
Пояснювальна записка до Програми  економічного і соціального 

розвитку міста   Хуст   на 2018 рік та прогноз на 2019 і 2020 роки. 

      

          Програма економічного і соціального розвитку міста Хуст на 2018 рік   

розроблена на виконання Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України» та у відповідності до постанови КМУ від 26 квітня 2003року 

№621   (із змінами) є складовою частиною програми економічного і соціального 

розвитку Закарпатської області. 

          Програмою передбачено основні напрямки розвитку галузей економіки міста 

згідно додатку №1. При складанні прогнозних показників на 2018 рік  враховується 

та аналізується очікуване виконання показників по місту за 2017 рік та фактичних 

показників за 2016 рік. 

         В промисловості. 

У 2017 році не  змінювалося основне коло промислових підприємств 

щомісячної звітності, до якого відносяться 14 підприємств, які звітують про 

реалізацію промислової продукції. У звітному році виробничу діяльність 

здійснюють усі зазначені  підприємства. 

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах за 

основними видами економічної діяльності по підприємствах  міста Хуст на кінець 

2017р. складатиме – 97500,0 тис. грн. Запланований показник згідно Програми на 

2017 рік буде виконаний.  Згідно прогнозу обсяг реалізації продукції у 2018 році 

складе 100800,0тис.грн., що становитиме 103,4% до очікуваних обсягів 2017року.  

Найбільший приріст реалізованої продукції очікується на підприємствах легкої 

промисловості, а саме: ТОВ «Європейська фабрика»; СП «Хустекс-ЛТД», ДП «Яс-

Експорт», що працюють на давальницькій сировині з іноземними партнерами, а 

також на  ТОВ «Торговий дім ХФФВ». На СП «Хустекс-ЛТД»  поступово 

розширюється швейне виробництво, цех по пошиву сорочок чоловічих із зміною 

технологічного процесу та із поступовим переходом на вітчизняну сировину, яке 

дасть можливість збільшити обсяг реалізації продукції. 

Крім того, легка галузь працює найбільш стабільно і складає в загальному 

міському  обсязі найбільшу частку, або 60,1%. Очікується також нарощування 

обсягів виробництва у харчовій  та незначне нарощування виробництва у 

лісопереробній галузях. 

В основному усі підприємства легкої промисловості працюють  тільки на 

замовлення, тобто  не наповну потужність. 

В легкій галузі на ПАТ «Прометей» завершено впровадження нового 

технологічного процесу  та інноваційної продукції . У 2018 році освоєння нових 

видів продукції  у промисловому виробництві не передбачається. 

 

 На споживчому ринку. Торгівля, ресторанне господарство та сфера послуг 

найбільш розвинута галузь економіки. Показники розвитку споживчого ринку 

надаються в додатку №6. 

На кінець 2017року очікується незначне зменшення обсягів роздрібного 

товарооборот підприємств-юридичних осіб в порівнянні до 2016, а згідно прогнозу 

на 2018рік  товарооборот зросте на 7,5 відсотка до  2017 року. Всього суб’єктів 

діяльності (юридичних та фізичних) осіб  у сфері торгівлі   нараховується  до  532-ох 
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одиниць. Будуються сучасні магазини та об’єкти ресторанного господарства, що 

позитивно впливає на  покращення архітектури та туристичної привабливості  міста. 

Зовнішньоекономічна діяльність  
На кінець звітного 2017 року та згідно прогнозу на 2018 року очікується 

незначне зростання обсягів капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування. 

На кінець 2017 року  згідно прогнозу очікується також незначний приріст 

прямих іноземних інвестицій в економіку міста в обробну промисловість та 

торгівлю, а також за рахунок курсової різниці. У структурі прямих іноземних 

інвестицій внески у вигляді рухомого і нерухомого майна становлять -72,0%, а 

грошові внески-28,0%. 

Експорт (імпорт) товарів за  січень-грудень 2017 року згідно прогнозу складе 

позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі прогнозується і в 2018 році. 

Будівельна діяльність - усіма забудовниками міста протягом  2017 року  

очікується ввести  в експлуатацію 16,0 тис. м.кв.  загальної площі житла.    Увесь 

обсяг введеного в експлуатацію житла припадає на індивідуальних забудовників.  

Соціальна сфера, населення, ринок праці. 
Середньомісячна заробітна плата у сферах економіки на кінець 2017р. одного 

штатного працівника  за попередніми даними становитиме  6000,0 грн. та  значно 

зросте  в порівнянні з  2016 роком. Уже у першому півріччі 2017 року за даними 

статистики середня заробітна плата становила 5455,0грн.   Згідно прогнозу в 2018р. 

середня зарплата становитиме – 6900,0 грн., або зросте на 15,0% порівнюючи до 

2017 року. У сферах економіки протягом   2017 року збільшується чисельність 

штатних працівників. Поряд з тим, кількість зареєстрованих фізичних осіб 

підприємців зменшується. Існує тенденція до зростання кількості скасованих 

фізичних осіб-підприємців. 

