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Про хід виконання Програми економічного 
і соціального розвитку Мукачівської 
міської територіальної громади  
за I квартал 2021 року 
 
 Впродовж I кварталу 2021 року проводилась значна робота по втіленню у 
життя законодавчо визначеної системи державної допомоги, виконано певний 
обсяг робіт по зміцненню матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони 
здоров'я, об’єктів житлово - комунального господарства, створенню належних 
умов для отримання населенням Мукачівської міської територіальної громади 
якісних освітніх, медичних, культурних та соціальних послуг.  
 За підсумками I кварталу 2021 року в структурі Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України в м. Мукачево кількість юридичних 
осіб станом на 01.04.2021 р. становить -  2 435 од.  
 Згідно Програми додаткового соціально-медичного  захисту жителів 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки   
за I квартал 2021 року матеріальну допомогу отримали 504  мешканця 
Мукачівської міської територіальної громади на суму 4 529,4 тис. грн. 
 Проте, поряд з позитивними тенденціями в економічно – соціальному 
розвитку Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади мали місце 
окремі негативні показники. 
 Станом на 01.04.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати  по 
Мукачівській міській територіальні громаді складає 443,8 тис. грн.: ТОВ 
«Едельвейс Лего» - 227,3 тис. грн., ТОВ «Фалва» - 165,5 тис. грн. 
 Враховуючи стан соціально-економічного розвитку  Мукачівської міської 
територіальної громади за I квартал 2021 року, з метою покращення показників 
оцінки її діяльності, керуючись пп.1 п.«а» ст. 27, ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 

 



 1. Інформацію відділу економіки Мукачівської міської ради «Про хід 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади за I квартал 2021 року» прийняти до відома згідно 
додатку до цього рішення. 
 2. Відділу економіки Мукачівської міської ради: 
 2.1. Проводити  щомісячний аналіз діяльності промислових підприємств 
Мукачівської міської територіальної громади та подавати моніторинг 
показників департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської 
обласної державної адміністрації; 
  2.2. Забезпечити дотримання правил роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі Мукачівської міської територіальної громади; 
 2.3. Сприяти розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Мукачівської міської територіальної громади; 
 2.4. Сприяти залученню інвестицій підприємствами Мукачівської міської 
територіальної громади з метою розвитку виробничих потужностей, 
впровадження новітніх технологій, виходу на нові ринки збуту;  
 2.5. Проводити навчальні семінари та тренінги для представників малого 
та середнього підприємництва у різних сферах діяльності, в т. ч. у галузі 
туризму та готельного бізнесу; 
 2.6. Проводити промоцію та презентацію туристичного потенціалу 
Мукачівської міської територіальної громади. 
 3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради : 
 3.1. Щомісячно проводити аналіз надходжень до бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади. 
 4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради: 
 4.1. Дотримуватись вимог нормативно-правових актів із питань 
застосування тарифів на житлово - комунальні послуги та положень Закону 
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 
електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення»; 
 4.2. Сприяти у формуванні ефективного власника житла шляхом 
створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків; 
 4.3. Здійснювати контроль за належною роботою суб'єктів 
господарювання у сфері збору та вивезення твердих побутових відходів і 
станом місць їх видалення; 
 4.4. Сприяти забезпеченню стовідсоткової оплати усіма категоріями 
споживачів за надані житлово - комунальні послуги та енергоносії та вживати 
відповідних заходів щодо подальшого забезпечення розрахунків у повному 
обсязі; 
 4.5. Дотримуватись державних стандартів, норм і правил технічного 
обслуговування багатоповерхових житлових будинків з метою надійної їх 
експлуатації. 
 5. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради: 



 5.1. Продовжувати роботу по своєчасному призначенню та проведенню 
перерахунку житлових субсидій, виплаті державної соціальної допомоги 
громадянам відповідно до вимог чинного законодавства України; 
 5.2. Продовжувати роботу щодо впровадження монетизації пільг, зокрема 
в частині актуалізації Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги; 
 6. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради: 
 6.1. Продовжувати реалізацію Концепції «Нова українська школа»; 
 6.2. Продовжувати роботи з реформування мережі закладів освіти; 
 6.3. Продовжувати реалізовувати Концепцію національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді. 
 7. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 
 7.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства України у сфері 
благоустрою територій населених пунктів, ліквідацією несанкціонованих 
сміттєзвалищ; 
 7.2. Вживати заходів щодо ліквідації неформальних ринків, 
несанкціонованих місць торгівлі; 
 7.3. Здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху в 
сфері паркування згідно Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування 
транспортних засобів». 
 8. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської 
міської ради активізувати роботу з надання адміністративних послуг з 
реєстрації прав на транспортні засоби, видачі посвідчень водія, державної 
реєстрації зміни імені, державної реєстрації розірвання шлюбу, державної 
реєстрації смерті, комплексної послуги «єМалятко», онлайн - консультацій. 
 9. Тендерним комітетам виконавчих органів Мукачівської міської 
ради: 
 9.1. Дотримуватись вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; 
 9.2. Вживати заходи щодо недопущення проявів корупції, фінансових 
правопорушень та інших зловживань з боку членів тендерних комітетів; 
 9.3. Створювати умови членам тендерних комітетів для постійного 
підвищення ними свого професійного рівня, теоретичного та практичного 
досвіду з питань організації та проведення конкурсних торгів з метою 
недопущення правопорушень у сфері публічних закупівель. 
 10. Керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради 
забезпечити: 
 10.1. Дотримання норм чинного законодавства України під час 
розроблення цільових програм, механізмів моніторингу та визначення звітності 
про хід їх виконання, розроблення дієвих механізмів контролю за кількісними 
та якісними показниками виконання затверджених радами бюджетних програм; 
 10.2. Вжиття заходів щодо забезпечення виконання показників та завдань 
Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 



територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки; 
 10.3. Щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформувати 
відділ економіки Мукачівської міської ради про хід виконання заходів 
Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2021 рік та основні напрямки розвитку на 2022-2023 
роки та завдань, визначених цим рішенням. 
 11. Керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради 
неухильно дотримуватись: 
 11.1. Законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики, 
зокрема недопущення розроблення та прийняття регуляторних актів з 
порушенням вимог чинного законодавства України; 
 11.2. Вимог чинного законодавства України про державну допомогу 
відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання»;  
 11.3. Лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках 
бюджетними установами  Мукачівської міської територіальної громади. 
 12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ економіки 
Мукачівської міської ради та інші виконавчі органи Мукачівської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                                                 А.БАЛОГА
      
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Додаток 1 
                                           до рішення  виконавчого комітету  
       Мукачівської міської ради                      №                                                                                                                                                                                      
 

Інформація про хід виконання Програми економічного і соціального  
розвитку Мукачівської міської територіальної громади 

 за I квартал 2021 року 
 

 Зусилля виконавчих органів Мукачівської міської ради, суб'єктів підприємницької 
діяльності Мукачівської міської територіальної громади впродовж I кварталу 2021 року були 
спрямовані на реалізацію заходів щодо збереження тих показників, яких досягла економіка 
Мукачівської міської територіальної громади, сприяння підвищення життєвого рівня 
населення, покращенню соціального захисту.  
 
