забезпечена практична участь студентів в туристичних та інших заходах, які мають на меті 
популяризацію та промоцію Мукачева. В майбутньому планується розширення 
інформаційної співпраці, а саме – опис туристичних об’єктів, пам’ятників та пам’ятних 
місць, опис існуючих та розробку нових туристичних маршрутів, вело- та піших маршрутів 
міста Мукачева та населених пунктів Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 
тощо. 

Проведено роботу, залучено необхідних фахівців, подано заявки для проведення 
реєстрації знаків для товарів і послуг (торгових марок) по традиційним заходам міста 
Мукачева: фестиваль «Червене вино», фестиваль «Варишська палачінта»; фестиваль 
«Варишське пиво» та «День Святого Мартина». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність координації діяльності 
між учасниками туристичного напрямку та бізнесу; відсутність належної підготовки фахівців 
екскурсійного напрямку. 
 
Зовнішньоекономічна діяльність 
 Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних напрямків розвитку економіки 
міста Мукачева.  
 За 2019 рік суб’єктами господарювання міста експортовано послуг на суму 95 181,0 
тис. дол. США, що становить 96,8 відсотків до відповідного періоду 2018 року; імпортовано 
послуг на суму 5 236,9 тис. дол. США, що становить 102,1 відсотків до відповідного періоду 
2018 року. Сальдо позитивне і становить – 89 944,1 тис. дол. США.  
 

 
 
 За 2019 рік суб’єктами господарювання міста експортовано товарів на суму 421 332,9 
тис. дол. США, що становить 103,9 відсотка до відповідного періоду 2018 року; імпортовано 
товарів на суму 439 596,9 тис. дол. США, що становить 113,0 відсотка до відповідного 
періоду 2018 року. Сальдо негативне і становить – 18 264,0 тис. дол. США. 
 Серед основних підприємств-експортерів міста Мукачева необхідно відмітити УАП 
ТОВ “Фішер-Мукачево”, яке експортує лижі та ключки у Австрію, Канаду, Завод 
“Флекстронікс ТЗОВ”, ПРАТ Мукачівський завод “Точприлад”, який експортує гучномовці 
для мобільних телефонів та автомобілів у Австрію, Угорщину та Польщу, ТОВ “Інтер-
Каштан”, ДП Мукатекс ТОВ “Луготекс”, СП “Віад Сейлс-Мукачево” ЛТД, ПАТ “МТФ 
“Мрія” та інші. Серед основних підприємств-імпортерів міста можна назвати ці ж 
підприємства, оскільки майже всі вони працюють на давальницькій сировині, яку відповідно 
імпортують із-за кордону. 



 
 
 Основними проблемними питаннями залишаються: низька інвестиційна 
привабливість окремих видів діяльності; непосильні процентні ставки кредитування; 
відсутність пільг на реалізацію інвестиційних проектів; несвоєчасне повернення суб'єктам 
господарювання податку на додану вартість. 
 
Доходи населення та заробітна плата 
 Так як основу ресурсного забезпечення міського бюджету складає податок на  доходи 
фізичних осіб, то такі показники, як рівень середньомісячної заробітної плати (фонд оплати) 
та чисельність працюючих, задіяних в економіці міста, відіграють важливу роль в 
формуванні дохідної складової міського бюджету. 
 Середньомісячна заробітна плата за статистичними даними штатного працівника за  
III квартал 2019 року по місту склала 10 327 грн. (9 360 грн. по області), що на 10,3 відсотка 
перевищує середньообласний показник та на 21,1 відсотка до відповідного періоду 2018 
року. 
 Середньоблікова кількість штатних працівників за III квартал 2019 року за 
статистичними даними по місту - 22 669 осіб. 
 Станом на 01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати  по м. Мукачево 
складає 1147,0 тис. грн.: Мукачівське учбово - виробниче підприємство Українського 
товариства сліпих – 432,0 тис. грн., Агроторгове підприємство радгосп - завод 
“Мукачівський” (промисловість) – 356,7 тис. грн., ТОВ «Едельвейс - Лего» - 358,5 тис. грн. 
 Сектором з питань праці управління праці та соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради впродовж 2019 року здійснювався контроль за дотриманням 
законодавства про працю та зайнятість населення, зокрема проведено 3 інспекційні 
відвідування суб’єктів господарювання, 120 інформаційно - роз’яснювальних робіт з 
підприємцями та працівниками з виїздом на місце здійснення підприємницької діяльності, 
також систематично опубліковувались інформаційно – роз’яснювальні публікації в мережі 
інтернет, зокрема за 2019 р. опубліковано 52 публікації. 
 За звітний період проведено 3 засідання міської комісії з питань забезпечення 
своєчасності та повноти сплати податків і погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати, пенсії, стипендії та інших соціальних платежів та 1 засідання робочої групи із 
здійснення заходів щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, 
забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та 
дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати. 
 Протягом листопада – грудня 2019 року, завідувачем сектору взято участь у 2-х 
комісіях по розслідуванню нещасних випадків на підприємстві. 

 



Динаміка зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників в м. 
Мукачеві  за 2017 р. - III квартал 2019 р. 

 
 

 
  
 

Темпи зміни заборгованості з виплати заробітної плати в м. Мукачеві станом на 
01.01.2017 р. - 01.01.2020 р. 

 
 

 
  
Сектором з питань праці управління праці та соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради постійно здійснюється моніторинг за станом погашення заборгованості по 
заробітній платі, своєчасності та повноти сплати податків. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: неповна ліквідація заборгованості 
із виплати заробітної плати; недотримання рівня мінімальної заробітної плати; існування 
“тіньової заробітної плати в “конвертах”.  



Зайнятість населення та ринок праці 
 Впродовж 2019 року ситуація на ринку праці міста була відносно стабільна. Аналіз 
статистичних даних про чисельність зареєстрованого незайнятого населення, які звернулись 
до центру зайнятості в пошуках роботи протягом звітного періоду свідчить про незначне 
зменшення рівня безробіття.  
 За 2019 рік Мукачівський міськрайонний центр зайнятості сприяв працевлаштуванню 
3 585 особам, з них 513 безробітним, 2 970 – шукачам роботи, 102 особи працевлаштовані 
самостійно. 
 Впродовж 2019 року скористалась можливістю отримати одноразову виплату 
допомоги по безробіттю для відкриття власної справи 17 осіб. 
 З метою професійної орієнтації в обґрунтованому виборі професії, спеціалістами 
центру зайнятості протягом звітного періоду надано зайнятому і незайнятому населенню  
23 398  профорієнтаційних послуг (особам), з них безробітним – 1 638 (особам). 
 Протягом 2019 року проходили професійне навчання, підвищували кваліфікацію або 
пройшли перепідготовку 223 особи. 
 За звітний період в громадських роботах та роботах тимчасового характеру брали 
участь 291 особи з числа безробітних. 
 Протягом 2019 року фахівцями центру зайнятості було зареєстровано в пошуках 
роботи 1 176 осіб з числа безробітних. Всього на обліку в Мукачівському міськрайонному 
центрі зайнятості в статусі безробітного перебувало 1 669 осіб, враховуючи перехідних 
минулого року - 493 особи. 
 Взаємодія з роботодавцями сприяла поповненню даних про потребу в кадрах на 
підприємствах міста як на вільні робочі місця так і новостворені. Кількість наявних вакансій 
протягом звітного періоду становила 4 241 одиниць. Але пропозиція робочої сили та попит 
на неї в професійному розрізі все ще залишаються незбалансованими, великий попит на 
підприємствах міста складали вакансії за професією швачка, слюсар – складальник РЕА, 
складальник. Необхідно відмітити, що характеристики виявлених вакансій протягом звітного 
періоду щодо рівня запропонованої заробітної плати дещо змінились: 82,13 відсотків 
вакансій мали розмір заробітної плати від мінімальної до середньої заробітної плати 
відповідного регіону, 9,74 відсотків - від середньої заробітної плати відповідного регіону, 
8,13 відсотків - мінімальну заробітну плату. Середній розмір оплати праці в розрахунку на 
вакансію склав 6 087 грн. Середня тривалість укомплектування вакансій становила 9 
календарних днів. 
 На кінець звітного періоду є потреба в працівниках на таких підприємствах: ТОВ «ЕМ 
КОМПОНЕНТС», СП «Віад-Сейлс-Мукачево» ЛТД, ПАТ»Ідея Банк», Завод ”Флекстронікс 
ТзОВ”, ПАТ “МТФ “Мрія”, ТОВ “Сільпо-Фуд М”,  ТОВ Мукачівська швейна фабрика, ТОВ 
«АВЕ МУКАЧЕВО». 
 Основний фактор, що впливає на ринок праці це відтік робочої сили за кордон.  
 Серед недоліків трудової міграції варто назвати тимчасову втрату на місцевому ринку 
певної частини трудового потенціалу, а мігрантами - професійних навичок за здобутою 
освітою, оскільки за кордоном вони переважно виконують некваліфіковану роботу. 
 Безробіття призводить до негативних соціальних та економічних наслідків. Соціальні 
наслідки безробіття викликають напруження в суспільстві, оскільки незайняті є 
нестабільною категорією населення. Професійна дискваліфікація людини у стані тривалого 
безробіття зменшує її конкурентоспроможність, що є причиною ускладнень при подальшому 
працевлаштуванні, зниження якості робочої сили та продуктивності суспільного 
виробництва. Як наслідок - у безробітних знижується мотивація до суспільно корисної праці. 
 На вирішення цієї проблеми фахівцями центру зайнятості проводяться 
профорієнтаційні заходи (семінари, тренінги тощо), які дають можливість активізувати 
безробітних, підняти мотивацію до праці,  подолати психологічні труднощі. Здійснюється 
організація громадських робіт тимчасового характеру. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: обмежений віковій ценз (25-35 



років); завищені кваліфікаційні вимоги (стаж роботи 2-3 роки на відповідній посаді); високий 
рівень кваліфікації робітників, володіння навиками роботи на новому технологічному 
обладнанні; режим роботи (багатозмінний); слабкий соціальний пакет (низька заробітна 
плата або оплата в конвертах, не забезпечення державних гарантій – відмова в оплаті 
лікарняних та наданні відпусток); тіньова зайнятість; трудова міграція. 
 
