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ХАРАКТЕРИСТИКА
Програми підтримки малого і середнього підприємництва

в місті Х У С Т на  2019 рік (далі – Програма)

1. Загальна характеристика міста
Площа території – 0,024 тис.кв.км. 
Кількість населення – 31,7 тис. чол. (станом на 01.01.2018 р.)
Специфіка  –  легка  та  деревообробна  промисловість,  розвиток

туризму, рекреації, сфери торгівлі, розвинений  малий та середній бізнес.
Рівень  зареєстрованого  безробіття  (відсотки)  –  1,3  %  (станом  на

01.01.2018 р.)

2. Розробник Програми

Співрозробники:

Управління  економіки
міськвиконкому

Відповідні  управління  і  відділи
міськвиконкому,  Хустська
місьрайонна  філія  Закарпатського
обласного  центру  зайнятості,
громадські  формування
підприємців міста.

3. Перелік  пріоритетних  завдань
Програми

Створення  додаткових  робочих
місць,   підняття  якості  торгівлі  та
сфери послуг;
організація туристично-рекреаційної
діяльності,  розвиток  ринкової
інфраструктури.

4. Очікувані  результати  від
реалізації Програми в динаміці
змін цільових показників

Вихідні дані на
початок дії
Програми

Очікувані 
результат
и на кінець
2019 року

1. Кількість малих підприємств,
одиниць 

199 200

2. Кількість малих підприємств
на  10  тис. осіб  наявного
населення, одиниць 

63 63

3. Чисельність  працюючих  на
малих підприємствах (осіб)

1267 1380

4. Кількість підприємців-
фізичних осіб ( станом на 
01.01.2018р.)

2050 2120

5. Кількість  фермерських
господарств (одиниць)

5 6



6. Питома  вага  малих
підприємств  у  загальному
обсязі  реалізованої  продукції,
робіт, послуг по місту

57,9 58,5

7. Кількість об’єктів
інфраструктури  підтримки
малого  підприємництва
(одиниць):
бізнес-центри;
фінансово-кредитні  установи
(кредитні спілки);
фонди  підтримки
підприємництва
 (громадські  об”єднання
підприємців)
інвестиційні фонди  і  компанії
(включаючи філії)
інноваційні  фонди  і  компанії
(включаючи філії)
лізингові  центри  (включаючи
філії)
біржі (включаючи філії) 
Страхові організації (філії)

6

-
4

-

2

-

-

-

17

6

-
4

-

2

-

-

-

19

5. Кількість  підприємців,  які
пройдуть  підготовку,
перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації (осіб)

36 40

6. Терміни  і  етапи  реалізації
Програми

2019 рік

7. Мета та завдання Запровадження  інноваційних
проектів,  підвищення
технологічного рівня підприємств.
Організація  нових  виробництв,
розширення діючих із залученням
вітчизняних  та  іноземних
інвестицій

8. Обсяги коштів, необхідних  для
фінансування  заходів  з
міського бюджету (всього):
головний  розпорядник  –
виконавчий  комітет  Хустської
міської  ради  (передбачити  при
складанні бюджету на 2019рік)

2019 рік –   100,0 тис.грн.  (кошти
міського бюджету) 
  

9 Основні  джерела
фінансування  заходів
Програми

Кошти міського бюджету. 



СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                              В. ЕРФАН
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