Промисловий комплекс 
 В галузі задіяно на виробництво промислової продукції 40 основних промислових 
підприємств 11 видів промислової діяльності. 
 У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності найбільшу 
питому вагу займає продукція переробної промисловості. Підприємства Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади виробляють наступні види продукції: асфальто-
бетонні суміші, вироби із бетону, гіпсу та цементу, залізобетонні вироби, бетон товарний, 
меблі дерев’яні, лижі бігові, швейні вироби, пиломатеріали, цегла для будівництва, 
електричне устаткування, 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», ТОВ «Пікард Україна», ПАТ «МТФ «Мрія», ДП 
Мукатекс ТОВ «Луготекс», ДП «ТУП Україна», ТОВ «Русинія». 
 

Питома вага галузей промисловості в загальному обсязі реалізованої продукції  
підприємств Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.04.2021 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; постійне зростання цін на енергоносії; нестача кваліфікованих 
кадрів на окремі спеціальності у промисловості; недостатній інноваційний рівень 
промислового виробництва; високі відсоткові ставки банківського кредитування, падіння 
ділової активності споживачів промислової продукції, спровоковане пандемією коронавірусу 
COVID-19 тощо. 
 
Транспорт, зв’язок та дорожнє господарство 
Транспорт  

Станом на 01.05.2021 р. на території Мукачівської міської територіальної громади 
перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування 
забезпечувало 5 приватних перевізників, ММКП “Мукачівпастранс” та ТОВ “Перевізник 
Мукачево”, ТОВ «АТП «Закарпаття», ТзДВ «АТП – 12 106». Тарифи на перевезення 
пасажирів автобусними маршрутами загального користування в м. Мукачево та на території 
Мукачівської міської територіальної громади не змінювались. Для перевезення пасажирів на 
території Мукачівської міської територіальної громади задіяно 45 автобусів та 70 водіїв. 
Розроблено 25 маршрутів, з них в межах Мукачівської територіальної громади – 6 
маршрутів, на міських автобусних маршрутах загального користування – 19 маршрутів. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: необхідність постійного оновлення 
рухомого складу автомобільного транспорту; посилення безпеки пасажирських перевезень та 
підвищення їх якості; покращення забезпечення перевезення осіб з обмеженими 
можливостями. 
 
Зв’язок 
 Галузь зв'язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей економіки 
громади, яка забезпечує значні темпи росту послуг, покращення їх якості та впровадження 
нових технологій. 
 В телефонній мережі Мукачівської міської територіальної громади нараховується біля 
3 085  тис. абонентів, з них 2,1 тис. - юридичні особи. Найбільша питома вага в загальних 
доходах від надання послуг пошти та зв’язку належить послузі - надання доступу до мережі 
“Інтернет”, що становить - 75,0 відсотків. За звітний період мешканцям Мукачівської міської 
територіальної громади встановлено 4 телефонних апарата; щільність телефонів на 100 осіб –  
3,4 одиниць, відремонтовано 1,7 км кабельних ліній, підключена послуга АDSL - 33 
абонентам, Інтернет по ВОЛЗ (юридичні особи) – 17 абонентам,  послуги Інтернет - за 
технологією GPON – 7 абонентам. Підключено 4 абонента до IP-телефонії, 2 абонента до 
«Хмарної АТС».  
 На території Мукачівської міської територіальної громади надають послуги 
поштового зв'язку, зокрема у м. Мукачево 5 стаціонарних відділень поштового зв’язку АТ 
«Укрпошта», які виконують такі функції: діяльність національної пошти, 6 видів грошового 
посередництва, розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою, 
кур’єрська діяльність, агентські послуги, торгівля, доставка рахунків, рекламної та 
інформаційної продукції, страхова діяльність, доставка пенсій та соціальних виплат, прийом 
платежів від населення та інші. Також функціонують і стаціонарні комп’ютеризовані 
відділення поштового зв’язку у с. Дерцен, с. Нове Давидково, с. Ключарки, с. Доробратово та 
надають повний спектр поштово-логістичних та фінансових послуг.  
 На території Мукачівської територіальної громади діє новий формат надання 



поштових послуг – Пересувне відділення поштового зв’язку (ПВПЗ), яке призначене для 
надавання комплексних поштових послуг у невеликих пунктах. Дані ПВПЗ курсують та 
обслуговують населені пункти, а саме в с. Лавки, с. Нижній Коропець, с. Павшино, с. 
Шенборн, с. Форнош, с. Завидово, с. Залужжя, с. Ромочевиця, с. Горбок, с. Негрово з чітко 
визначеним часовим рамками, в розрізі конкретних днів та годин обслуговування. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: крадіжка та зловмисне 
пошкодження лінійно-кабельних споруд (кабелів, люків телефонної мережі); потреба в 
кадрах (масовий відтік висококваліфікованих спеціалістів); необхідність підвищення 
технічного та технологічного рівня поштової служби зв’язку.     
 
Дорожнє господарство 

В рамках реалізації Програми благоустрою території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки  в новій редакції, затвердженої рішенням 5 сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 02.03.2021 р. № 241,  на поточний ремонт 
проїзної частини вулиць, перехресть, тротуарів та внутріквартальних проїздів, за рахунок 
коштів загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади, на 2021 рік 
фінансування робіт заплановано в сумі 27 383,2 тис. грн., з них: 2 896,6 тис. грн. на 
проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутріквартальних проїздів; 24 486,6 
тис. грн. на проведення робіт по поточному ремонту вулиць. 

За I квартал 2021 р. було виконано та оплачено роботи по поточному ремонту 1-го 
проїзду на суму 152,8 тис. грн., а також проведено роботи по поточному ремонту 25-ти 
вулиць на суму 2 605,3 тис. грн. Загальна площа виконаних робіт з поточного ремонту 
дорожнього покриття становить 4469 м2. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: збільшення інтенсивності 
використання індивідуального транспорту, що призводить до заторів на дорогах; недостатня 
кількість місць для паркування; значна зношеність дорожньої інфраструктури, в тому числі 
внутрішньоквартальних проїздів, мостів, шляхопроводів, елементів організацій дорожнього 
руху; пошкодження та крадіжка елементів дорожнього облаштування. 
 
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.  
 Рішенням 3 позачергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 22.12.2020 
року № 106 затверджено Програму підтримки та стимулювання створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків Мукачівської міської територіальної громади на 
2021-2023 роки, яка передбачає енергоефективні заходи для багатоквартирних житлових 
будинків, у яких функціонують ОСББ, у форматі реалізації Програми «ЕНЕРГОДІМ», 
державної установи «Фонд енергоефективності».  

