
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

 
 
Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Мукачівської міської територіальної громади за І квартал 2022 року 
 
 
 За підсумками І кварталу 2022 року обсяг реалізованої продукції  
підприємств щомісячної статистичної звітності зі статистики промисловості 
Мукачівської міської територіальної громади за оперативними даними склав  
1 148 452,10 тис. грн., що на 74 відсотки перевищує показник відповідного 
періоду минулого року. 
 Рівень середньомісячної заробітної плати для юридичних осіб - 
підприємств щомісячної статистичної звітності зі статистики промисловості  
Мукачівської міської територіальної громади за оперативними даними за І 
квартал 2022 рік склав 11 483 грн., що на 13 відсотків перевищує відповідний 
показник минулого року. 
 Станом на 01.04.2022 р. у відділі «Центр надання адміністративних 
послуг» Мукачівської міської ради мешканці Мукачівської міської 
територіальної громади та суб’єкти господарювання мають можливість 
отримати 459 адміністративних послуг, що на 123 послуг більше ніж у 
відповідному періоді минулого року. 
 На пенсійному обліку станом на 01.04.2022 року у відділі обслуговування 
громадян № 4 (сервісний центр) управління обслуговування громадян  
Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області по 
Мукачівській міській територіальній громаді перебуває 20 625 пенсіонери, по 
м. Мукачево – 17 048, серед яких 4 651 - працюючі, що складає 27,0 відсотків 
до загальної кількості пенсіонерів міста.    
 Впродовж І кварталу 2022 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 І квартал 2022 рік різних видів державної допомоги виплачено 7 204 
особам на суму 46 755,8 тис. грн. 
 Згідно Програми додаткового соціально-медичного захисту жителів 
Мукачівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки за 2022 рік 
матеріальну допомогу отримали 577 мешканців Мукачівської міської 
територіальної громади на суму 4 356,1 тис. грн.  
 Станом на 01.04.2022 року на території Мукачівської міської 
територіальної громади створено 112 ОСББ, в т.ч. за І квартал 2022 року 
створено 1 ОСББ. 
 Проте, поряд із позитивними тенденціями в економічно-соціальному 
розвитку Мукачівської міської територіальної громади мали місце окремі 
негативні показники. 
 Загальна сума заборгованості по страховим внескам по Мукачівській 
міській територіальній громаді на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування станом на 01.04.2022 року становить 780,2 тис. грн.  
 Враховуючи стан соціально-економічного розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади у І кварталі 2022 році, 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 І квартал 2022 року», згідно додатку до цього 
рішення прийняти до відома. 
 2. Відділу економіки Мукачівської міської ради: 
 1) проводити щомісячний аналіз діяльності промислових підприємств 
Мукачівської міської територіальної громади та подавати моніторинг 
показників департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 
залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю 
за їх виконання Закарпатської обласної державної адміністрації; 
 2) продовжувати роботу в рамках реалізації програми Кабінету міністрів 
України спільно з Міністерством економіки України щодо релокації 
українських підприємств, які знаходяться у зоні активних бойових дій з метою 
пошуку виробничих, складських, офісних приміщень, переміщення обладнання, 
виробничих потужностей на територію громади, сприяння в пошуку 
працівників; 

 3) сприяти залученню інвестицій підприємствами Мукачівської міської 
територіальної громади з метою розвитку виробничих потужностей, 
впровадження новітніх технологій, виходу на нові ринки збуту; 

 4) проводити навчальні семінари та тренінги для представників малого та 
середнього підприємництва у різних сферах діяльності, інформувати щодо 



наявних вільних робочих місць на території громади, в т.ч. пошук працівників 
для переміщених на територію громади підприємств; 
 5) проводити промоцію та презентацію туристичного потенціалу 
Мукачівської міської територіальної громади; 
 6) продовжувати інформування  представників галузі сільського 
господарства Мукачівської міської територіальної громади щодо можливостей 
та умов отримання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів усіх 
рівнів, а також щодо участі у різного роду навчально-інформаційних заходах, 
конкурсах, тощо; 
 7) продовжувати проводити реєстрацію пасік,  відповідно до Порядку 
реєстрації пасік, затвердженого Наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 року № 338; 
 8) проводити роботу у напрямку профілактики та встановлення факту 
отруєння бджіл  засобами захисту рослин; 
 9) продовжувати роботу щодо забезпечення можливості своєчасного 
проведення комплексу весняно-польових робіт, максимального задіяння 
вільних площ для їх проведення з метою подальшого забезпечення 
продовольчої безпеки в умовах воєнного стану; 

