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ЗАХОДИ 

щодо  реалізації Програми економічного і соціального розвитку  

                                                                           міста   Х У С Т   на 2018 рік 

Заходи 

Термін 

реалізації 

 

Відповідальні за виконання 

Основні показники економічного і соціального розвитку міста 

Хуст на 2018 рік  розглянути та затвердити на сесії міської ради 
грудень 2017р управління економіки міської ради 

 Проводити щомісячний аналіз виробництва та реалізації 

промислової продукції та домогтися збільшення обсягів   продукції 

на  підприємствах міста (основного кола). 

Протягом 2018 

року 

управління економіки спільно з керівниками 

підприємств 

 Сприяти розвитку підприємництва та створенню нових робочих 

місць згідно програми. 
2018 рік 

управління економіки міської ради, 

державні реєстратори, ЦЗ 

Сприяти залученню інвестицій в економіку міста за рахунок усіх 

джерел фінансування . 
2018 рік 

управління економіки міської ради, 

УПМКВ 

Постійно аналізувати стан виплати заробітної плати, з метою 

скорочення та повної ліквідації заборгованості на діючих 

підприємствах міста. 

Протягом року 
управління економіки міської ради, 

управління фінансів міської ради, УСЗН 

Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо рівня 

мінімальної заробітної плати всіма суб”єктами господарювання та 

поступового збільшення розміру середньомісячної заробітної 

плати 

постійно 
управління  соціального захисту населення , 

управління економіки міської ради 

Забезпечити у відповідності з чинним законодавством виключення 

з державного реєстру України підприємств, які не звітуються 

перед податковою інспекцією та міськрайонним відділом 

статистики 

постійно 

Хустська  ОДПІ, 

управління економіки міської ради, 

державні реєстратори 

Проводити детальний аналіз виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста на 2018 рік 
щоквартально управління економіки міської ради 

Дотримуватись вимог Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” 
постійно 

управління та відділи виконавчого комітету 

міської ради 



Забезпечити виконання Програми занятості населення звернувши 

при цьому особливу увагу на: 

- легалізацію “прихованого” безробіття; 

- сприяти розвитку малого і середнього бізнесу та 

самозайнятості. 

 

   постійно 

міськрайонний центр зайнятості; 

УСЗН міської ради; 

управління економіки міської ради 

Формувати  базу  даних по суб”єктах підприємницької діяльності, 

за якими порушені справи про банкрутство 
постійно 

 управління економіки міської ради; 

управління фінансів міської ради 

Сприяти формуванню оптимальної торговельно-збутової 

інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити належний 

рівень торговельного та побутового обслуговування населення 

міста, відповідно до їх потреб, більш повне забезпечення товарами 

народного споживання і послугами, в першу чергу вітчизняного 

виробництва 

2018 рік управління економіки міської ради 

З метою підвищення рівня захисту соціальних, економічних та 

інших інтересів громадян міста  співпрацювати з Інспекцією з 

питань захисту прав споживачів в Закарпатській області та 

створити систему інформаційного забезпечення споживачів щодо 

їх прав та засобів їх реалізації та підтримку діяльності громадських 

організацій із захисту прав споживачів 

постійно 
 

управління економіки міської ради 

Висвітлювати  на офіційному сайті міської ради стан виконання 

фактичних показників економічного і соціального розвитку міста 

Хуст за 2018 рік 

щоквартально управління економіки міської ради 

Здійснення контролю за впорядкуванням ринкової торгівлі на 

діючих ринках міста Хуст згідно Правил торгівлі на ринках. 
постійно 

 

управління економіки міської ради; 

управління ЖКГ міської ради 

 

Продовжити роботу щодо скорочення вуличної торгівлі та 

закриття тимчасових торгових об»єктів на території міста  
постійно 

 

Управління виконавчого комітету міської 

ради, фізичні особи підприємці 

 

Введення до програми факультативних занять з предметів 

географія та біологія, в загальноосвітніх  закладах популяризацію 

Карпатського біосферного заповідника. 

2018р. 
Управління освіти, релігій та у справах 

національностей 

         

СЕКРЕТАР  РАДИ                                                                                                                                               В. ЕРФАН 