На виконання заходів Програми на 2021 рік із загального фонду міського бюджету 
спрямовано 2 000,0 тис. грн. на разову фінансову підтримку ОСББ, шляхом спільного 
фінансування на проведення поточних ремонтів у багатоквартирних житлових будинках на 
території Мукачівської міської територіальної громади, та з спеціального фонду - 12 000,0 
тис. грн. на часткове відшкодування понесених витрат ОСББ, на впровадження заходів з 
енергозбереження за Програмою Фонду енергоефективності “ЕНЕРГОДІМ” 
 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. 
 Рішенням 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 28.01.2021 р. № 186 
затверджено ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках бюджетними 



установами Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік. З метою раціонального 
використання енергоносіїв виконавчими органами Мукачівської міської ради проводиться їх 
систематичний облік та визначається економія в межах затверджених лімітів. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатній рівень розрахунків 
споживачів за використані енергоносії; високі нормативні втрати електроенергії; недостатнє 
фінансування впровадження енергозберігаючих заходів з державного бюджету. 

 
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 
 Інвестиційна діяльність Мукачівської міської територіальної громади спрямована на 
забезпечення зростання інвестиційного капіталу, залучення інвестицій, як внутрішніх, так і 
зовнішніх у пріоритетні сфери діяльності Мукачівської міської територіальної громади. 
Найбільша частка обсягів вкладених іноземних інвестицій за видами економічної діяльності 
припадає на промисловість. 
 Зовнішньоекономічна діяльність є одним з основних напрямків розвитку економіки 
Мукачівської міської територіальної громади. Серед основних підприємств-експортерів 
необхідно відмітити УАП ТОВ «Фішер-Мукачево», яке експортує лижі та ключки у Австрію, 
Канаду, Завод «Флекстронікс ТЗОВ», ПрАТ «Мукачівський завод «Точприлад», який 
експортує продукцію у Австрію, Угорщину та Польщу, ТОВ «Інтер-Каштан», ДП Мукатекс 
ТОВ «Луготекс», ТОВ «Мукачівська швейна фабрика», ПАТ «МТФ «Мрія», ДП «ТУП 
Україна» та інші. Серед основних підприємств-імпортерів можна назвати ці ж підприємства, 
оскільки майже всі вони працюють на давальницькій сировині, яку відповідно імпортують із-
за кордону. 
 На офіційному порталі Мукачівської міської ради  постійно оновлюється розділ 
«Інвесторам», де розміщено інформацію для потенційних інвесторів та зацікавлених у 
співпраці суб'єктів господарювання щодо інвестиційних пропозицій та інвестиційно-
привабливих об'єктів (вільних земельних ділянок) Мукачівської міської територіальної 
громади. Також у цьому розділі можна ознайомитися з інвестиційним паспортом м. 
Мукачева та успішними підприємствами, які вже впродовж багатьох років ефективно 
працюють на території громади. Протягом звітного періоду було проведено роботу щодо 
оновлення інформації стосовно підприємств-експортерів Мукачівської міської 
територіальної громади та тих, що мають вільні виробничі площі та зацікавлені у пошуку 
партнерів чи інвесторів. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: нестабільність законодавства, 
часта зміна та неоднозначність трактування, ускладнення та непрозорість певних процедур; 
відсутність підтримки та механізму зацікавленості для інвесторів (податкових пільг, 
відстрочок за платежами, спрощення митних процедур тощо); недостатній розвиток 
фінансової та ринкової інфраструктури, зокрема консалтингових компаній, які мають досвід 
роботи з потенційними інвесторами; низька інвестиційна привабливість окремих видів 
діяльності; високі відсоткові ставки по кредитуванню банками юридичних осіб на 
внутрішньому ринку; часті коливання валютних курсів, значна плинність кадрів. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: нестабільність законодавства, 
часта зміна та неоднозначність трактування, ускладнення та непрозорість певних процедур; 
відсутність підтримки та механізму зацікавленості для інвесторів (податкових пільг, 
відстрочок за платежами, спрощення митних процедур тощо); недостатній розвиток 
фінансової та ринкової інфраструктури, зокрема консалтингових компаній, які мають досвід 
роботи з потенційними інвесторами; низька інвестиційна привабливість окремих видів 
діяльності; високі відсоткові ставки по кредитуванню банками юридичних осіб на 
внутрішньому ринку; часті коливання валютних курсів, значна плинність кадрів. 
 
Будівництво житла та об’єктів соціально-культурної сфери 
 Впродовж I кварталу 2021 р. 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 19 903,2 тис. грн.  
 Впродовж I кварталу 2021 року забудовникам Мукачівської міської територіальної 
громади надано 18 містобудівних умов і обмежень на забудову земельних ділянок; видано 37 
будівельних паспортів на будівництво індивідуального житла господарських будівель; 
погоджено 1 паспорт відкритого майданчика біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства; видано: 14 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 ); 7 ситуаційних 
планів М 1:2000; 2 довідки про перейменування вулиць, площ, провулків міста Мукачева; 42 
висновки щодо погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність/оренду та інші.  
 Управлінням будівництва та інфраструктури Мукачівської міської ради виконуються 
роботи по наступним об’єктам будівництва, які включені до програми Президента України 
«Велике будівництво» за рахунок усіх джерел фінансування, а саме кошти ДФРР - 10 000,0 
тис. грн.,  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з 
реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони 
здоров’я – 8 000,0 тис. грн.: «Реконструкція спортивних полів, бігових доріжок та трибун 
ДЮСШ по вул. Духновича, 93 в м. Мукачево»: освоєно коштів (державний бюджет) - 
9 882 052,53 грн.; освоєно коштів (місцевий бюджет) - 3 715 815,09 грн.; «Реконструкція 1-го 
поверху хірургічного відділення під відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги 
КНП Мукачівська ЦРЛ по вул. Пирогова Миколи, 8-13 в м. Мукачево»: освоєно коштів 
(державний бюджет) – 3 488 604,71 грн.; освоєно коштів (місцевий бюджет) – 1 594 031,74 
грн. 
 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.  

  
Розвиток житлово-комунального господарства 

В рамках реалізації Програми благоустрою території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, затвердженої рішенням 5 сесії 
Мукачівської міської ради 8-го скликання від 02.03.2021 р. № 241, на поточне утримання 
об’єктів благоустрою при запланованому обсязі фінансування на 2021 рік в сумі 83 862,5 тис. 
грн, виконання за січень-березень 2021 року становило 16 321,9 тис. грн., зокрема: утримання 
доріг, тротуарів, мостів, шляхопроводів, зимове утримання доріг на суму 6 420,3 тис. грн.; 
поточне утримання та ремонт технічних засобів дорожнього руху, світлофорів та 
інформаційних знаків – на загальну суму 242,5 тис. грн.; поточне утримання на об’єктах 
благоустрою зеленого господарства на суму 3 934,6 тис. грн.; благоустрій і поточне утримання 
кладовищ міста – 2 015,0 тис. грн.; поховання померлих одиноких громадян на суму – 8,8 тис. 
грн.; утримання вуличного освітлення – 1 842,2 тис. грн.; утримання парків, площ та скверів – 
106,3 тис. грн; утримання дамб, русла річки Латориця, Коропецького каналу, набережних на 
суму 826,3 тис. грн; поточне утримання та технічне обслуговування кабельних мереж 
відеонагляду міста – 202,5 тис. грн.; інші витрати на загальну суму 723,4 тис. грн.  