Соціальне забезпечення    
 Одним з пріоритетних напрямів соціальної політики залишається 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 2019 рік різних видів державної допомоги виплачено 7 031 особам на суму  
166 670,4 тис. грн.  
 Станом на 01.01.2020 року в місті діють 6 будинків сімейного типу та 5 прийомних 
сімей в яких виховуються 55 дитини із числа сиріт чи позбавлених батьківського піклування.  
 Державна соціальна допомога на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг – 11 
сім’ям на суму 3 116,9 тис. грн. 
 За січень – грудень 2019 року виплачено наступні види державної допомоги: 
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами – 372 особам на суму 737,9 тис. грн.; допомого 
при усиновленні дитини – 17 особам на суму 274,4 тис. грн.; допомога при народженні 
дитини – 2671 особі на суму 40 404,4 тис. грн., в тому числі особам, які звернулись за 
виплатою допомоги з використанням електронного цифрового підпису - 62 особам; допомога 
на дітей, над якими встановлено опіку – 50 особам на суму 2 711,5 тис. грн.; допомога на 
дітей одиноким матерям – 1015 особам на суму 38 236,4 тис. грн.; тимчасова допомога дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 42 особам на суму 469,7 тис. грн.; державна 
соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 435 сім’ям на суму 21 104,5 тис. грн.; 
державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 
1132 особам на суму 26 964,2 тис. грн.; допомога особам, які не мають права на пенсію та 
особам з інвалідністю – 318 особам на суму 5 889,5 тис. грн.; допомога по догляду за 
особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 50 особам на суму  
1 094,6 тис. грн.; тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату – 40 особам на суму 
410,8 тис. грн.; щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 
255 особам на суму 93,0 тис. грн.; допомога на хворих дітей, на яким не встановлена 
інвалідність – 5 особам на суму 46,1 тис. грн.; допомога на дітей, які виховуються в 
багатодітних сім’ях – 563 сім’ям на суму 10 135,4 тис. грн.; відшкодування послуги з догляду 
за дитиною до трьох років «муніципальна няня» - 4 особам на суму 15,9 тис. грн.; 
компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, громадянам похилого віку – 121 особі на суму 251,5 тис. грн.; 
виплачено субсидій готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу 34 особам 
на суму 117,9 тис. грн.; профінансовано субсидій населенню для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг на суму 14 337,4 тис. грн.; видано 4 «пакунка малюка». 
 Програмою “Фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах 
загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат по пільгам за 
абонентну плату телефонного зв’язку пільгових категорій громадян у місті Мукачеві” на 
2019-2020 роки, затвердженою рішенням 58 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 27.06.2019 р. № 1411, з місцевого бюджету за пільговий проїзд у міському 



пасажирському транспорті за 2019 рік профінансовано 11 558,3 тис. грн.; на відшкодування 
компенсаційних виплат по пільгах за абонентну плату телефонного зв’язку пільгових 
категорій громадян у м.Мукачеві – 424,7 тис. грн. 
 Згідно Програми “Додаткового соціально-медичного захисту мукачівців” на 2019- 
2020 роки, затвердженої рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 11.12.2018 р. № 1244, за 2019 рік матеріальну допомогу отримали  
6 668 мукачівців на суму 20 987,0 тис. грн.: літні люди, з нагоди ювілеїв (85, 90, 95, 100 і 
більше років) - 73 особи на суму 37,0 тис. грн.; допомога найбільш вразливим категоріям 
населення - 1855 на суму - 17 176,7 тис. грн.; надання допомоги на поховання особи, яка на 
момент смерті не досягла пенсійного віку і не працювала - 78 осіб на суму 124,8 тис. грн.; на 
придбання гігієнічних підгузок 3 277 особам на суму 1 460,0 тис. грн.; одноразова 
матеріальна допомога інвалідам ВВВ і учасникам бойових дій в Афганістані, АТО, ЧАЕС, 
дітям загиблих  - 1 277 особам на суму 987,5 тис. грн.; матеріальна допомога УБД, ІВ I-II 
групи, членам сімей загиблих УБД для здійснення ремонтних робіт-  99 особам на суму 990,0 
тис. грн.; матеріальна допомога учасникам бойових дій, інвалідам  I-II групи, членам сімей 
для придбання путівок - 9 особам на суму 63,0 тис. грн.; поштові видатки – 223,9 тис. грн. 
Відшкодування фінансування пільг на житлово-комунальні послуги делегатам I з’їзду Союзу 
молоді Закарпатської України – 103,7 тис. грн. 
 Реалізується право інвалідів на безкоштовне санаторно-курортне лікування. На 
виконання Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи” надані наступні пільги та компенсації: безкоштовним 
придбанням ліків за рецептами лікарів (1-2-3 кат. ЧАЕС) скористались 38 осіб, з обласного 
бюджету на безкоштовні ліки використано 122,4 тис. грн.; 14 осіб потерпілих внаслідок 
аварії на ЧАЕС скористувались безкоштовним зубопротезуванням, з обласного бюджету 
використано 49,5 тис. грн.; з державного бюджету 274 осіб отримують щомісячну 
компенсацію на пільгове забезпечення продуктами харчування на суму 745,4 тис. грн.; за 
рахунок коштів державного бюджету виплата підвищених стипендій та надання додаткової 
відпустки виплачена в сумі 151,8 тис. грн.; за шкоду заподіяну здоров’ю та щорічна 
допомога на оздоровлення виплачена в сумі 61,0 тис. грн. 
 Направлено 37 осіб з інвалідністю та 3 супроводжуючі особи для проходження 
медичної та професійної реабілітації. Взято на облік на проходження курсу медичної 
реабілітації 14 осіб з інвалідністю. Укладено 13 договорів для проходження медичної 
реабілітації дітей з ДЦП на суму 197,3 тис. грн. Виплачено компенсацію за самостійно 
придбані технічні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією особам з 
інвалідністю по слуху та по зору (мобільні телефони) на суму 190,2 тис. грн. Укладено 211 
двох та тристоронніх договорів по забезпеченню окремих груп населення технічними та 
іншими засобами реабілітації на суму 5289,4 тис. грн. Видано 1 498 направлення для 
одержання протезно - ортопедичних виробів, ортопедичного взуття те технічних засобів 
реабілітації. Для забезпечення протезно - ортопедичними виробами, технічними виробами, 
та ортопедичним взуттям взято на облік – 103 особи. Знято з обліку з різних причин - 41 
особу.  

Станом на 01.01.2020 року в УПСЗН перебуває на обліку 786 особи (466 сім’ї) з числа 
внутрішньо переміщених осіб. Взято на облік та видано довідки ВПО – 91 особі, знято з 
обліку та скасовано довідки ВПО – 64 особам. Проведено 17 засідань комісії з розгляду 
питань пов’язаних із зняттям з обліку внутрішньо переміщених осіб, припинення або 
відновлення соціальних виплат згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб». Призначено допомогу внутрішньо переміщеним особам на 
наступний шестимісячний термін – 164 сім’ям на суму 2 227,0 тис грн. Надано статус та 
відповідне посвідчення «Ветерана праці» – 43 особам. Видано путівок по лінії 
Мінсоцполітики 5 особам. 

Направлено на санаторно - курортне лікування по 3-х стороннім договорам, за кошти 
державного бюджету 66 осіб, в тому числі 1 супроводжуючу особу. Направлено на 



проходження психологічної реабілітації – 19 осіб, з числа учасників бойових дій АТО/ООС. 
Взято на облік для проходження психологічної реабілітації 14 постраждалих учасників 
АТО/ООС. Взято на облік для отримання санаторно-курортного лікування 69 осіб, з числа 
пільгової категорії громадян. Надано статус та відповідне посвідчення: «Інвалід внаслідок 
війни» – 47 особам; «Член сім’ї загиблого» померлого ветерана війни – 20 особам. 
Оформлені документи до департаменту соціального захисту населення та направлені до 
будинків – інтернатів  12 осіб з інвалідністю. Видано направлення на проходження комісії 
МСЕК для визначення права отримання автомобіля на пільгових умовах – 10 особам з 
інвалідністю та на отримання електроскутера – 1 особі з інвалідністю І групи, учаснику АТО.  
Виплачена компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автомобіля  76 особі з 
інвалідністю на суму 31,0 тис. грн. Виплачено компенсацію на закупівлю житла 1 сім’ї, з 
числа пільгової категорії громадян за рахунок субвенції з державного бюджету на суму 768,1 
тис.грн. Замовлені кошти для виплати компенсації з державного бюджету 2298,4 тис. грн. 
для придбання житла 3 сім’ям. Направлено на навчання по професійної адаптацію 35 
учасників бойових дій АТО, на суму 150,3 тис. грн. Виплачена компенсація на проїзд до 
реабілітаційної установи 2 учасникам бойових дій АТО/ООС в розмірі 0,987 тис.грн. 
Талонами на пільговий проїзд забезпечено 68 осіб з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ та ІІІ 
групи.  
 На організацію громадських робіт згідно Програми “Зайнятості населення 
м.Мукачева” на 2018-2020 роки у новій редакції, затвердженою рішенням 50-ої сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 29.11.2018 р. № 1209, за звітний період 
профінансовано – 71,3 тис.грн.: виконавчий комітет Мукачівської міської ради - 29,9 тис.грн., 
управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради – 21,3 тис.грн., 
Управління міського господарства Мукачівської міської ради – 20,1 тис.грн.  
 Згідно Програми організації громадських оплачувальних робіт для молоді у вільний 
від навчання час на 2018-2020 роки за звітний період профінансовано 64,6 тис.грн.  
 Для забезпечення новонароджених мешканців міста Мукачева подарунковими 
наборами згідно Програми “Подарунки для новонароджених на 2018-2020 роки”, 
затвердженою рішенням 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 30.11.2017 
року № 868 зі змінами за звітний період 2019 року профінансовано - 966,8 тис.грн. 
 Для матеріальної підтримки громадян міста Мукачева, які внесли значний особистий 
внесок у розвиток територіальної громади міста Мукачева згідно Програми по виплаті 
винагороди почесним громадянам міста Мукачева  на 2018 - 2020 роки, затвердженої 
рішенням 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 30.11.2017 року № 861 за 
2019  року профінансовано – 1 729,0 тис.грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатнє фінансування 
ветеранів війни та праці, пенсіонерів; відсутня забезпеченість інвалідів спеціальним 
транспортом; необхідність забезпечення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 
 
Пенсійне забезпечення 
 Протягом 2019 року до бюджету Пенсійного фонду по місту надійшло власних 
коштів, зокрема страхових внесків та інших надходжень в сумі  2 176,7 тис. грн. У 
порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 113,8 тис. 
грн. або на 5,5 відсотків. 
 На пенсійному обліку станом на 01.01.2020 р. перебуває 17 942 пенсіонерів (станом на 
01.01.2019 року – 18 255), серед яких 4 664 працюючі пенсіонери (відповідний період 
минулого року – 4 470), що  складає 26,0 відсотків до загальної кількості пенсіонерів міста.  
 За звітній період поточного року по місту призначено пенсії 640 громадянам (за 
2018р. – 468), проведено перерахунки пенсій 1 690 громадянам (за 2018 р. – 1 137),  
встановлено 16 громадянам пенсій відповідно до Закону України “Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною” (за 2018 р. – 21). 