 10) продовжувати  проведення  повідомної реєстрації колективних 
договорів та інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо дотримання 
законодавства про працю та вжиття заходів щодо погашення заборгованості по 
виплаті заробітної плати; 
 11) проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань дотримання 
законодавства про працю. 
 3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради щомісячно 
проводити аналіз надходжень до бюджету Мукачівської міської територіальної 
громади. 
 4. Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради: 
 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»; 
 2) сприяти у формуванні ефективного власника житла шляхом створення 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та наданні фінансової 
допомоги ОСББ з бюджету громади; 
 3) забезпечувати належний санітарний територій вздовж водних об’єктів, 
доріг загального користування у межах населених пунктів громади; 



 4) забезпечувати ліквідацію несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ;
 5) дотримуватись державних стандартів, норм і правил технічного 
обслуговування багатоповерхових житлових будинків з метою надійної їх 
експлуатації; 
 6) впроваджувати технічні рішення щодо охорони та захисту об’єктів 
водопровідно-каналізаційного господарства. 
 5. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради: 
 1) продовжувати роботу по своєчасному призначенню та проведенню 
перерахунку житлових субсидій, виплаті державної соціальної допомоги 
громадянам відповідно до вимог чинного законодавства України; 
 2) продовжувати роботу щодо впровадження нових стандартів надання 
соціальних послуг у Мукачівській міській територіальній громаді; 
 3) продовжувати роботу щодо призначення допомоги внутрішньо 
переміщеним особам (ВПО) та ведення реєстру ВПО. 

 6. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради: 
 1) продовжувати реалізацію Концепції «Нова українська школа»; 
 2) продовжувати роботи з реформування мережі закладів загальної 
середньої освіти з метою впровадження профільного навчання; 
 3) забезпечувати належний рівень інклюзивного навчання для дітей з 
особливими освітніми потребами; 
 4) продовжувати реалізовувати Концепцію національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді; 
 5) збереження і розвиток мережі профільних та комплексних закладів 
позашкільної освіти, забезпечення їх ефективної роботи; створення умов 
доступності до якісної позашкільної освіти, оновлення форм гурткової роботи і 
організації масових заходів; посилення патріотичної та виховної функції 
закладів позашкільної освіти; 
 6) дотримуватись Санітарного регламенту для закладів загальної 
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 
25.09.2020 р. № 2205. 
 7. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради: 
 1) здійснювати контроль за дотриманням законодавства України у сфері 
благоустрою територій населених пунктів, ліквідацією несанкціонованих 
сміттєзвалищ; 
 2) вживати заходів щодо ліквідації неформальних ринків, 
несанкціонованих місць торгівлі; 



 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, онлайн - 
консультацій. 
 9. Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 
роботи Мукачівської міської ради:  
 1) забезпечити виконання заходів, передбачених затвердженими 
програмами щодо поліпшення умов несення служби та покращення 
матеріально-технічного забезпечення військових частин, організації та 
забезпечення територіальної оборони та інших; 
 2) здійснення  заходів щодо поповнення місцевих матеріальних резервів 
для запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків 
згідно  із затвердженою номенклатурою. 
 10. Уповноваженим особам, відповідальним за організацію та проведення 
закупівель виконавчих органів-розпорядників бюджетних коштів:  
 1) дотримуватись вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; 
 2) вживати заходи щодо недопущення проявів корупції, фінансових 
правопорушень та інших зловживань з боку уповноважених осіб, 
відповідальних за організацію та проведення закупівель; 
 3) створювати умови уповноваженим особам, відповідальним за 
організацію та проведення закупівель 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. 
 11. Керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради 
забезпечити: 
 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; 
 2) вжиття заходів щодо забезпечення виконання показників та завдань 
Програми економічного і соціального розвитку Мукачівської міської 
територіальної громади на 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 
роки; 
 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 2022 рік та основні напрямки розвитку на 2023-2024 
роки та завдань, визначених цим рішенням. 
 12. Керівникам виконавчих органів Мукачівської міської ради неухильно 
дотримуватись: 
 1) законодавства з питань реалізації державної регуляторної політики, 
зокрема недопущення розроблення та прийняття регуляторних актів з 
порушенням вимог чинного законодавства України; 
 2) лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках 
бюджетними установами Мукачівської міської територіальної громади та 
надавати відділу економіки Мукачівської міської ради щокварталу інформацію 
щодо використання енергоносіїв у натуральних показниках.  
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ економіки 
Мукачівської міської ради та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради Ростислава Федіва.  
 
 
Міський голова                                                                                 Андрій БАЛОГА 
 
 