Також, відповідно до Програми благоустрою території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції, на поточний ремонт проїзної 
частини вулиць, перехресть, тротуарів та внутріквартальних проїздів, за рахунок коштів 
загального фонду бюджету Мукачівської територіальної громади на 2021 рік фінансування 
робіт заплановано в сумі 27 383,2 тис. грн., з них: 2 896,6 тис. грн. на проведення робіт по 
поточному ремонту тротуарів та внутріквартальних проїздів; 24 486,6 тис. грн. на проведення 
робіт по поточному ремонту вулиць. 

За I квартал 2021 року було виконано та оплачено роботи по поточному ремонту 1-го 



проїзду на суму 152,8 тис. грн., а також проведено роботи по поточному ремонту 25-ти 
вулиць на суму 2 605,3 тис. грн. Загальна площа виконаних робіт з поточного ремонту 
дорожнього покриття становить 4 469 м2. 

З метою забезпечення виготовлення технічної документації по інвентаризації 
житлового фонду, виготовлення технічної документації та установчих документів на земельні 
ділянки, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів на території Мукачівської 
міської територіальної громади, а також для забезпечення придбання об’єктів благоустрою та 
основних фондів, затверджено 5 сесією Мукачівської міської ради 8-го скликання від 
02.03.2021 р. № 245 Програму розвитку житлово-комунального господарства  Мукачівської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки в новій редакції. Плановий обсяг 
фінансування даної Програми на 2021 рік становить 6 411,3 тис. грн.  

За період січень-березень 2021 року було профінансовано придбання основних фондів 
(мотокоси, бензопили, мотоножниці, висоторіз, 4 трактори з навісним обладнанням, 
піскорозкидач швидкоз’ємний, відвал поворотний, щіточне обладнання) на суму 3 962,7 тис. 
грн. 

За рахунок коштів бюджету розвитку Мукачівської міської територіальної громади, за 
січень-березень 2021 року, при уточненому плані видатків 40 374,7 тис. грн. було 
профінансовано роботи по капітальному ремонту об’єктів ЖКГ на загальну суму 6 903,6 тис. 
грн., що становить 17,1 відсотків  виконання. 
 Згідно Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади 
на 2020-2022 роки в новій редакції, на виконання робіт по капітальному ремонту 4-х об’єктів 
благоустрою та авторського нагляду на 2-х об’єктах благоустрою було проведено оплату в 
сумі 1 713,2 тис. грн.  
 По будівництву об’єктів житлово-комунального господарства за січень-березень 2021 
року проведено оплату за виконання робіт по об’єкту «Реконструкція внутріквартальних 
проїздів по вул. Підгорянська, 4-4а, Морозова Миколи академіка,3 та Верді Джузеппе, 3-3а-5 у 
м.Мукачево» на суму 4 493,5 тис. грн., а також забезпечено виготовлення проєктної 
документації по об’єкту «Реконструкція привокзальної площі у м. Мукачево» на суму 272,1 
тис. грн. 
 По будівництву та реконструкції інших об’єктів комунальної власності касові видатки 
за січень-березень 2021 року становили 424,7 тис. грн., зокрема профінансовано виконання 
робіт по «Реконструкції парку імені Андрія Кузьменка в м. Мукачево» (який є перехідним 
об’єктом з минулого року) в сумі 415,7 тис. грн. та проведено оплату виготовлення проєктно-
кошторисної документації по об’єкту «Будівництво скверу на перехресті вул. Морозова 
Миколи академіка - вул. Підгорянська у м.Мукачево» на суму 9,0 тис. грн. 

З метою забезпечення реформування та підтримки водопровідного господарства, 
рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року 
№ 1667 затверджено Програму реформування та підтримки водопровідного господарства на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Станом на 
01.04.2021 р., виконання відповідно до Програми становило 3 700,0 тис. грн., які було 
спрямовано на виплату дотації ЖКП з метою недопущення заборгованості по виплаті 
електроенергії поточного періоду). 

Згідно «Програми реформування та підтримки каналізаційного  господарства на 
території Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки» плановий обсяг 
видатків на 2021 рік на виготовлення документів дозвільного характеру становить 1 600,0 тис. 
грн. 

Станом на 01.04.2021 р. на території Мукачівської міської територіальної громади 
створено 102 ОСББ, в т.ч. за І квартал 2021 р. створено 2 ОСББ.  

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з мешканцями будинків стосовно 
переваг cтворення ОСББ.  

 
 



Динаміка створення ОСББ  станом на 01.04.2017 – 01.04.2021 р.р. 
 

 
 
 Згідно положень Закону України «Про житлово-комунальні послуги» станом на 
01.04.2021 р. ММКП «Мукачіввводоканал» заключено 1 800 індивідуальних договорів з 
співвласниками багатоквартирних житлових будинків для надання послуг з водопостачання 
та водовідведення. 
 Вимоги ліцензійних умов на провадження відповідного виду господарської діяльності 
суб’єктами господарювання Мукачівської міської територіальної громади у сфері 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення дотримуються 
наступним чином: для ММКП «Мукачівводоканал» вид господарської діяльності визначено 
Розпорядженням Закарпатської ОДА від 29.01.2020 року № 44 «Про звуження 
Мукачівському міському комунальному підприємству «Мукачівводоканал» ліцензійного 
виду діяльності до централізованого водопостачання». КП «Міськводоканал» Мукачівської 
міської ради знаходиться в реєстрі Ліцензіатів Закарпатської ОДА з 06.03.2018 року під 
№146 на вид господарської діяльності – централізоване водопостачання, та з 27.01.2020 року 
під № 30 – на централізоване водовідведення. 
 Для поліпшення стану розрахунків споживачів за отримані послуги по 
централізованому водопостачанню та централізованому водовідведенню ММКП 
«Мукачівводоканал» вживаються наступні заходи: подаються до суду заяви про видачу 
судового наказу в порядку наказного провадження; на інформаційних табло в під’їздах 
розклеюються списки боржників; контролери при знятті контрольних показників  проводять 
з боржниками інформаційні роз’яснення. 