Середній розмір пенсії по місту станом на 01.01.2020 р. становить 2 568,20 грн. 
(станом на 01.01.2019 р. – 2 160,9 грн.), що у порівнянні до аналогічного періоду минулого 
року зріс на 407,30 грн. 
 Станом на 01.01.2020 р. загальна сума заборгованості по місту становить 1 437,5 тис. 
грн., в тому числі: по страховим внескам 750,2 тис. грн., по відшкодуванню пільгових пенсій 
(відшкодування підприємствами сум пенсій, призначених працівникам, які працювали в 
шкідливих умовах) – 687,3 тис. грн. В порівнянні до початку 2019 року загальна сума боргу 
зменшилася на 215,5 тис. грн., в тому числі: по страховим внесках сума боргу залишилася 
незмінною, по відшкодуванню пільгових пенсій зменшилась на 215,5 тис. грн.  
 Борг підприємств-банкрутів становить 0,5 тис. грн. або 0,1 відсотків загальної суми 
боргу. Безнадійний борг становить 746,6 тис. грн. або 99,5 відсотків загальної суми боргу 
міста.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 З метою спрощення процедур отримання послуг, скорочення строків надання послуг, 
підвищення комфортності отримання одержувачами послуг, підвищення якості надання 
послуг в Мукачівському відділу обслуговування громадян (сервісний центр) управління 
обслуговування громадян  Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській 
області функціонує відділ з обслуговування та розгляду звернень громадян за принципом 
“єдиного вікна”, де надаються роз'яснення стосовно розміру та перерахунку пенсії та інших 
роз’яснень пенсійного законодавства. 
 Протягом звітного періоду забезпечувалось також оперативне оприлюднення 
інформацій у місцевій пресі, на стендах управління, веб-сайті Мукачівського 
міськвиконкому про діяльність управління, про зміни в законодавстві, про боржників, тощо. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: наявність боргу підприємств, 
установ, організацій зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду; уповільнення темпів 
самофінансування пенсій, головною  причиною є низький рівень заробітної плати та трудова 
міграція працездатного населення. 
 
Соціально-трудові відносини 
 Згідно чинного законодавства про працю та Закону України “Про колективні 
договори і угоди” всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності і 
господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, 
укладають колективні договори (угоди) між адміністрацією та профспілковою організацією, 
а в разі її відсутності – з трудовим колективом. 
 Укладений колективний договір обов’язково підлягає повідомній реєстрації в 
місцевих органах виконавчої влади. 
 В управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради постійно проводиться робота по реєстрації колективних договорів 
та надається допомога в колективно-договірній роботі на підприємствах, установах та 
організаціях міста незалежно від форми власності. 
 При повідомній реєстрації колективних договорів (угод) в управлінні праці та 
соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради особлива 
увага звертається на: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивності 
зайнятості; нормування та оплата праці; режим роботи, тривалість робочого часу та 
відпочинку; умови та охорона праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, 
медичного обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку працівників; гарантії 
діяльності профспілкової та інших представницьких організацій. 
 За 2019 рік в управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради прийнято та зареєстровано 10 колективних договорів. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність завершеної 
законодавчої бази для регулювання соціально-трудових відносин; недостатня кількість 
охоплених колективно-договірними відносинами найманих працівників: у чинному 
законодавстві відсутня норма, що передбачає відповідальність за відсутність колективного 



договору. 
 
Охорона здоров’я населення  
 Відділом охорони здоров`я виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
проводиться робота по покращенню якості медичної допомоги, соціального захисту 
медичних працівників та реформуванню галузі охорони  здоров`я відповідно до Закону 
України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”. 
 У 2019 році на фінансування пільгового медикаментозного забезпечення  виділено 
загалом 24 198,9 тис. грн. , з яких за звітній період використано  24 139,3 тис. грн., що  
становить 100 відсотків від потреби, а саме: по міській “Програмі  безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів  у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань та при наданні спеціалізованої та  
високоспеціалізованої стаціонарної медичної допомоги мешканцям м.Мукачева на 2019-2020 
роки”, за звітний період використано 20 641,2 тис. грн., при планових показниках 20 650,0 
тис. грн. При цьому всього виписано 41 704 рецепта та проведено пільгове зубопротезування 
296 особам, в т.ч.: для медикаментозного забезпечення пільгових категорій громадян 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 “Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань” виділено коштів міського бюджету на 2019  рік 6 500,0 тис. грн., використано 
коштів за 2019 р. 6 496,2 тис. грн., виписано 20 457 рецептів; для забезпечення можливостей 
адекватного надання замісної ниркової терапії приреченим хворим з хронічною нирковою 
недостатністю термінального ступеня та покращення якості життя виділено коштів міського 
бюджету на 2019  рік  850,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 849,9 тис. грн, що 
дало можливість забезпечити медикаментозний супровід при програмному та 
перитонеальному діалізі 19 пацієнтів, що є інвалідами І-ї групи «Б», виписано 635 рецептів; 
для забезпечення онкологічних хворих препаратами хіміотерапії та медикаментами 
супроводу безкоштовно за рецептами лікарів виділено коштів міського бюджету на 2019  рік  
5 860,0 тис. грн.,  використано коштів за звітний період 5 857,6 тис .грн., виписано 3 714 
рецептів. В результаті реалізації програми забезпечено  хіміотерапією 24 онкохворих, що 
становить 100 відсотків від потреби. Всі онкохворі забезпечені симптоматичним  лікуванням; 
для забезпечення можливостей продовження життя реципієнтів ниркових та печінкових 
трансплантатів виділено коштів міського бюджету на 2019 рік 108,0 тис. грн., використано 
коштів за звітний період 107,4 тис. грн., виписано 14 рецептів;для забезпечення здоров`я, 
якості та тривалості повноцінного життя хворих на фенілкетонурію виділено коштів міського 
бюджету на 2019  рік  1 200,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 1 199,8 тис. 
грн., виписано 68 рецептів. Всього 3 пацієнти; для забезпечення медикаментами ветеранів 
ВВВ та виробами медичного  призначення виділено коштів міського бюджету на 2019  рік   - 
1 790,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 1 789,9 тис. грн., виписано 10 508 
рецепта; для забезпечення лікарськими засобами  для медикаментозного лікування хворих з 
гепатитами В та С та розсіяним склерозом виділено коштів міського бюджету на 2019  рік  
351,0 тис. грн,  використано коштів за звітний період 350,9 тис. грн., виписано 34 рецепта; 
для забезпечення стомованих інвалідів кало - сечоприймачами безкоштовно за рецептами 
лікарів виділено коштів міського бюджету на 2019  рік  370,0 тис. грн.,  використано коштів 
за звітний період 369,5 тис. грн., виписано 201 рецепт; для забезпечення хворих на цукровий 
діабет інсуліном, безкоштовним та пільговим відпуском лікарських засобів та необхідних 
виробів медичного призначення за рецептами лікарів виділено коштів міського бюджету на 
2019  рік – 2 621,0 тис. грн., використано коштів за звітний період 2 620,2 тис. грн., виписано 
6 073 рецепта; зубопротезування інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни виділено 
коштів міського бюджету на 2019 рік 200,0 тис. грн., використано 199,7 тис. грн - 68 
пацієнтів; зубопротезування інших категорій населення згідно чинного законодавства 
виділено коштів міського бюджету на 2019  рік  800,0 тис. грн., використано 799,9 тис. грн. - 



228 пацієнтів. 
 Відповідно до міської програми медичного обслуговування населення  територіальної 
громади м.Мукачево в ДУ “Національний інститут серцево-судинної хірургії імені 
М.М.Амосова” НАМН України  у поточному році передбачено фінансування у розмірі 
1 000,0 тис. грн., із яких використано – 949,2 тис. грн. Правом на високоспеціалізовану 
медичну допомогу в рамках програми скористалися 10 пацієнтів. 
 Відповідно до постанова КМУ від 17.03.2017 року № 152 “Про забезпечення 
доступності лікарських засобів”, постанова КМУ від 09.11.2016 р. № 863 “Про 
запровадження відшкодування лікарських засобів” (урядова  реімбурсації лікарських засобів 
“Доступні ліки”) на оплату видатків за відпущені препарати за період січень-березень 2019 
року було виділено коштів державного бюджету 555,7 тис. грн, використано за відповідний 
період 555,7 тис. грн. З 01 квітня 2019 року дану Програму адмініструє Національна служба 
здоров’я України та проводить видатки та забезпечує в повному обсязі потреби мешканців 
міста Мукачево в отриманні лікарських засобів по урядовій програмі реімбурсації лікарських 
засобів “Доступні ліки”. 
 Відповідно до  Постанови КМУ від 19.08.2008 р. № 877 “Про затвердження Державної 
цільової програми “Цукровий діабет” для забезпечення збереження і відновлення здоров’я 
населення шляхом надання пільгових лікарських засобів належної якості виділено коштів на 
2019 рік 1 993,2 тис. грн, з них використано - 1 993,0 тис. грн., виписано 2 093 рецепта. 
 Всього правом на пільгове медикаментозне забезпечення скористалось близько 10,7 
тис. містян  та пільговим зубопротезуванням 296 осіб.  
 Передбачено видатки на утримання закладів відділу охорони здоров’я Мукачівської 
міської ради на 2019 рік, а саме: забезпечення видатків КНП “Мукачівська ЦРЛ”: загальний 
фонд  145 436,3 тис. грн., в т.ч. кошти медичної субвенції 127 955,9 тис. грн та кошти 
міського бюджету 11 109,1 тис. грн.; спеціальний фонд міського бюджету -  6 371,3 тис. грн. 
 На медикаментозне забезпечення закладу у 2019 р. передбачено 29 288,9 тис. грн. За 
звітній період використано ліки та вироби медичного призначення  на суму  
28 445,9 тис. грн., що забезпечує 100 - відсоткове медикаментозне  лікування хворих  в  
стаціонарі. 
 За 2019 рік витрати для забезпечення якісної медичної допомоги на 1 ліжко-день 
склали на суму 823,74 грн. Середня вартість ліжко-дня терапевтичного профілю у 2019 році 
склала – 588,0 грн., хірургічного профілю  – 842,21 грн., полового - 1 041,0 грн., 
реанімаційного відділення – 4 985,9 грн.   
 Харчування хворих в стаціонарі цілодобового перебування станом на 01.01.2020 р. 
склало 33,17 грн. Один ліжко-день в стаціонарі на медикаментозне забезпечення становить 
181,36 грн. За звітний період профінансовано видатків на харчування на суму 3 500,5 тис. 
грн. та проведено 105 545 ліжко-днів по харчуванню. 
 Станом на 01.01.2020 р. мали змогу підвищити кваліфікаційний рівень 52 лікаря. 
 Продовжуються роботи  по  покращенню умов перебування пацієнтів та умов праці 
медичних працівників, зокрема: продовжується реконструкція поліклінічного відділення 
КНП «Мукачівська ЦРЛ» - загальна вартість проєкту 47 000,0 тис. грн.; проведено поточний 
ремонт цокольного приміщення хірургічного корпусу - загальна вартість ремонту 199,0 тис. 
грн.; закуплено кухонне обладнання на суму 390,0 тис. грн.; проведено поточний ремонт по 
благоустрою території хірургічного корпусу на суму 197,6 тис. грн.; закуплено офісні меблі 
для приймального відділення на суму 94,3 тис. грн.; закуплено меблі, ролети та медичне 
приладдя для пологового відділення на суму 79,4 тис .грн.; дерматоскоп – 43,5 тис.грн.; 
світильник біомед вартістю 130,0 тис. грн. та інше. 
 У стаціонарних відділеннях КНП “Мукачівська ЦРЛ”  за 2019 рік проліковано 18 132 
пацієнтів, містян – 9 144, жителів району – 8 988. Всього проведено ліжко-днів 151 064, місто 
– 74 508, з району – 76 556. У районну поліклініку здійснено 197 387 відвідувань, з яких 
містяни – 122 355, жителі району – 75 032 осіб. 
 Всього на фінансування КНП “ЦПМСД Мукачівської міської ОТГ” з Національної 