Протягом  2016 - 17 років в сферах економіки міста  зменшився показник по 

створенню нових робочих місць.  Річне завдання  згідно Програми соціально-

економічного розвитку міста  на 2017р очікується виконати  на 100%, або  430 

робочих місць. Створення нових робочих місць за рахунок підприємств із 

іноземними інвестиціями та новостворених підприємств. 

  На  показник по створенню нових  робочих місць по місту Хуст, крім 

економічної ситуації, негативно вплинуло те, що при поданні звітів  у Державну 

фіскальну службу  роботодавці не завжди звертають увагу на зазначений показник і 

тому не є повним  і не відповідає дійсності.  Чітких роз’яснень щодо нових робочих 

місць не має.  

Найбільше нових робочих місць у сферах економіки міста і надалі  

створюється за рахунок суб’єктів малого та середнього бізнесу.  

Кількість безробітних по місту, що знаходяться на обліку у Хустському 

міськрайонному центрі зайнятості станом на кінець 2017  року становитиме – 185 

осіб. Рівень зареєстрованого безробіття становитиме 1,3%.  На  тому ж рівні 

прогнозується рівень безробіття і в 2018р. 

Значну роль в економіці  міста відіграє мале підприємництво. За рахунок 

діяльності суб’єктів підприємництва активно створюються робочі місця у всіх 

сферах економіки та збільшуються надходження до бюджетів всіх рівнів. 
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Згідно  додатків 4  надаються пропозиції до переліку об’єктів 

соціальної сфери міста ( освіти, культури та спорту, житлово-комунального  

господарства), на які виготовлено та розробляється проектно-кошторисна 

документація  на 2018 рік та їх співфінансування з бюджетів всіх рівнів, в тому 

числі за рахунок коштів бюджету розвитку. Згідно прогнозу у 2018 році  

передбачено видатки за рахунок коштів бюджету розвитку (дод. 5) на об’єкти 

соціальної сфери міста. 

У 2018 році пріоритетними напрямками у сфері освіти є продовження 

реконструкції Кірешської ЗОШ I ст. під НВК. Крім того, через загруженість 

дошкільних навчальних закладів міста  виникла необхідність у реалізації 

інвестиційного проекту «Реконструкції дошкільного навчального закладу в м.Хуст 

по вул. Небесної Сотні,61» на 130 додаткових місць.  

 У сфері культури та спорту основними та першочерговими об’єктами  є 

продовження реконструкції стадіону «Карпати», та реалізація проекту 

«Реконструкція будинку культури під Закарпатський обласний театр драми та 

комедії в м.Хуст». 

 У сфері житлово-комунального господарства планується проведення капітального 

ремонту дорожнього покриття магістральної вулиці Львівська пртяжністю  2458м.    

           Із природоохоронних об’єктів   важливим є продовження  регулювання русла 

р.Хустець  від з/д моста до  вул. І.Франка. 

         За рахунок коштів міського бюджету (додаток №5) будуть реалізуватися 

енергозберігаючі заходи у навчальних та дошкільних закладах (заміна вікон, ремонт 

опалення).  Буде продовжено капітальний ремонт доріг, ремонт мереж вуличного 

освітлення, будівництво та реконструкція очисних споруд та інші об’єкти.  

 

Головні проблемні питання розвитку економіки і соціальної сфери міста 

Хуст: 

- У промисловості існують проблеми збуту продукції, зменшення      

обсягів попиту та замовлень на продукцію ; 

- зростання податкового навантаження на суб’єкти господарювання; 

- недостатня екологічна свідомість мешканців громади та правова освіта 

у сфері екологічного і природоохоронного законодавства; 

- нерозвинутість інфраструктури міста по використанню екосистемних 

послуг. 

 

        Основними  цілями і пріоритетами економічного і соціального розвитку є : 

- Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій для збереження та 

розширення діючих  виробництв та створення  нових виробництв у 

галузях економіки з метою створення робочих місць та зайнятості 

населення міста; 

- Покращення інвестиційної привабливості 

- покращення інфраструктури міста Хуст за рахунок різних джерел 

фінансування , в тому числі за рахунок залучення грантових коштів; 

- продовження реформування  та розвитку житлово-комунального 

господарства міста; 

- запровадження сучасної системи управління містом ; 

- покращення туристичної привабливості міста;  
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- формування екологічної свідомості через системи 

шкільної та дошкільної освіти та культури; 

- розвиток екологічного туризму через вдосконалення структури та 

організації роботи Карпатського біосферного заповідника «Долини 

нарцисів»; 

- популяризація у загальноосвітніх закладах міста Карпатського 

біосферного заповідника. 

 

На перспективу розвиток міста спрямований на послідовне покращення умов 

життєдіяльності населення  та якості його життя, оздоровлення навколишнього 

середовища і досягнення санітарно-безпечної соціально-економічної ситуації. 