За підсумками роботи на підприємствах комунальної власності за січень-березень 
2021р., виплата заробітної плати здійснюється вчасно і в повному обсязі. На виконання 
заходів Програми благоустрою території Мукачівської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки в новій редакції, за січень-березень 2021 року була проведена 100-відсоткова 
оплата витрат, пов’язаних з поточним утриманням вуличного освітлення Мукачівської 
міської територіальної громади на загальну суму 1 842,2 тис. грн., (з них 926,8 тис. грн. 
використано на оплату електроенергії). Заборгованість населення перед ММКП 
«Мукачівводоканал» за послуги централізованого водопостачання станом на 01.04.2021 року 
становила 24 788,6 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 69 позачергової сесії Мукачівської міської 
ради 7-го скликання від 05.12.2019 р. № 1669 затверджено Програму відшкодування різниці 



між затвердженим тарифом та розміром економічно обґрунтованих витрат на утримання 
ліфтового господарства житлового фонду Мукачівської міської територіальної громади на 
2020-2022 роки. Плановий обсяг видатків на виконання заходів Програми за рахунок коштів 
загального фонду міського бюджету на 2021 рік становить 1 200,0 тис. грн. Виконання по 
Програмі за січень-березень 2021 р. становило 275,8 тис. грн. 

Відповідно до Програми захисту тварин від жорстокого поводження, створення 
комфортних умов співіснування людей і тварин на території Мукачівської міської 
територіальної громади на 2020-2022 роки, використано кошти на загальну суму 336,8 тис. 
грн. (простерилізовано та вилікувано 13 безпритульних тварин).  

З метою забезпечення ефективного захисту території Мукачівської міської 
територіальної громади та її мешканців від шкідливого впливу стічних вод і недопущення 
проривів інженерних комунікацій діє Програма покращення екологічного стану на території 
Мукачівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням 69 
позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го скликання від 05.12.2019 року №1670. 
Обсяг фінансування заходів даної Програми на 2021 р. за рахунок коштів цільового фонду 
бюджету Мукачівської міської територіальної громади становить 160,6 тис. грн., які 
планується спрямувати на придбання насосного обладнання для КНС на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Відповідно до Програмі підтримки ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» на 
2020-2022 роки виконання за січень-березень 2021 року становило 285,2 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 серпня 1998 року №1217 «Про затвердження Порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів» та Закону України від 09.05.2016 року №187/98-
ВР «Про відходи». Контроль за дотриманням правил у сфері благоустрою території 
населених пунктів здійснюється Управлінням муніципальної інспекції Мукачівської міської 
ради відповідно до затверджених «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 
утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів м. Мукачево». 
 Відповідальним виконавцем, згідно «Програми благоустрою території Мукачівської 
міської територіальної громади на 2020-2022 роки в новій редакції» за ліквідацію стихійних 
сміттєзвалищ є Мукачівське міське комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне 
управління». Обсяг видатків на 2021 рік на забезпечення вивезення стихійних сміттєзвалищ 
становить 150,0 тис. грн. 
 Згідно з рішенням 4 сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 28.01.2021 р. № 
191 «Про заміну сторони договорів з надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків», в зв’язку з реорганізацією управляючої компанії 
ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» визнано правонаступником її прав та обов’язків управляючу 
компанію ТОВ «УК «НАВІБУД». 
 Між Мукачівською міською радою та ТОВ «УК «НАВІБУД» 29.01.2021 р. були 
укладені Додаткові угоди до Договорів про надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових будинків і прибудинкових 
територій з дотриманням державних стандартів, норм і правил технічного обслуговування 
багатоквартирних будинків для надійної їх експлуатації. Станом на 01.04.2021 р. укладено 
14 976 індивідуальних договорів між управляючою компанією та співвласниками 
багатоквартирних житлових будинків. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: зношеність основних фондів 
житлово-комунального господарства; незадовільний технічний стан ліфтового господарства; 
необхідність значного обсягу коштів ОСББ для виконання робіт з поточного та капітального 
ремонтів, заходів з модернізації багатоквартирних будинків. 
 
Сфера обігу споживчих товарів і послуг  
 Сфера торгівлі, побуту та ресторанного господарства відіграє провідну роль у 



функціонуванні внутрішнього ринку. 
 Розширення роздрібної торговельної мережі Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюється за рахунок збільшення кількості об’єктів, що належать 
підприємцям – фізичним особам, які володіють понад 89 відсотками магазинів та майже 90 
відсотками закладів ресторанного господарства.  

За звітний період відкрито ряд нових торгових об’єктів: кафе «Фабрика», «Крафтова 
пельменна», кафе «Крема кафе», ресторан «Серебро» та інші. 
 За I квартал 2021 року притягнуто до адміністративної відповідальності за торгівлю в 
несанкціонованих місцях 6 осіб. Проводиться роз'яснювальна робота з суб’єктами 
господарювання щодо дотримання правил роздрібної торгівлі продовольчими і 
непродовольчими товарами. 
 За звітний період виконавчим комітетом Мукачівської міської ради прийнято  
рішення про погодження нічного режиму роботи закладу ресторанного господарства. 
 Основними проблемними питаннями залишаються: не в повному обсязі забезпечено 
встановлення суб’єктами господарювання, особливо фізичними особами, платіжних 
терміналів для проведення безготівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги); 
“тінізація” сфери торгівлі та побутових послуг; наявність стихійної торгівлі; використання 
незареєстрованої найманої праці; відсутність Закону України про внутрішню торгівлю є 
одним із чинників, що є одним з чинників, який призводить до відсутності комплексного 
нормативного регулювання відносин у сфері внутрішньої торгівлі. 
 
 Розвиток туристичної галузі 
 Розвиток туристичної галузі Мукачівської міської територіальної громади. є одним з 
пріоритетних напрямків діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради, що 
передбачено зокрема і Програмою розвитку туристичної галузі Мукачівської міської 
територіальної  громади на 2021 рік.  
 Впродовж I кварталу 2021 року місто Мукачево відвідало 20 138 осіб, з них 13 576 
дорослих, 267 дорослих з «Карткою мукачівця», 1 583 особи з числа пільгових категорій 
(студенти, пенсіонери), 227 пільгових з «Карткою мукачівця», 2 668 - дітей, 1 817 осіб 
безкоштовно (за даними Мукачівського історичного музею «Замок Паланок»). 
 Станом на 30.03.2021 р. на території Мукачівської міської територіальної громади 
працює 5 туроператорів, 11 туристичних (екскурсійних) агенцій, які надають широкий 
спектр туристичних послуг як для вітчизняних, так і закордонних туристів. Сприяє розвитку 
туризму та промоції 25 готельних господарств, 2 приватні садиби, 4 хостели, 4 мотелі. 
Готельними господарствами міста постійно проводиться робота по покращенню сервісу та 
якості послуг. Станом на 30.03.2021 р. загальний номерний фонд готельних господарств 
налічує близько 490 номерів, в яких одночасно можна надати послуги з тимчасового 
розміщення більше 1100 туристам. В мережі готельних закладів поступово оновлюється 
номерний фонд та покращується якість пропонованих послуг.  
 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. Також працюють картинні галереї у приміщеннях 
Мукачівського історичного музею, Палацу культури і мистецтв, мережа постійно діючих 
салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев'яних церков Закарпаття, екуменічна церква 
тощо.   