служби здоров’я України надійшло 41 165,0 тис.грн., що вдвічі більше, ніж при фінансуванні 
через державну медичну субвенцію в минулому році. За звітній період закуплено:  офісні 
меблі – 126,2 тис. грн.; медичні меблі – 403,4 тис. грн.; спеціалізований санітарний транспорт 
– 855,3 тис. грн.;  медикаменти та вироби медичного призначення -239,9 тис. грн.; Для 
облаштування зони очікування та дитячих куточків закуплено обладнання та меблів на суму 
96,5 тис. грн. Розроблено веб-сайт Центру. 
 До сімейних лікарів КНП “ЦПСМСД Мукачівської міської ОТГ” здійснено 
мешканцями міста Мукачева  159 310 відвідувань в амбулаторії та 37 880 викликів до дому. 
 В місті працює ММКП “Соціальна аптека” з мінімальною торговельною надбавкою на 
ліки та знижкою для власників “Картки мукачівця”. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: захворюваність, хворобливість, 
інвалідність та смертність населення від серцево-судинних, онкологічних, 
гастроентерологічних, пульмонологічних та захворювань на туберкульоз, що негативно 
впливає на середню тривалість життя населення; ВІЛ-інфекції та СНІДу, вірусного гепатиту; 
при здійсненні аналізу галузі охорони здоров’я, у зв’язку з проведенням медичної реформи 
другого рівня, періодично виникають проблеми  з недостатнім фінансуванням певних  
цільових медичних програм охорони здоров’я, а саме: забезпечення можливостей 
продовження життя реципієнтів ниркових та печінкових трансплантатів та  забезпечення 
лікарськими засобами  для медикаментозного лікування хворих на розсіяний склерозом, на 
державному рівні; покращення матеріально технічної бази медичного закладу другого рівня, 
а саме: придбання рентгенологічного обладнання; недостатній рівень охоплення 
скринінговими обстеженнями дорослого населення міста Мукачева. 
 
Освіта  
 У м. Мукачево функціонують 20 дошкільних закладів, 8 дошкільних підрозділів 
навчально-виховних комплексів, з яких 1 приватної форми власності. 
 На сьогоднішній день наявна мережа закладів дошкільної освіти відповідає 
регіональним особливостям, забезпечує потреби громадян в освітніх послугах, враховуючи 
індивідуальні та національні інтереси, здібності і обдарування дітей.  

Працюють заклади, у яких освітній процес здійснюється: на угорській мові навчання 
(ДНЗ № 17), одна група з німецькою мовою навчання (ДНЗ № 25), п'ять груп з англійською 
мовою навчання: ДНЗ № 5 (1 група), ДНЗ №19 (2 групи), НВК № 10 (2 групи). В ДНЗ № 20 
організовано роботу спеціальної групи для дітей з особливими потребами. 

На даний час у закладах дошкільної освіти організовано роботу 34-ої інклюзивних 
груп, у яких виховується 45 дітей. В ДНЗ № 16 організовано роботу однієї групи для дітей з 
тяжкими порушеннями мовлення. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція збільшення кількості дітей та 
відповідно кількості груп. У 2019 році відкрито заклад дошкільної освіти № 4 на 45 місць.   

У закладах дошкільної освіти організовано триразове харчування. Денна вартість 
харчування становить 38 грн., з якої 80 відсотків за перебування дітей сплачують батьки, 
20 відсотків оплати здійснюється з міського бюджету. 
 Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом 
розвитку особистості, який сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – суспільне 
життя. 
 У 2019-2020 навчальному році в м.Мукачево функціонує: 5 закладів загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів, 3 спеціалізовані школи І - ІІІ ступенів, 1 заклад загальної 
середньої освіти І – ІІ ступенів, 7 навчально-виховних комплексів, 1 ліцей. Два навчальні 
заклади недержавної форми власності (ліцей ім. Св. Іштвана з профільним навчання 
інформатики та іноземних мов та приватний навчально-виховний комплекс “Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів “Еммануїл”), два - обласного 
підпорядкування (Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою військовою фізичною 
підготовкою та Мукачівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів).  



 У травні місяці 2019 року в навчально-виховному комплексі “Гармонія” відкрито 
новий корпус, в якому навчатимуться 264 учнів початкових класів.  

Рішеннями 68 сесії 7-го скликання від 28.11.2019 р. № 1609 - 1615 реорганізовано 
шляхом поділу 7 навчально-виховних комплексів та створено внаслідок поділу заклади 
дошкільної освіти № 10, 1, 2, 6, 13, 14, 22 та гімназії № 9, 15, ліцеї № 8, 5, 6, 10, 11. 

Рішеннями 71 позачергової сесії 7-го скликання від 26.12.2019 р. № 1729 - 1739  
прийнято безоплатно у комунальну власність Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади заклади загальної середньої освіти с. Павшино, с. Нове Давидково, с. Лавки,  
с. Нижній Коропець, с. Дерцен та заклади дошкільної освіти с. Павшино, с. Нове Давидково, 
с. Лавки, с. Нижній Коропець, с. Дерцен, с. Шенборн. 

Наявна мережа навчальних закладів сформована відповідно до освітніх запитів 
населення і задовольняє освітні потреби громадян міста у здобутті якісної освіти. Всі 
заклади працюють в єдиному освітньому просторі. 

Згідно мережі класів на 2019/2020 навчальний рік щодо кількості учнів число 
школярів становить  12078 учнів. У 2019-2020 навчальному році організовано інклюзивне 
навчання для 77 учнів закладів загальної середньої освіти та для 34 вихованців закладів 
дошкільної освіти. У 2019/2020 навчальному році відкрито 46 перших класів, в яких 
навчається 1211 учнів.   
 Хорошою традицією стала підтримка обдарованих учнів:  15 учнів міста, які мають 
високі успіхи в галузі освіти та отримують щомісячну стипендію міської ради в розмірі 1000 
грн. Переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (ІІ, ІІІ місце), Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІ та ІІІ етапів 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міської 
олімпіади в початкових класах на Святі останнього дзвоника нагороджено грамотами та 
цінними подарунками управління освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради. 
 У 2019-2020 н.р. управлінням освіти, молоді та спорту Мукачівської міської ради і 
закладами освіти організовано та проведено: фестиваль колядницьких колективів ЗДО 
«Коляд-коляд-колядниця»; міська виставка-конкурс «Знай і люби свій рідний край»; 
фестиваль-конкурс «Воскресни писанко»; Всеукраїнський фестиваль-конкурс естрадної пісні 
"Різдвяна зірочка"; Флеш-моб до Дня Соборності України: «Україна - це я. Україна - це ти. 
Україна - це ми.»; Свято до Дня Святого Валентина; Загальноміська виставка-конкурс 
технічної творчості школярів "Наш пошук і творчість тобі, Україно!"; підсумки  конкурсу 
"Наш пошук і творчість тобі, Україно!"; «Великоднє дерево єднання»; родинне свято 
«Писанковий рай»; міський етап гри «Сокіл» («Джура»); міський конкурс-огляд «Таланти 
твої Мукачево»; фестиваль «Смарагдові витоки»; День відкритих дверей для учнів 10-11 
класів (УжНУ); захід до Дня пам’яті жертв Голодомору; виставка творчих робіт вихованців 
МЦДЮТ «Дитячий світ Мукачева»; свято «Останнього дзвоника»; звітній концерт творчих 
колективів МЦДЮТ «Дитинство в сонячних долонях»; ХХ Малі Олімпійські ігри та інше. У 
Мукачівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 успішно працює міський пілотний соціально-освітній 
проект «Траєкторія таланту». 
 Пріоритетним напрямком роботи є громадянське виховання та формування 
активної громадянської позиції учнівської молоді. Реалізація цього напрямку роботи 
здійснюється через розвиток учнівського врядування у закладах загальної середньої 
освіти. Дієвою є  Мукачівська учнівська Рада старшокласників (МУРС).  

Кошторисом видатків з міського бюджету на 2019 рік передбачено 1090,5 тис. грн. (700,0 
тис. грн. - на організацію та проведення  роботи таборів з денним перебуванням при закладах 
загальної середньої освіти: з них 431,4 тис.грн.  для діяльності таборів з денним 
перебуванням та 268,6 тис.грн. для діяльності літніх мовних таборів; 390,5 тис. грн. – на 
придбання путівок в стаціонарні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку)  на проведення 
оздоровчої кампанії влітку 2019 року.  Станом на 01 вересня 2019 використано 1090,5 
тис.грн. Всього станом на 31.12.2019 року відпочило та оздоровилось 1165 дітей пільгових 



категорій міста Мукачева, що становить 12 відсотків від загальної чисельності дітей 
шкільного віку. 

