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ЗАХОДИ 

щодо  реалізації Програми економічного і соціального розвитку  

міста   Х У С Т   на 2012 рік 

Заходи 

Термін 

реалізації 

 

Відповідальні за виконання 

Основні показники економічного і соціального розвитку міста на 

2012 рік та основних напрямків розвитку на 2013 і 2014 роки 

розглянути та затвердити на сесії міської ради 

 

грудень 2011 управління економіки міської ради 

 Збільшити обсяги реалізованої  промислової продукції  

 
   2012 рік 

управління економіки спільно з керівниками 

підприємств 

 За рахунок розширення розвитку підприємництва створити  880   

нових робочих місць 

 

   2011 рік 
управління економіки міської ради, 

державні реєстратори, ЦЗ 

Сприяти залученню інвестицій в економіку міста за рахунок усіх 

джерел фінансування . 

 

   2012 рік 
управління економіки міської ради, 

УПМКВ 

Постійно аналізувати господарську діяльність  збиткових 

підприємств, з метою скорочення та повної ліквідації їх збитковості 

 

   2012 рік 
управління економіки міської ради, 

управління фінансів міської ради 

Забезпечити дотримання чинного законодавства щодо рівня 

мінімальної заробітної плати всіма суб”єктами господарювання та 

поступового збільшення розміру середньомісячної заробітної плати 

 

   постійно 

управління праці та 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 



Заслуховувати хід виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста на 2012 рік на засіданні виконавчого комітету 

міської ради 

щоквартально 

 
управління економіки 

Проводити аналіз виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста на 2012 рік 
 щоквартально управління економіки міської ради 

Дотримуватись вимог Закону України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності” 
   постійно 

УПЮПЗДР, 

управління економіки міської ради 

Забезпечити розробку та реалізацію Програми занятості населення 

на 2012-2013 роки, звернувши при цьому особливу увагу на: 

- легалізацію “прихованого” безробіття; 

- сприяти розвитку малого і середнього бізнесу та 

самозайнятості. 

 

   постійно 

міськрайонний центр зайнятості; 

УПСЗН 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 

Формування оптимальної торговельно-збутової інфраструктури 

споживчого ринку, здатної забезпечити належний рівень 

торговельного та побутового обслуговування населення відповідно 

до їх потреб, більш повне забезпечення товарами народного 

споживання і послугами, в першу чергу вітчизняного виробництва 

   2012 рік управління економіки міської ради 

Погодження  рішень міського виконавчого комітету, які стосуються 

діяльності господарюючих суб”єктів з відділенням 

Антимонопольного комітету України в Закарпатській області 

  постійно 
секретаріат міської ради; 

управління економіки міської ради 

Широко висвітлювати в засобах масової інформації та на 

офіційному сайті міської ради стан виконання Програми 

економічного і соціального розвитку міста Хуст на 2012 рік 

  постійно управління економіки міської ради 

Реконструкція міського ринку Хустського РСС   2012 рік 

 

Обласна райспоживспілка 

 

Відкриття  ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ  2012 рік 

 

Приватні підприємці 

 

 
Начальник управління економіки:                                                    Н.  Кеминь 