Важливим в розвитку туристичної галузі є підтримка в нормальному стані об’єктів 
архітектури, культури, релігії. Також варто відмітити, що збільшенню туристичних потоків в 
місто сприяє проведення ряду промоційних заходів. 

Зокрема, в сфері туризму впродовж звітного періоду проведено наступні заходи: 11-
13.01 2021 р. проведено онлайн-конкурс виноробів «Червене вино», в якому взяло участь 39 
учасників зі всієї області; 15.01.2021р. у співпраці з «ГО Щасливі Діти» та Мукачівським 



історичним музеєм подано дві заявки на отримання грантового фінансування в рамках 
програми Українського культурного фонду. Одна заявка передбачає створення восьми 
двомовних тематичних аудіогідів на території громади, інша – створення інтерактивної 
експозиції в Мукачівському замку. Заявки перебувають на стадії оцінювання. 

Також розпочато роботу з розробки туристичного бренду Мукачівської міської 
територіальної громади. Проведено попередню інформаційну  кампанію. 10.02.2021 р. 
проведено зустріч із громадськістю та фахівцями у цій галузі, директором КП 
«Дрогобицький ТІЦ» та розробником брендбуків   ряду українських міст та регіонів. У ході 
зустрічі було обговорено важливість цілісного  візуального  образу територіальної громади у 
її просуванні на туристичному ринку.  21.02.2021р. проведено відкриту екскурсію для містян 
«Про скульптури Мукачева»; 25.02.2021 р. у співпраці з ГО «Демократична спілка угорців» 
та Мукачівським історичним музеєм, відкрито тематичну експозицію, присвячену 
сталінським репресіям на території Мукачівського замку; 01.03.2021 р. проведено семінар 
для фахівців туристичного супроводу на території Мукачівського історичного музею.  

Мукачівський історичний музей є Партнером в грантовій угоді за програмою ТКС ЄІС 
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна HUSKROUA/1702/3.1/0026 від 29.08.2021 р., яка 
виконується в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-
Румунія-Україна 2014-2020. Предметом грантової угоди є виконання проєкту «СМАРТ Музей 
- сучасні форми представлення культурної спадщини».  Загальна мета проєкту полягає у 
підвищенні кількості відвідувачів об’єктів історії та культури як ключових атракцій у 
прикордонних регіонах Угорщини, Словаччини та України, що пов’язані спільною історією 
та культурою і містять у собі великий потенціал для розвитку туризму. 

За I квартал 2021 до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 
76,9 тис. грн. туристичного збору. 

 
Динаміка обсягів надходжень туристичного збору за I квартал 2017р. – I квартал 2021р. 

 

 
  
 Основними проблемними питаннями залишаються: відсутність координації діяльності 
між учасниками туристичного напрямку, відсутність належної підготовки фахівців 
екскурсійного напрямку; недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної 
інфраструктури, відсутність стратегії розвитку туристичної галузі громади.  
 
Сільське господарство 
 Одним з пріоритетних напрямків розвитку Мукачівської міської територіальної 
громади є забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства громади на 



внутрішньому ринку, гарантування продовольчої безпеки, покращення умов життя та праці 
селян, створення умов для розвитку підприємництва у сільській місцевості. 
 На кінець звітного періоду на території Мукачівської міської територіальної громади 
здійснюють діяльність біля 54 фермерських господарств, які займаються вирощуванням 
зернових культур, овочів, тваринництвом, виноробством та виноградарством, садівництвом 
тощо. 
 Станом на 01.03.2021 р. на території Мукачівської міської територіальної громади 
здійснюють діяльність близько 242 бджолопасік. 

На виконання нового Порядку реєстрації пасіки, затвердженого Наказом Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року № 
338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», розпочато прийом документів щодо 
реєстрації пасік відповідно до зазначених вимог. Також відповідно до даного Наказу 
розроблено проєкт рішення Мукачівської міської ради «Про створення постійно діючої 
комісії із встановлення факту отруєння бджіл». Метою створення даної комісії є проведення 
обстеження пасік та фіксації випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника 
пасіки. 

На території громади активно розвивається і галузь приватного виноградарства та 
виноробства. Зокрема фермерське господарство «Терруар» стало першим суб’єктом 
господарювання в секторі приватного виноробства в  Закарпатській області, яке отримало 
ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (для малих виробництв виноробної продукції). 

Також впродовж звітного періоду проводилася робота щодо інформування суб’єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність в сфері сільського господарства, щодо 
можливостей та умов отримання фінансової підтримки та участі у різного роду виставкових 
заходах. 

Основними проблемними питаннями залишаються: високі відсоткові ставки на 
кредити, залучені на поповнення обігових коштів для проведення комплексу 
сільськогосподарських робіт; диспаритет цін; низький рівень розвитку системи зберігання та 
реалізації сільськогосподарської продукції, що призводить до значних сезонних цінових 
коливань на продукти харчування. 
 
Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 
Соціальна сфера 
Доходи населення та стан оплати праці 
 Оскільки основу ресурсного забезпечення міського бюджету складає податок на  
доходи фізичних осіб, такі показники, як рівень середньомісячної заробітної плати (фонд 
оплати праці) та чисельність працюючих, задіяних в економіці Мукачівської міської 
територіальної громади, відіграють важливу роль в формуванні дохідної складової міського 
бюджету. 
 Станом на 01.04.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати  по 
Мукачівській міській територіальні громаді складає 443,8 тис. грн.: ТОВ «Едельвейс Лего» - 
227,3 тис. грн., ТОВ «Фалва» - 165,5 тис. грн. 
 Сектором з питань праці відділу економіки Мукачівської міської ради впродовж I 
кварталу 2021 р. систематично проводилася інформаційно-роз’яснювальних робота щодо 
дотримання законодавства про працю та вжиття заходів щодо погашення заборгованості по 
виплаті заробітної плати.  
 Також постійно проводиться робота по реєстрації колективних договорів та надається 
допомога в колективно-договірній роботі на підприємствах, установах та організаціях 
незалежно від форми власності.При повідомній реєстрації колективних договорів (угод) 
сектором праці відділу економіки Мукачівської міської ради особлива увага звертається на: 
зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивності зайнятості; 
нормування та оплату праці; режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку; умови 
та охорону праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного 



обслуговування, організація оздоровлення та відпочинку працівників; гарантії діяльності 
профспілкової та інших представницьких організацій. За I квартал 2021 року проведено 13 
повідомних реєстрацій колективних договорів.  
 