В місті функціонують Мукачівський Центр дитячої та юнацької творчості 
Мукачівської міської ради, Мукачівський центр позашкільної освіти Мукачівської міської 
ради та Мукачівський спортивно-оздоровчий комплекс дитячої юнацької спортивної школи 
Мукачівської міської ради. З міського бюджету виділяються кошти на матеріально-технічне 
забезпечення та для створення необхідних умов для вихованців.  
 Всього на реалізацію Міських програм управління освіти, молоді та спорту було 
використано з міського бюджету 17 664,05 тис. грн., зокрема: Програмою оздоровлення та 
відпочинку дітей м. Мукачева на 2018-2020 роки, затверджена рішенням 58 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 27.06.2019 р. № 1413 у новій редакції, 
передбачено з міського бюджету – 1 077,2,0 тис. грн. Станом на 28.12.2019 р. 
профінансовано 1 077, 2 тис. грн.; Програмою розвитку позашкільної освіти м. Мукачева на 
2018-2020 роки, затвердженою рішенням 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання 
від 30.11.2017 № 878, передбачено з міського бюджету – 148,2 тис. грн. Станом на 28.12.2019 
р. профінансовано 131, 3 тис. грн.; Програмою безпеки життєдіяльності дітей та учасників 
навчально-виховного процесу в закладах освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки, 
затвердженою рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
11.12.2018р.  № 1245, передбачено з міського бюджету – 986,6 тис.грн. Станом на 28.12.2019 
р. профінансовано 986,5 тис. грн.; Програмою організації безкоштовного харчування дітей у  
закладах освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням 53 позачергової 
сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.01.2019 р. № 1300, передбачено з 
міського бюджету – 8 505,5 тис. грн. Станом на 28.12.2019 р. профінансовано 8 505,5 тис. 
грн.; міською Програмою розвитку дошкільної освіти м. Мукачева на 2018-2020 роки, 
затвердженою рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
11.12.2018 р. № 1246, передбачено з міського бюджету – 1 090 тис. грн. Станом на 
28.12.2019р. профінансовано 1 090 тис. грн.; Програмою розвитку освіти м. Мукачева на 
2018-2020 роки, затвердженою рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання від 11.12.2018 р. № 1247, передбачено з міського бюджету – 3 491,7 тис. грн. 
Станом на 28.12.2019 р. профінансовано 3 245,7 тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: подальший розвиток мережі 
дошкільних навчальних закладів; зміцнення навчально-матеріальної бази закладів і установ 
освіти в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів. 
 
Підтримка молоді 
 Стабільність держави і економічний розвиток суспільства значною мірою залежать 
від фізичного та духовного здоров’я молодої генерації, сім’ї, від ставлення держави до їх 
проблем, інтересів і потреб.  

Комплексною Програмою впровадження молодіжної політики на 2018-2020 роки, 
затвердженою рішенням 33 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 30.11.2017 р. 
№ 875, передбачено з міського бюджету – 280,0 тис. грн. Станом на 28.12.2019 р. 
профінансовано 209,7 тис. грн.: 18,6 тис. грн. - матеріали для оформлення сцени, друкована 
продукція, новорічні подарунки для учасників Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  
"Різдвяна зіронька"; 17,8 тис. грн. - матеріали для оформлення сцени, друкована продукція 
для учасників Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва 
"Смарагдові витоки"; 26,0 тис. грн. - матеріали для проведення міського соціального проекту 
"Стоп наркотик"; 28,4 тис. грн. - послуги технічного забезпечення (освітлення) сценічної 
площадки для проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  "Різдвяна зіронька"; 49,0 
тис. грн. - послуги технічного забезпечення (освітлення) сценічної площадки для проведення 
Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва "Смарагдові витоки"; 21,0 
тис. грн. - транспортні послуги (Мукачево-Синяк-Мукачево) для участі у фестивалі-конкурсі, 
культурно-мистецьких акцій різного рівня серед дітей та молоді; 2,0 тис.грн. - для 



проведення Міжнародного дитячо-юнацького фестивалю народного мистецтва "Смарагдові 
витоки"; 42,0 тис. грн. - участь представників учнівського самоврядування у семінарі (м. 
Катовіце, м. Будапешт), 5,0 тис. грн. - розміщення соціальної реклами на світлодіодному 
звуковому екрані. 
 У місті було організовано роботу 4 літніх  мовних таборів з денним перебуванням при 
СШ №3,4,16, НВК «ДНЗ_ЗОШ І ст.-гімназія» та 5 таборів з денним перебуванням при ЗОШ 
№2, 20, НВК №6,10,11, в яких відпочило 860 дітей пільгових категорій, а саме: 9 дітей із 
малозабезпечених сімей; 297 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 112 
талановитих та обдарованих дітей; 77 дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій; 8 дітей-
сиріт та позбавлених батьківського піклування; 18 дітей-інвалідів; 5 дітей із сімей, які 
постраждали на ЧАЕС; 323 дітей із багатодітних сімей; 6 дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи; 4 дітей працівників агропромислового комплексу; 1 дітина, 
один із батьків мають І-ІІ гр. інвалідності. 

Окрім того, за кошти державного бюджету в МДЦ «Артек» та ДП УДЦ «Молода гвардія» 
оздоровились 53 дітей. За кошти обласного бюджету оздоровилися та відпочили 174 дитини 
пільгових категорій м. Мукачева. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: низький рівень соціальної 
активності; високий рівень безробіття; недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу 
молоді; у молодіжному середовищі відбуваються соціально-негативні явища. 
 
Культура і духовність 

Одним із головних завдань відділу культури Мукачівської міської ради  у 2019 році 
було забезпечення високоякісних культурних послуг для всіх верств населення, збереження 
та поширення соціокультурного простору міста, здобутків культури, покращення 
матеріально-технічної бази мережі культурно - мистецьких закладів, сприяння розвитку 
самодіяльної художньої творчості мешканців міста, організація та проведення на високому 
рівні міських масових заходів. 
 До мережі закладів культури та мистецтв, які підпорядковуються відділу культури 
Мукачівської міської ради, входять 10 установ. Мистецьку освіту в місті забезпечують 4 
початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади (школи естетичного виховання), які 
надають державні гарантії естетичного виховання підростаючого покоління: дитяча школа 
мистецтв № 1 ім. С. Мартона; дитяча школа мистецтв № 2; дитяча художня школа ім. М. 
Мункачі: хорова школа хлопчиків та юнаків.  
 Культурно-дозвіллєві та інформаційні потреби населення забезпечують: міський 
Будинок культури; центр культури і відпочинку “Паланок”; Центр громадськості та 
національних культур; Мукачівська міська централізована бібліотечна система; Мукачівський 
драматичний театр; Мукачівський історичний музей (знаходиться на самофінансуванні). 
Рішенням 61 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 22.08.2019 року № 1478 до 
мережі закладів культури та мистецтв, які підпорядковуються відділу культури Мукачівської 
міської ради, увійшла новостворена комунальна установа “Центр громадськості та 
національних культур”, головною метою діяльності якої є задоволення суспільних, 
соціальних та культурних потреб членів Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади. 
 З метою створення необхідних умов для позитивних змін у галузі культури міста 
рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 11.12.2018 року  
№ 1249 затверджено міську комплексну Програму розвитку культури і мистецтв міста 
Мукачева на 2018-2020 роки (нова редакція). З урахуванням змін, внесених до Програми, 
загальний обсяг фінансових ресурсів на 2019 рік склав - 3 390,0 тис. грн., використання 
коштів за 2019 рік становить – 3 025,1 тис. грн.  
 Кошти, використані згідно міської комплексної Програми розвитку культури і 
мистецтв міста Мукачева протягом 2019 року були спрямовані на: культурно-масову роботу 
(організація та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, 



конкурсів; забезпечення участі учнів, викладачів, творчих колективів закладів культури і 
мистецтв у фестивалях, конкурсах різних рівнів) – 1 006,9 тис. грн.; вручення премій та 
стипендій Мукачівської міської ради (стипендії учням мистецьких шкіл міста, міська 
літературна премія ім. Ю. Мейгеша, Мукачівська міська премія ім. О.Духновича, премія за 
ініціативу та творчість ) - 377,0 тис. грн.; матеріально-технічне забезпечення, модернізація 
матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв, оснащення сучасним обладнанням. 
Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів тощо. Виготовлення технічної 
документації закладів культури (комп'ютерна та оргтехніка, охоронна  сигналізація та 
відеоспостереження, звукове обладнання, акустичні системи, сценічні костюми для 
колективів тощо) – 1 001,9 тис. грн.; розвиток та забезпечення діяльності міської 
централізованої бібліотечної системи (передплата періодичних видань, придбання книг) – 
122,6 тис. грн.; міжнародне співробітництво (забезпечення участі учнів мистецьких шкіл та 
творчих колективів закладів культури у міжнародних конкурсах, фестивалях; прийом 
іноземних виконавців, творчих колективів) - 120,0 тис. грн.; створення міжгалузевої системи 
підготовки педагогічних кадрів (підвищення кваліфікації працівників закладів культури і 
мистецтв) – 19,4 тис. грн.; виконання заходів в рамках проектів громадських ініціатив 
(придбання обладнання, оргтехніки для створення бібліотеки дитячих мрій  «ЧІЗ», 
придбання обладнання, оргтехніки, поточний ремонт приміщень для створення 
Мукачівського літературно-мистецького музею) – 278,2 тис. грн. 
 Протягом звітного періоду за участі працівників та вихованців закладів культури і 
мистецтва, у тісній співпраці з національно-культурними товариствами, громадськими 
організаціями, спілками та об’єднаннями, за рахунок міської комплексної Програми 
розвитку культури і мистецтва на належному рівні було організовано та проведено ряд 
культурно-мистецьких заходів: святкування Міжнародного дня ромів - 34,0 тис. грн.; 
Всеукраїнський дитячий театральний фестиваль “Імпреза над Латорицею” - 46,1 тис. грн.; 
ХХ Міжнародний фестиваль етнічних театрів національних спільнот і етносів України  
“Етно-Діа-Сфера” - 150 ,0 тис. грн.; на організацію та проведення культурно-мистецьких 
заходів з нагоди святкування Днів міста - 89,4 тис. грн.; на організацію та проведення 
фестивалю хорової музики “Choirs in the castle” - 25,0 тис. грн.; Міжнародний мистецький 
пленер “Мукачівська весна - 2019” - 100,0 тис.грн.; відкритий міський конкурс юних 
піаністів “Золотий дощик” - 15,8 тис. грн.; на організацію та проведення концертних програм 
з нагоди Дня Незалежності України - 13,0 тис .грн.; на ХІІІ Мукачівський міський фестиваль 
національних культур “В родині єдиній” - 104,8 тис. грн.; профінансовано витрати на звукове 
забезпечення ювілейного творчого вечора викладача Мукачівської дитячої школи мистецтв 
№1 ім. С. Мартона, композитора Ігоря Білика - 15,0 тис. грн.; відзначення ювілейного дня 
народження керівника народного жіночого хорового колективу “Ліра” міського Будинку 
культури - 0,7 тис. грн.; профінансовано витрати на відкриття щорічної творчої виставки 
“Крокус” творчого об'єднання “Райдуга” та відзначення кращих учасниць виставки - 2,6 тис 
.грн. та транспортні витрати на суму 1,8 тис. грн. на організацію поїздки творчого об'єднання 
“Райдуга” у м. Ужгород для участі у відкритті колективної виставки робіт; профінансовано 
палітурні роботи на видання книг мукачівських поетів, членів літературного об'єднання 
“Рідне слово” Богдана Сливчука “Сіль Землі” - 15,0 тис. грн. та Михайла Шушкевича  
“Мукачево. Поезії і пісні”- 13,7 тис. грн.; профінансовано відзначення ювілейних днів 
народжень працівників галузі культури – 2,7 тис. грн.; відзначення Всеукраїнського дня 
художника – 2,9 тис. грн.; проведення концерту до Міжнародного дня музики – 6,0 тис. грн.; 
відзначення 90-річчя від дня заснування міської бібліотеки – 5,4 тис. грн.; проведення 
театрального фестивалю «Мукачівський ТеаТрон» - 69,9 тис. грн.; святкування дня Святого 
Мартина  та проведення ІІ фестивалю духової музики “Martin music fest” – 90,4 тис. грн.; 
музичний проект «Максимум хітів» - 6,0 тис. грн.; театральний фестиваль «Зірковий 
листопад» -95,6 тис. грн.; проведення новорічно - різдвяних свят – 79,5 тис. грн. 
 Протягом звітного періоду, вихованці мистецьких шкіл міста та закладів культури 
достойно представили місто Мукачево на різного рівня фестивалях, конкурсах, творчих 