Темпи зміни заборгованості з виплати заробітної плати в м. Мукачево станом на 
01.04.2017 – 01.04.2021 р. р. 

 

 
  
 Основними проблемними питаннями залишаються: наявність заборгованості із 
виплати заробітної плати; недотримання рівня мінімальної заробітної плати, тарифних сіток і 
надбавок; неповна зайнятість працюючих, тінізація заробітної плати, заборгованість зі 
сплати ЄСВ. 
 
Зайнятість населення та ринок праці 
 Протягом I кварталу 2021 року 860 осіб (мешканців Мукачівської міської 
територіальної громади) були зареєстровані як безробітні особи в Мукачівському 
міськрайонному центрі зайнятості. 
 За звітний період Мукачівський міськрайонний центр зайнятості сприяв 
працевлаштуванню 85 мешканцям Мукачівської міської територіальної громади (шукачі 
роботи та безробітні особи). Отримали профорієнтаційні послуги 570 безробітних осіб з 
числа мешканців Мукачівської міської територіальної громади; одна особа взяла участь в 
роботах тимчасового характеру. 
 Протягом I кварталу 2021 р. проходили професійне навчання, підвищували 
кваліфікацію 4 безробітних осіб (стажування на робочому місці) машканців Мукачівської 
міської територіальної громади. 
 На кінець звітного періоду є потреба в працівниках на таких підприємствах: ПРАТ 
«Мукачівський завод «Точприлад» - слюсар-складальник, ПАТ «МТФ «Мрія» - швачка, 
ФОП Фельбаба С.Ф. – швачка, ТОВ «Віадук» - щвачка, ДП ТУП «Україна» - швачка, ТОВ 
«Мукачівська швейна фабрика» - швачка, КП «Мукачівське кар/єроуправління» - токар 
тощо. 

В ході аналізу та  проведеного опитування роботодавців та з урахуванням кризової 
ситуації (карантин) підвищення питомої ваги щодо потреби роботодавців в найманій праці 
буде спостерігатися в  таких галузях: легкій промисловості; виробництво електричних 
побутових приладів та електронної апаратури; надання послуг. сільське господарство.   
 Основними проблемними питаннями залишаються: обмежений віковий ценз (25-35 
років); завищені кваліфікаційні вимоги (стаж роботи 2-3 роки на відповідній посаді); вимоги 



щодо високого рівня кваліфікації робітників, володіння навиками роботи на новому 
технологічному обладнанні; знання іноземних мов; 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; низькій рівень зайнятості сільського населення. 
 
Забезпечення умов для економічного розвитку та структурні перетворення 
Регуляторна політика та розвиток підприємництва 
 Здійснення регуляторної політики в Мукачівській міській територіальній громаді 
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 I кварталу 2021 р. прийнято 1 регуляторний акт виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради. 
 Впродовж I кварталу 2021 р. було прийнято 2 рішення про внесення змін до планів 
діяльності з підготовки регуляторних актів та графіку проведення відстежень їх 
результативності на 2020 рік, з них Мукачівською міською радою – 1, виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради – 1.  
 Розроблено та оприлюднено проєкти регуляторних актів - рішень Мукачівської 
міської ради  «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб - 
підприємців на території Мукачівської міської територіальної громади», «Про встановлення 
ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 
території Мукачівської міської територіальної громади», «Про встановлення розміру ставки 
туристичного збору на території Мукачівської міської територіальної громади». 
 Інформація щодо здійснення регуляторної політики Мукачівською міською радою та 
виконавчим комітетом Мукачівської міської ради розміщена на порталі Мукачівської міської 
ради www.mukachevo-rada.gov.ua в розділі «Управління містом. 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. 
 За підсумками I кварталу 2021 року в структурі Єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України в м. Мукачево кількість юридичних осіб станом на 
01.04.2021 р. становить – 2  345 од.  
 Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади здійснюють публічні закупівлі товарів, робіт та послуг через 
електронну систему закупівель Prozorro відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі».  

Впродовж звітного періоду відділом економіки проводився моніторинг публічних 
закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів міста Мукачева шляхом 
використання інструментів моніторингу: офіційного порталу використання публічних коштів 
— Prozorro.gov.ua та висвітлювалась інформація про актуальні закупівлі всього міста, 
показники допорогових та надпорогових закупівель по місту тощо. 

За результатами проведення закупівель розпорядниками бюджетних коштів міста 
Мукачева з використанням електронної системи закупівель PROZORRO станом на кінець 
звітного періоду заощаджено більше 6,3 млн. грн. 

Всього за звітний період проведено 528 успішних закупівель на загальну суму майже 
69,1 млн.грн., зокрема: 355 звітів про укладені договори на суму більше 7,1 млн.грн.; 51 
торги по спрощеній процедурі закупівель на суму 14,1 млн.грн.; 77 відкритих торгів на суму 
26,7 млн. грн.; 37 переговорних процедур на суму 9,8 млн.грн.; 7 відкритих торгів з 
публікацією англійською мовою на суму 11,7 млн.грн. 

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


Найбільшу економію бюджетних коштів при здійсненні закупівель, в тому числі і 
через систему PROZORRO, комунальним некомерційним підприємством «Мукачівська 
центральна районна лікарня» в сумі біля 3,6 млн. грн. та управлінням міського господарства 
у сумі більше 1,6 млн.грн. 
 Моніторинг публічних закупівель розпорядниками та одержувачами бюджетних 
коштів Мукачівської міської територіальної громади 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 через електронну 
систему закупівель “Prozorro” висвітлюється на порталі Мукачівської міської ради в розділі 
“Публічні закупівлі”. Проводиться також моніторинг щодо реєстрації та систематичного 
наповнення службових кабінетів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів  
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади.   

На виконання Програми розвитку економічної, міжнародної та інвестиційної 
діяльності Мукачівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки відділом 
економіки Мукачівської міської ради у напрямку розвитку економічної, інвестиційної 
діяльності було проведено безкоштовні семінари для суб’єктів господарювання Мукачівської 
міської територіальної громади на тему новацій податкового законодавства у 2021 році. Захід 
відбувся за участі голови ради Асоціації платників податків України в Закарпатській області 
Волощук М.Г., експертів Спілки аудиторів України, представників ГУ ДПС у Закарпатській 
області. Під час семінару було презентовано останні зміни, які відбулися в податковому 
законодавстві, розглянуто питання впровадження та використання РРО, проведення 
деклараційної кампанії, своєчасного заповнення та подання відповідних декларацій, 
звітності, зміни та особливості щодо сплати ЄСВ, податку на нерухоме майно, земельного 
податку та інших податків та зборів. Також увага приділялася питанням дотримання 
законодавства про працю, вимог щодо виплати заробітної плати на рівні не нижче 
мінімальної, важливості укладання трудових, колективних договорів та дотримання інших 
норм у сфері праці та трудових відносин. 

Також було взято участь в навчанні щодо розробки проєктів з метою залучення 
грантових коштів для вирішення пріоритетних питань розвитку громад. В рамках навчання 
було розглянуто питання складових проєктної заявки, принципів побудови логіко-
структурної матриці, особливості формування якісного бюджету проєкту тощо. Одночасно 
було презентовано успішні кейси  та особливості розробки та реалізації проєктів в рамках  
програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства, Українського 
культурного фонду, секторальної підтримки ЄС та міжнародної технічної допомоги USAID. 

Також представниками виконавчих органів Мукачівської міської ради було взято 
участь в робочій зустрічі з керівництвом ГУ ДПС у Закарпатській області, під час якої було 
обговорено питання щодо сплати місцевих податків та зборів. В ході зустрічі також було 
зазначено про важливість проведення роз’яснювальних заходів з роботодавцями та 
найманими працівниками щодо недопущення виплат заробітних плат у «конвертах», 
виявлення фактів неофіційного працевлаштування працівників у суб’єктів господарювання, 
які зареєстровані на території громади, а також щодо дотримання вимог законодавства 
України щодо торгівлі підакцизною продукцією. 

Впродовж звітного періоду пророблено підготовчу роботу для проведення конкурсу 
проєктів бюджету громадських ініціатив Мукачівської міської територіальної громади 2022. 
На платформі E-DEM створено новий конкурс та оновлено всі інформативно-консультативні 
матеріали та інструкції. Проведено ряд консультацій з потенційними авторами щодо 
основних критеріїв та умов участі у конкурсі. Підготовлено проєкт рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради та оновлено склад комісії з питань бюджету громадських 
ініціатив. 
 



 Основними проблемними питаннями залишаються: недостатня активність 
громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності; 
відсутність дешевих кредитних ресурсів для розвитку малого і середнього підприємництва; 
низький рівень професійної підготовки кадрів малого і середнього бізнесу та іноваційно-
інвестиційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва; недостатня 
інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємництва. 
 
 Впродовж I кварталу 2021 р. в Мукачівській міській територіальній громаді 
здійснювались 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
 Забезпечено належне фінансування заходів з утримання та розвитку комунального 
дорожнього господарства, з оновлення інфраструктури, благоустрою, ЖКГ тощо.  

За січень-березень 2021 р. до загального фонду бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади надійшло 181 898,1 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при 
затвердженому  плані 167 557,2 тис. грн. Рівень виконання становить 108,6 відсотка. Понад 
план надійшло 14 340,9 тис. грн. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року 
надходження зросли на 9 703,9 тис. грн. грн. або на 5,6 відсотків. 

З державного бюджету одержано офіційних трансфертів на загальну суму  
55 369,3 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до уточненого планового показника на 
січень-березень 2021 р. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження 
офіційних трансфертів зменшились на 15 527.8 тис. грн. або 21,9 відсотка. 

За січень-березень 2021 р. до спеціального фонду бюджету Мукачівської міської 
територіальної громади надійшло 16 069,1 тис. грн., при затвердженому плані  
17 804,1 тис. грн. Виконання становить 90,3 відсотка.  

В цілому надходження по загальному та спеціальному фондах бюджету Мукачівської 
міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали в сумі 
197 967,2 тис. грн., при затвердженому плані 185 361,3 тис. грн. Рівень виконання за звітний 
період становить 106,8 відсотка. В звітному періоді приріст надходжень бюджету у 
порівнянні до аналогічного періоду минулого року склав в сумі 6 652,0 тис. грн. при темпі 
росту 3,5 відсотків.  

 

 
 



Бюджет Мукачівської міської територіальної громади на 2021 рік за видатками з 
урахуванням змін затверджено в сумі 1 163 551,9 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 
926 635,4 тис. грн. та спеціальний фонд – 236 916,5 тис. грн. 

Видатки місцевого бюджету (разом загальний і спеціальний фонд) за січень-березень 
2021 р. склали 220 188,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 195 058,0 тис. 
грн. та спеціального – 25 130,6 тис. грн., в т ч. бюджет розвитку – 19 903,2 тис. грн. 
  

Структура видатків бюджету Мукачівської міської  територіальної 
громади за січень - березень 2021 року  

(за бюджетними програмами) 
 

 
 

 За січень-березень 2021 р. видаткова частина бюджету зберігала соціальну 
спрямованість: 66 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 Мукачівської міської територіальної громади. По загальному фонду 
виконання по окремим захищеним видаткам за січень – березень 2021 р. склало 156 670,5 
тис. грн., або 80,3 відсотків від обсягу видатків загального фонду бюджету, у т. ч.: заробітна 
плата з нарахуваннями  –  137 326,8 тис. грн., або 87,7 відсотків; продукти харчування – 836,6 
тис. грн., або 0,5 %; оплата енергоносіїв –  8 251,7 тис. грн., або 5,3 відсотків; видатки 
соціального характеру (дороговартісне лікування, пільгові рецепти, стипендії та ін.) – 10 
255,4 тис. грн. –   6,5 відсотків.  

Видатки спеціального фонду місцевого бюджету склали 25 130,6 тис. грн., з них на 
видатки капітального характеру – 20 186,5 тис. грн., в тому числі кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету розвитку – 3 686,0 тис. грн.  
 Основними проблемними питаннями залишаються: податковий борг з податків і 
зборів (обов’язкових платежів) до державного та міського бюджетів; заборгованість із 
виплати заробітної плати економічно активних підприємств. 
 
Розвиток транскордонного співробітництва 
 Транскордонне співробітництво є одним з  пріоритетних важелів розвитку 



Мукачівської міської територіальної громади. 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 01.04.2021 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 офіційні зустрічі міським головою з 
представниками міжнародних організацій, закордонними делегаціями для обговорення 
економічних, культурно-освітніх, соціальних питань та налагодження подальших 
партнерських відносин. 
 Впродовж звітного періоду проводилася робота з моніторингу та пошуку 
можливостей щодо залучення міжнародної технічної допомоги та інших фінансових ресурсів 
для вирішення пріоритетних питань розвитку громад.  Актуальна інформація щодо 
можливостей отримання грантового фінансування, відкритих конкурсів постійно 
висвітлюється на порталі Мукачівської міської ради та сторінці відділу економіки в мережі 
Facebook. 

Також було взято участь в навчанні щодо розробки проєктів з метою залучення 
грантових коштів, під час якого також було презентовано успішні кейси  та особливості 
розробки та реалізації проєктів в рамках  програм прикордонного співробітництва 
Європейського інструменту сусідства, Українського культурного фонду, секторальної 
підтримки ЄС та міжнародної технічної допомоги USAID. 
 Основним проблемним питанням залишається нестача фінансових ресурсів, що ставить 
під сумнів можливість прaктичного виконання заходів, спрямованих на інтенсифікацію 
транскордонного співробітництва.  
 

 
Керуючий справами виконавчого комітету         О.ЛЕНДЄЛ 