олімпіадах, здобувши чимало призових місць. За рахунок міської комплексної Програми 
розвитку культури і мистецтв міста Мукачева було профінансовано поїздки: учнів та 
викладачів Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. Мартона та Мукачівської дитячої 
школи мистецтв № 2 для участі у обласному конкурсі хореографічної майстерності (м. 
Ужгород) - 7,3 тис. грн.; театрального колективу “Росинка” Мукачівської дитячої школи 
мистецтв №2 для участі у обласному фестивалі-конкурсі Юні зірки Мельпомени” (м. 
Берегово) - 2,5 тис. грн.; учнів та викладачів Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім. С. 
Мартона та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 для участі у обласному конкурсі 
ансамблів та оркестрів струнно - смичкових інструментів учнів шкіл естетичного виховання 
(м. Ужгород) - 2,8 тис. грн.; учнів та викладачів Мукачівської дитячої школи мистецтв № 1 ім.  
С. Мартона та Мукачівської дитячої школи мистецтв № 2 для участі у обласному конкурсі 
солістів-вокалістів (м. Ужгород) - 2,8 тис. грн.; учнів мистецьких навчальних закладів 
м.Мукачева у м. Ужгород для участі у фестивалі “Таланти багатодітної родини” - 3,3 тис. 
грн.; народного хореографічного колективу  “Валері” міського Будинку культури для участі у 
відкритому конкурсі (с.Яноші, Берегівського району) - 2,0 тис. грн.; народного хорового 
колективу “Ліра” міського Будинку культури для участі у фестивалі ковальського мистецтва 
та народних промислів “Гамора”(с.Лисичево, Іршавського району) - 3,0 тис. грн. У рамках 
міжнародного співробітництва профінансовано: поїздку зразкового хору “Співаночка” 
Мукачівської дитячої школи мистецтв №1 ім. С.Мартона у м. Понс (Франція) для участі у 
Міжнародному фестивалі хорового мистецтва - 120,0  тис. грн. 
 За рахунок міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтв міста 
Мукачева  на модернізацію матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв за 
звітний період використано – 1 347 тис. грн. Для якісного комплектування бібліотечного 
фонду Мукачівської міської централізованої бібліотечної системи, а саме на передплату 
періодичних видань на 2019 рік та частково 2020 рік виділено 72,7 тис. грн., закуплено книги 
на загальну суму 50,0 тис. грн.  
 З метою відзначення кращих діячів у галузі літератури, педагогіки та мистецтва 
відповідно до міської комплексної Програми розвитку культури і мистецтва здійснено оплату 
грошових винагород лауреатам міських премій у 2019 році: Мукачівська міська премія ім. О. 
Духновича - загальна сума 240,0 тис. грн.; Мукачівська міська щорічна літературна премія ім. 
Ю.Мейгеша - 10,0 тис. грн. 
 Прийнято рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради “Про внесення 
змін до Положення про порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання в початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) міста 
Мукачева, затвердженого рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 
17.09.2018 року № 259”, згідно з яким звільнено від оплати за навчання на 100 відсотків 
учнів, які отримують стипендію Мукачівської міської ради у галузі культури на відповідний 
навчальний рік.  
 Загальна сума виплат стипендій Мукачівської міської ради  талановитим учням 
мистецьких шкіл становить  112 тис. грн. 
 За звітний період забезпечено участь працівників закладів культури і мистецтв у 
семінарах, тренінгах, курсах підвищень кваліфікації, творчих зустрічах, нарадах, з метою 
підвищення кваліфікації та обміну досвідом на загальну суму 14,1 тис. грн. 
 З метою підвищення рівня комфорту перебування в закладах культури, окрім 
покращення матеріально-технічної бази проводяться і поточні ремонти. Зокрема, за звітній 
період з міського бюджету, окрім міської комплексної Програми розвитку культури і 
мистецтва міста Мукачева на 2019 рік, на поточний ремонт Мукачівської дитячої школи 
мистецтв №1 ім. С.Мартона було виділено 150,7 тис. грн.,  на придбання металопластикових 
вікон — 198,9 тис.грн.; на поточний ремонт сходів Мукачівської дитячої художньої школи ім. 
М.Мункачі було виділено 110,5 тис. грн.; на поточний ремонт системи опалення дитячої  
 



бібліотеки – 198 тис.грн. Для Центру громадськості та національних культур з міського 
бюджету було виділено – 667,8 тис. грн. (придбання комп’ютерної техніки, тощо). 
 З метою заощадження коштів впродовж 2019 року відділом культури Мукачівської 
міської ради було проведено у системі електронних закупівель Прозорро 3 надпорогові 
закупівлі. Очікувана вартість закупівель становила 1 594,0 тис. грн. За результатами 
закупівель укладено 3 договори на загальну суму 1 495,7 тис. грн. Сума економії коштів 
становить 98,1 тис. грн.  Закупівлі, здійснені без використання системи Прозоро - 319 (на 
суму 1 662,4 тис. грн.). Опубліковані звіти про укладені договори - 80 (на суму 2 272,8 тис. 
грн.). 
 Мукачівський історичний музей, в оперативному управлінні якого знаходиться 
найпопулярніша і найвідвідуваніша туристична родзинка Мукачева - Мукачівський замок 
“Паланок”, за звітній період відвідало 245 679 осіб, з них: 135 355 - дорослих, 30 479 - 
пільгові категорії (студенти, пенсіонери), 57 435  - дітей, 22 410 - безкоштовно (учасники 
АТО, інваліди І, ІІ груп, інваліди війни, чорнобильці, діти-сироти та ін.). Фінансування 
даного закладу здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, який 
формується за рахунок надходжень від плати за послуги та орендної плати. Фактично за 2019 
рік надійшло доходів на загальну суму 11 115,3  тис.грн., здійснено видатків на загальну суму 
– 8 474,2  тис.грн. 
 Працівники Мукачівського історичного музею активно працюють над реконструкцією 
древньої історичної пам'ятки міста та благоустроєм території для забезпечення комфорту  та 
безпеки відвідувачів замку.  
 Багато уваги приділено і задоволенню інформаційних, культурно-мистецьких та 
світських потреб відвідувачів. Зокрема, 2019 рік відзначився випуском Національним банком 
України колекційної монети “Замок Паланок” в номіналах 5 та 10 гривень, тиражем 40 та 3 
тисячі відповідно. Популярністю користується і послуга “Шлюб за добу”, за звітний період 
якою скористалося 261 закохана пара та традиційні фестивалі, майстер-класи, театралізовані 
квест-екскурсії, середньовічні забави тощо. Туристи мають можливість не тільки відвідати 
музейні експозиції та картинні галереї, але й послухати виступи народних гуртів тощо. 
 У травні урочисто відкрито оновлену експозицію “Історія міста Мукачева”. У 
верхньому дворі замку, на зрубі замкового колодязя, встановлено інформаційну табличку. У 
червні Мукачівський історичний музей відсвяткував 30-річчя свого заснування. З нагоди 
свята відвідувачам запропонували нову туристичну атракцію - телескопічний монокуляр 
“Uniwersal”, встановлений на одному з оглядових майданчиків замку. Відвідувачі замку 
також мали змогу відвідати Музей авторських робіт закарпатського художника Володимира 
Микити. 
 З 01 вересня 2019 року стартував проєкт Програми транскордонного співробітництва 
ЄС “SMART Museum”, участь у якому приймає і Мукачівський історичний музей. В рамках 
проєкту передбачено проведення капітального ремонту та реставрації будівель Нижнього 
двору замку “Паланок”, створення нових експозицій з використанням сучасних цифрових 
технологій. 

Також було проведено етнографічні програми «Сватанки в Паланку» та «Різдво у 
Замку». 
 Основними проблемними питаннями залишаються: потреба у капітальних ремонтах 
окремих приміщень закладів культури та мистецтв, оновлення сценічних костюмів та 
придбання нових музичних інструментів, необхідність придбання періодичних видань та 
літератури для поповнення бібліотечних фондів; недостатнє фінансування державних та 
регіональних програм галузі; недосконалість нормативно-правових актів у сфері 
регулювання охорони культурної спадщини, проблема недостатнього попиту на культурні 
послуги.  
 
Фізичне виховання і спорт 
 В місті Мукачево значна увага приділяється розвитку фізичної культури і спорту, 



матеріально-технічної бази, вдосконаленню всіх напрямків фізкультурно-спортивної 
діяльності. 
 Протягом звітного періоду в місті Мукачево функціонує СОК ДЮСШ Мукачівської 
міської ради де функціонує 6 відділень з видів спорту: баскетбол, бокс, велоспорт, гімнастика 
художня, легка атлетика та пауерліфтінг) та займається 380 учнів в 40 групах.  
 Також в місті діють 24 спортивних клуба, в яких займається 1280 вихованців, з них 808 
вихованців з олімпійських видів спорту, 472 вихованця з неолімпійських видів спорту. 
 На сьогодні в місті функціонують 3 стадіони, 2 плавальних басейни, 6 футбольних 
полів, 49 спортивних майданчиків, 19 спортивних залів. Всього 79 спортивних споруд. 
 У 2019 році забезпечено проведення спортивно-масових заходів з олімпійських та 
неолімпійських видів спорту. Протягом звітнього періоду проведено наступні заходи  
зі спорту на загальну суму 303,7  тис. грн.: проведено спортивні змагання зі слалому серед 
учнів ЗЗСО; проведено змагання з легкоатлетичного багатоборства; міжнародний різдвяний 
турнір з баскетболу серед ветеранів; всеукраїнський шаховий фестиваль “Різдвяне 
Мукачево”; зимовий чемпіонат України з легкої атлетики (метання); весняний чемпіонат 
області з легкоатлетичного кросу; відкритий турнір з карате (серія С) – «FIGHT CUP»; 
першість області з баскетболу серед юнаків та дівчат; міська спартакіада з волейболу серед 
юнаків ЗЗСО; відкритий весняний чемпіонат міста з волейболу серед аматорських команд; 
весняний чемпіонат області з боксу; чемпіонат області з легкої атлетики; чемпіонат області з 
пауерліфтингу; відкритий Кубок Мукачева з фехтування серед дітей та юнаків; відкритй 
чемпіонат міста з пауерліфтингу; юнацький турнір з баскетболу до Дня ЧАЕС; відкритий 
фестиваль з художньої гімнастики «Я люблю Мукачево»; дитячо-юнацький футзальний 
турнір «Кубок ДЮФХШ Синай-2019» та інше. 
 Спортсмени м. Мукачева за звітній період взяли участь у 71 змаганнях з різних видів 
спорту обласного Всеукраїнського рівня та Міжнародного рівня на загальну суму 395,9 тис.  
грн. 
 Впродовж 2019 року здійснювалась виплата щомісячних стипендій Мукачівської 
міської ради п’ятнадцятьом кращим спортсменам та тренерам (по 1000 гривень кожному) та 
п’ятнадцятьом кращим учням шкіл міста ( по 1000 гривен кожному) в галузі спорту на 
загальну суму 315,0 тис.грн. 

Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки у новій редакції, 
затвердженою рішенням 60 сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 25.07.2019 р. 
№ 1 444, передбачено з міського бюджету – 1 088,89 тис. грн. Станом на 28.12.2019 р. 
профінансовано 1 017,0 тис.грн. 

Програмою розвитку Мукачівського спортивно-оздоровчого комплексу дитячої 
юнацької спортивної школи на 2018-2020 роки, затвердженою рішенням 33 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 30.11.2017 р. № 879, передбачено з міського 
бюджету – 307,7 тис. грн. Станом на 28.12.2019 р. профінансовано 230,2 тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: невідповідність сучасним вимогам  
кількості та оснащеності спортивних споруд; недостатність кваліфікованих фізкультурних 
кадрів, тренерів. 
 
Регуляторна політика та розвиток підприємництва 
 Здійснення регуляторної політики в місті Мукачево спрямовано, насамперед, на 
недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, 
забезпечення дотримання процедур підготовки регуляторних актів, скасування нормативно-
правових актів, що стримують розвиток підприємництва. 
 Впродовж 2019 року прийнято 10 регуляторних актів, з них Мукачівською міською 
радою  - 4, виконавчим комітетом Мукачівської міської ради - 6,  проведено 18 відстежень, з 
них: базових - 4, повторних - 8, періодичних - 6. 
 На виконання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності” за звітний період до Державної регуляторної служби 



України було направлено: 5 проектів регуляторних актів - проектів рішень Мукачівської 
міської ради для надання пропозицій щодо удосконалення проектів відповідно до принципів 
державної регуляторної політики. 
 Впродовж 2019 року було прийнято 8 рішень про внесення доповнень до планів 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2019 рік, з них Мукачівською міською радою – 3, виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради – 6. 
 В установленому порядку та у визначений термін були розроблені та затверджені 
плани діяльності з підготовки регуляторних актів та графіки проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету. 
 Інформація щодо здійснення регуляторної політики Мукачівською міською радою та 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради розміщена на офіційному сайті 
Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua в розділі «Прозоре місто/Регуляторна 
діяльність». 
 Реєстр регуляторних актів, плани діяльності з підготовки регуляторних актів та 
графіків проведення відстежень їх результативності Мукачівської міської ради та її 
виконавчого комітету розміщено на єдиному державному веб-порталі відкритих даних 
https://data.gov.ua. 
 У 2019 року відповідно до Податкового кодексу України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”  були встановлені місцеві податки та збори на території 
міста Мукачева на 2020 рік: єдиний податок,  податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, туристичний збір. 
 Відповідно до рішення 38 сесії 7-го скликання № 981 від 29.03.2018 р. “Про 
затвердження Положення “Про бюджет громадських ініціатив м. Мукачева” (нова редакція) 
проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців міста Мукачева щодо 
участі в конкурсі та важливих моментів під час підготовки та реєстрації заявок.  
 22 серпня 2019 року на черговій сесії Мукачівської міської ради було прийняте 
рішення “Про затвердження переліку проектів, що реалізовуватимуться в рамках Бюджету 
громадських ініціатив в місті Мукачеві у 2020 році”. Таким чином, для реалізації у 2020 році 
мешканці обрали, а міські депутати затвердили 7 малих  та 3 великі проекти.  
 В місті спрощено процедури започаткування підприємницької діяльності та видачі 
документів дозвільного характеру Рішенням 37 сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 22.02.2018 року № 954 “Про затвердження переліку адміністративних послуг, 
які надаються через Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради” затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються 
через Центр надання адміністративних послуг. Цей перелік складається з 205 
адміністративних послуг. 

 Загальна кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) за 
2019 рік становить 52 883 звернень, що більше на 12438 ніж в минулому році (40395), з них: 
реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб – 7 086; державна реєстрація 
юридичних, фізичних осіб - підприємців – 3 492; державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно – 6 751; призначення усіх видів соціальної допомоги – 13 444; 
адміністративні послуги МВК - 7 995; послуги Держгеокадастру - 784; звернення громадян – 
4 026; послуги ДМС – 143; довідка про зареєстрованих осіб – 6 137; протоколи про 
адміністративні правопорушення – 498 та інше. 

Середня кількість відвідувачів ЦНАПу за звітний період склала 4 407 громадян в 
місяць.  

В жовтні 2019 року розпочато надання адміністративних послуг ДМС: оформлення і 
видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм; оформлення і 
видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним 
носієм. Продовжується робота по впровадженню надання окремих адміністративних послуг в 
електронному вигляді. 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/


 Через адміністраторів ЦНАП заявники мають змогу подати документи до 
департаменту екології та природних ресурсів в Закарпатській області; сектору Державного 
агенства водних ресурсів України у Закарпатській області; Мукачівського міськрайоного 
відділу Управління ДСНС України у Закарпатській області; управління Держгеокадастру у 
Мукачівському районі Закарпатської області; головного управління Держпродспоживслужби 
в Закарпатській області. 
 За 2019 рік фізичні та юридичні особи, які звернулися за отриманням 
адміністративних послуг, сплатили до міського бюджету міста Мукачева кошти в сумі  
7 397,9 тис.грн.  
 ЦНАП працює за принципом “єдиного вікна”. Актуальними в роботі ЦНАП 
залишаються онлайн консультації, за допомогою яких кожен бажаючий може задати 
адміністратору чи державному реєстратору і йому, без відвідування Центру, буде надана 
фахова консультація, яка є важливою складовою для отримання адміністративних послуг. 
 Центр надання адміністративних послуг м.Мукачево викладає та оновлює інформацію 
про роботу та новини Центру у соціальній мережі Facebook. 
 За підсумками 2019 року в структурі Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій м. Мукачево кількість юридичних осіб становить - 2 125. Протягом січня - грудня 
2019 року взято на облік в ЄДРПОУ - 102 юридичні особи, знято з обліку 18 юридичних осіб. 
 Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів міста Мукачева здійснюють публічні 
закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему закупівель Prozorro відповідно 
до Закону України "Про публічні закупівлі".  
 Станом на 27.12.2019 року розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста 
Мукачева з використанням електронної системи закупівель PROZORRO заощаджено майже 
23,3 млн. грн., в тому числі 360,8 тис. грн. за рахунок допорогових закупівель. 
 Всього за період з початку року проведено 200 успішних тендерних закупівель на 
загальну суму майже 239,4 млн. грн. та 2613 допорогову закупівлю на загальну суму більше 
98,5 млн. грн. 
 Найбільшу економію бюджетних коштів при здійсненні закупівель через систему 
PROZORRO отримано управлінням освіти, молоді і спорту на суму 10,5 млн. грн. та 
комунальним некомерційним товариством «Мукачівська центральна районна лікарня» в сумі 
більше 8,6 млн. грн. 
 Окрім здійснення закупівель за бюджетні кошти, комунальними підприємствами міста 
Мукачева, завдяки проведення закупівель через систему PROZORRO, отримано економію 
власних коштів підприємств на загальну суму 13,4 млн. грн. 
 Моніторинг публічних закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів міста Мукачева проводиться шляхом використання інструментів моніторингу: 
офіційного порталу використання публічних коштів - Prozorro.gov.ua, публічного модулю 
аналітики - Bi.prozorro.org тощо.  
 Щотижневий звіт щодо здійснення закупівель розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів м. Мукачева через електронну систему закупівель “Prozorro” 
висвітлюється на офіційному сайті Мукачівської міської ради в розділі “Державні закупівлі”.  
 Проводиться також моніторинг щодо реєстрації та систематичного наповнення 
службових кабінетів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів  
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста Мукачева.   

На виконання Програми розробки Стратегії розвитку міста Мукачева до 2027 року, 
затвердженої рішенням 51 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 
11.12.2018 р. № 1263, впродовж звітного періоду було проведено перше робоче засідання 
Робочої групи по створенню Стратегії розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року. До 
складу робочої групи ввійшли керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, 
керівники комунальних підприємств, підприємці та керівники успішних підприємств міста 
різних сфер діяльності, а також громадські активісти. В рамках робочого засідання 
зовнішніми експертами було презентовано основні моменти процесу розробки Стратегії 



розвитку. Також, відділом економіки Мукачівської міської ради розроблено та проведено 
Анкетування для мешканців міста Мукачева та представників бізнесу з метою оцінки 
підприємницького клімату в місті та визначення основних проблем, які, на думку 
підприємців та мешканців існують у Мукачеві та перспектив його розвитку на майбутнє.  
 Впродовж звітного періоду проведено ряд робочих засідань робочої групи з розробки 
Стратегії розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року, сформовано Місію та Бачення 
Мукачівської міської ОТГ, проводилося обговорення Профілю міста Мукачева та всіх 
напрацьованих робочою групою матеріалів. Розроблено електронну гугл-форму для надання 
пропозицій щодо ідей проєктів для включення в Стратегічний план розвитку до 2027 року та 
проведено ряд зустрічей з метою напрацювання ідей відповідних проєктів.  

Підготовлено робочу версію Стратегії розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року 
та Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Мукачівської міської об'єднаної 
територіальної громади до 2027 року. Розпочато процес Стратегічної екологічної оцінки 
проєкту Стратегії розвитку Мукачівської міської ОТГ до 2027 року, подано відповідне 
повідомлення та сформовано Звіт про СЕО, оприлюднено Звіт та проєкт Стратегії на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради для громадського обговорення. 

Організовано та забезпечено участь комунальних підприємств у відкритому 
обговоренні прогресу впровадження електронного квитка в містах України та впливу на 
прозорість формування тарифів, яке відбулося у середу, 6 березня за допомогою Скайп 
зв’язку. КП «Мукачівпастранс» та КП «ММЦІС» поділилися досвідом впровадження е-
квитка у нашому місті, основними проблемами які виникають на початку реалізації та 
перевагами даної системи оплати для всіх учасників процесу. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатня активність 
громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів 
виконавчої влади; відсутність дешевих кредитних ресурсів; залишається низьким рівень 
професійної підготовки кадрів малого і середнього бізнесу, застарілі технології виробництва 
(низький іноваційно-технічний рівень. 
 
Управління об’єктами міської комунальної власності  
 Стабільному розвитку економіки сприятиме забезпечення ефективного використання 
комунальної власності, прозорість діяльності підприємств комунального секторів, 
вироблення нових підходів і принципів у реалізації своїх функцій власника та збільшення 
надходжень до бюджету. 
 На сьогодні нараховується 19 унітарних комунальних підприємств міста, що 
створюють сектор економіки та надання послуг населенню, в тому числі 
„Мукачівводоканал”. 
 Надходження в місцевий бюджет від використання майна комунальної власності на 
правах оренди за 2019 рік склали 737,0 тис. грн. 
 Програмою фінансового забезпечення утримання об’єктів комунальної власності (земля 
та нерухомість) територіальної громади міста Мукачева на 2018-2020 роки передбачено 
комплекс заходів з виготовлення землевпорядної та технічної документації на земельні 
ділянки комунальної власності; виготовлення експертних оцінок земельних ділянок для 
викупу. Загальний обсяг фінансування на 2019 рік 650,0 тис.грн., проведені видатки за 
звітний період 2019 року – 264,3 тис. грн.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: невідповідність законодавства з 
питань приватизації сучасному розвитку відносин у цій сфері (можливість повернення 
приватизованого в комунальну власність); відсутність документального оформлення права 
комунальної власності на об’єкти нерухомого майна територіальної громади міста. 
 
 
Земельні ділянки несільськогосподарського призначення для комерційної діяльності 



 Вартість продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 
перебувають в комунальній власності за 2019 рік становить 50 656,7 тис. грн. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутня повна інвентаризація 
земель, повільно оформляються документи власності підприємств та організацій бюджетної 
сфери та комунальної власності на нерухомість та земельні ділянки. 
 
Фінансові результати 
 Впродовж 2019 року в місті здійснювалися всі необхідні видатки для забезпечення 
функціонування бюджетних установ основних галузей соціально-культурної сфери: освіти, 
охорони здоров’я, культури, соціального захисту та соціального забезпечення, фізичної 
культури і спорту, вдалось акумулювати фінансові ресурси та спрямовувати їх на 
забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплату 
енергоносіїв і комунальних послуг цих установ.  
 Забезпечено належне фінансування заходів з утримання та розвитку комунального 
дорожнього господарства, з оновлення інфраструктури, благоустрою, ЖКГ, тощо.  
 За 2019 рік до загального фонду місцевого бюджету міста Мукачева надійшло 655 
478,6 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при уточненому плані  
666 762,0 тис. грн., Виконання до затвердженого плану становить 101,1 відсоток, до 
уточненого плану – 98,3 відсотка. До уточненого плану не надійшло 11 283,4 тис.грн. В 
звітному періоді приріст надходжень до бюджету міста у порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року склав в сумі 86 671,0 тис. грн. при темпі росту 115,2 відсотка. 
 
 

 
 
 
 З державного бюджету одержано офіційних трансферів на загальну суму  
452 995,0 тис.грн., при уточненому плані 457 312,2 тис. грн. Рівень виконання становить 99,1 
відсотка. До плану не надійшло 4 317,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом 
минулого року надходження офіційних трансферів зменшились на 57 377,0 тис. грн. або на 
11,2 відсотка. 
 За 2019 рік до спеціального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) 
місцевого бюджету надійшло 97 563,9 тис. грн., при уточненому плані 93 110,1 тис. грн. 
Виконання до затвердженого плану становить 107,1 відсотків, до уточненого плану – 104,8 
відсотків. Понад план надійшло 4 453,8 тис. грн. Приріст надходжень (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав в 
сумі 23 002,7 тис. грн. при темпі росту 130,9 відсотка. 



 В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету  
(без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 753 042,5 тис.грн., при 
уточненому плані 759 872,1 тис.грн. Рівень виконання за звітний період до уточненого плану 
складає 99,1 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень бюджету міста у порівнянні 
аналогічним періодом минулого року склав в сумі 109 673,7 тис.грн. при темпі росту 117,0 
відсотка. 
  Видатки місцевого бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за 2019 рік 
склали 1 207 556,1 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду – 988 587,7 тис.грн. або 
98,4 відсотка затвердженого  плану з урахуванням змін за 2019 рік, спеціального – 218 968,3 
тис.грн. (90,6 відсотків), в т ч. бюджет розвитку – 191 202,6 тис. грн.  
 За 2019 рік видаткова частина бюджету міста зберігала соціальну спрямованість: 67,0 
відсотків видатків спрямовувалися на такі галузі, як “Соціальний захист і соціальне 
забезпечення”, “Соціально-культурна сфера” (освіта, охорона здоров’я, культура та 
мистецтво, фізична культура та спорт). 
 Фінансовий ресурс бюджету в першочерговому порядку направлявся на захищені 
видатки бюджету міста Мукачево. По загальному фонду бюджету м. Мукачево виконання по 
окремим захищеним видаткам за 2019 рік склало 770 162,8 тис.грн. або 77,9 відсотків від 
обсягу видатків бюджету, у т.ч.: заробітна плата з нарахуваннями – 458 336,3 тис.грн. або 59,5 
відсотків; медикаменти – 28 611,6 тис.грн. або 3,7 відсотків; продукти харчування – 18 257,8 
тис.грн. або 2,4 відсотка; оплата енергоносіїв – 30 997,8 тис.грн. або 4,0 відсотків, видатки 
соціального характеру – 233 959,5 тис.грн. 

 
 

Структура видатків бюджету м. Мукачево за січень - грудень 2019 року  
(за бюджетними програмами) 

 
 

 
 
 Основними проблемними питаннями залишаються: втрата надходжень податку з 
доходів фізичних осіб внаслідок “тінізації” доходів громадян та ухилення від сплати 
податку; податковий борг з податків та зборів (обов’язкових платежів) до державного та 
міського бюджетів; залишається заборгованість із виплати заробітної плати економічно 
активних підприємств. 
Транскордонне співробітництво 



 Транскордонне співробітництво є одним з  пріоритетних важелів розвитку міста 
Мукачева. Воно забезпечується шляхом налагодження партнерських зв’язків  між 
прикордонними регіонами, активізацією співробітництва на міжміському та 
міжрегіональному рівні у всіх сферах господарювання, розробкою спільних стратегій 
розвитку. 
 Станом на 31.12.2019 року місто Мукачево має налагоджені партнерські відносини з 
такими містами-побратимами: Пряшів (Словаччина), Гуменне (Словаччина), Матесалка 
(Угорщина), Нірмедєш (Угорщина), Егер (Угорщина), Кішварда (Угорщина), Целдьомолк 
(Угорщина), Будовар (Угорщина), Добош (Угорщина), Мілець (Польща), Зента (Сербія), 
Суботіца (Сербія), Пелгржімов (Чеська Республіка), Паг (Хорватія), Коломия (Україна). 
 Протягом звітного періоду було проведено ряд офіційних зустрічей міського голови з 
представниками міжнародних дипломатичних представництв, закордонних делегацій для 
обговорення економічних, культурно-просвітніх, соціальних питань та налагодження 
партнерських відносин. 
 Впродовж звітного періоду проводилась робота по моніторингу та пошуку 
можливостей щодо залучення міжнародної технічної допомоги та інших фінансових ресурсів 
не заборонених законодавством.  
 На виконання Програми розвитку транскордонного співробітництва, інвестиційної 
діяльності та туризму у місті Мукачеві на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням 51 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 11.12.2018 р. № 1262, за 
відповідний період було проведено наступну роботу у напрямку розвитку транскордонного 
співробітництва, інвестиційної та туристичної діяльності у місті Мукачеві: організовано та 
проведено робочу зустріч офіційної делегації з міста Паг (Хорватія). 
 Спільно з партнерами БЛАГОДІЙНИМ ФОНДОМ “ТЕПЛЕ МІСТО” міста Івано-
Франківськ проведено узгодження заходів по грантовому проєкту HUSKROUA/1702/7.1/0063 
“Транскордонна зелена транспортна мережа” CGTN транскордонної програми 
співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна.  
 Проведено підготовку та організовано офіційну зустріч міського голови з 
представниками Сенату Парламенту Чеської Республіки та Генерального Консульства 
Чеської Республіки у м.Львів.; проведено роботу по долученню міста Мукачева до заходів в 
рамках Європейського тижня мобільності 2019; проведено робочу зустріч з потенційними 
інвесторами з Китаю, які мають наміри співпрацювати з підприємствам міста Мукачева, 
зокрема віце-президентом компанії COLYTECH Manufacturing (Kunshan) Co., Ltd, Енді Чанг. 

Організовано та проведено підписання меморандуму про співпрацю між 
Мукачівською міською радою та Менеджмент Сістемс Інтернешнл, (Management Systems 
International) щодо надання міжнародної технічної допомоги в рамках Проєкту міжнародної 
технічної допомоги “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 
“ВзаємоДія”.  

Спільно з Українським представництвом міжнародної антикорупційної організації 
Тransparency International було проведено відкриту лекцію “Мукачево: бути першим містом” 
та презентацію програми Transparent Cities/Прозорі міста. 

Взято участь в ІІІ щорічній конференції СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА 
ІНВЕСТИЦІЇ, м. Київ.  

Проведено зустріч екс-міністра фінансів Словаччини, Голови Стратегічної групи 
радників при Кабінеті Міністрів України Івана Міклоша з міським головою та 
представниками ділових кіл, експертами, науковцями та представниками ЗМІ. На зустрічі 
також були присутні генеральний консул Словацької Республіки в Ужгороді Мирослав 
Мойжіта, економічний дипломат генерального консульства Словацької Республіки в 
Ужгороді Даніел Цабан, консультант Голови Стратегічної групи радників, підприємець 
Ольга Бушо. 

 
Проведено серію семінарів у рамках навчальної програми «Інтернатура бізнесу: 



збудуй свою власну справу» для представників малого та середнього підприємництва різних 
сфер діяльності. Метою навчальної програми була активізація економічної діяльності, 
малого та середнього бізнесу та залучення інвестицій в економіку громади. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: нестача фінансових ресурсів, що 
ставить під сумнів можливість прaктичного виконання заходів, спрямованих на інтенсифікацію 
транскордонного співробітництва.  
  
 
Секретар міської ради             І.МАНЯК 

 
 
 
 
 

 


