
Пояснювальна записка до Програми  економічного і соціального розвитку
міста   Хуст   на    2020 рік

     
          Програма економічного і соціального розвитку міста Хуст на 2020 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  2003 року №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 2020 рік  враховується та аналізується
очікуване виконання показників по місту за 2019 рік та фактичних показників за 2018 рік.
         В промисловості.

З  початку  2019  році  в  основне  коло  промислових  підприємств  щомісячної  звітності,
додатково включено одно нове підприємство ТОВ «Немецтек» та  вилучено Хустське ВУВКГ ,
які звітують про реалізацію промислової продукції. У звітному 2019  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 2019р. складатиме –
222500,0 тис. грн., або запланований показник згідно програми буде виконано.  Згідно прогнозу
обсяг  реалізації  продукції  у  2020  році  складе  230200,0тис.грн.,  або  зросте  до  відповідного
періоду 2019 року на 103,5% .

  Найбільшу частку в загальноміському обсязі  займає лісова та деревообробна галузь, а це
47,7 %,   Крім того, легка галузь у загальному обсязі складає 25,2 % до загальноміського обсягу,
яка працює стабільно на давальницькій сировині з іноземними партнерами.

 Приріст реалізованої продукції очікується на підприємствах легкої промисловості, а саме:
ТОВ «Європейська фабрика», ДП «Яс-Експорт Хуст»,   ТОВ «Торговий дім ХФФВ»; у харчовій
галузі  -  ТОВ «Огородник»;  у  лісовій  та  деревообробній-  ТОВ «Вудінтернаціонал»  та  ТОВ
«Атлант». 

В основному усі  підприємства  легкої  промисловості  працюють  тільки  на  замовлення,
тобто  не наповну потужність.

 У 2019 та 2020 роках  освоєння нових видів продукції  у промисловому виробництві не
передбачається. 

Фінансовий  результат  діяльності  підприємств  у  сферах  економіки  прибутковий.   Із
загальної  кількості  підприємств,  що  звітуються    біля  80,0відсотків  із  них   спрацювали  з
прибутковим результатом.

 На  споживчому ринку. Торгівля,  ресторанне господарство та сфера послуг найбільш
розвинута галузь економіки міста.

Всього суб’єктів діяльності (юридичних та фізичних) осіб  у сфері торгівлі   нараховується
до   540  одиниць.  Будуються  сучасні  магазини  та  об’єкти  ресторанного  господарства,  що
позитивно впливає на  покращення архітектури та туристичної привабливості  міста.

         Протягом  2018  та  2019  років   спостерігається   незначне  збільшення  обсягів
роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб.

На  кінець  2020  року  роздрібного  товарооборот  підприємств-юридичних  осіб   а  згідно
прогнозу  складе 620,0 млн.грн., або  зросте на 4,0 відсотка до очікуваних обсягів на кінець 2019
року. 

Зовнішньоекономічна діяльність 
 Слід відмітити у  2018 році значне зростання обсягів капітальних інвестицій по місту

Хуст за рахунок усіх джерел фінансування.  Згідно прогнозу у 2019 році обсяг їх зросте на 3,2
та відповідно у 2020 році на 6,2 відсотки, або  на суму 170,0 млн.грн.

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 на кінець   2019 року  згідно прогнозу складе позитивне сальдо
зовнішньої  торгівлі  товарами  та  послугами.  Позитивне  сальдо  зовнішньої  торгівлі
прогнозується і в 2020 році.



Будівельна діяльність -  усіма забудовниками міста протягом  2019 року  очікується
ввести  в експлуатацію 12,0 тис.м.кв. тис. м.кв.  загальної площі житла.  Уже протягом першого
півріччя поточного 2019 року  введено в експлуатацію житла 9,0 тис.кв.м. Згідно прогнозу у
2020  році   зазначений  показник   може  зрости  на  8,3  відсотки.  Увесь  обсяг  введеного  в
експлуатацію житла припадає на індивідуальних забудовників. 

Соціальна сфера, населення, ринок праці.
Середньомісячна заробітна плата у сферах економіки на кінець 2019р. одного штатного

працівника  за попередніми даними становитиме  7800,0 грн.  На кінець першого півріччя 2019
року за даними статистики середня заробітна плата становила 7610,0 грн.   Згідно прогнозу в
2020р. очікується зростання середньої  зарплати до – 8280,0 грн.,  або зросте  на 6,1 відсоток
порівнюючи до очікуваного рівня 2019 року.

 Слід відмітити,  що сферах економіки протягом   2019 та 2020 років спостерігається
уповільнення темпів зростання рівня заробітної  плати у порівнянні із 2018 роком. Протягом
зазначених  періодів  очікується  зменшення  чисельність  штатних  працівників  у  сферах
економіки.  Крім того,  існує тенденція  до зростання кількості  зареєстрованих фізичних осіб-
підприємців, а також зменшується кількість скасованих ФОП.

  Річне завдання  згідно Програми соціально-економічного  розвитку міста   на 2019р
очікується виконати  на 101,1%. Прогнозний показник по створенню нових робочих місць на
2020 рік  становитиме до 470 робочих місць. Створення нових робочих місць очікується  за
рахунок підприємств із  іноземними інвестиціями,  новостворених підприємств юридичних та
фізичних осіб –підприємців.  

Поряд  з  тим,  і  надалі  найбільше  нових  робочих  місць  у  сферах  економіки  міста
створюється за рахунок суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Кількість  безробітних по місту,  що знаходяться  на обліку у Хустській  міськрайонній
філії Закарпатського обласного центру зайнятості станом на кінець 2019  року згідно прогнозу
становитиме  –  130  осіб.  Рівень  зареєстрованого  безробіття  на  кінець  2019  та  2020  років
прогнозується і становитиме 1,3%.   

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.

Всього  по  місту  Хуст   станом  на  1  жовтня  2019  року  кількість   юридичних  осіб,
включених  до  ЄДРПОУ  становила  780  одиниць.  Кількість  зареєстрованих  фізичних  осіб
підприємців становить  2250 осіб.

Протягом  2019  року  в  місті  Хуст   реалізувалися  та  на  повному  завершені  важливі
об’єкти соціальної сфери ( інвестиційні проекти ) , які реалізувалися за рахунок коштів ДФРР,
міського бюджету та інших джерел фінансування, а саме : 

-   реконструкція  Кірешської  ЗОШ  I ст.  під  НВК;  реконструкція  стадіону  «Карпати»,
реконструкція  адмінбудинку   стадіону  «Карпати»,  капітальний  ремонт  магістральної  вулиці
Львівської протяжністю 2458 м.;          

- на завершенні реалізація проектів по реконструкції 14-ох каналізацій та інші.
Згідно  додатку 2  надаються пропозиції до переліку найважливіших об’єктів соціальної

сфери  міста  (  освіти,   житлово-комунального   господарства)   на  2020  рік  та  їх
співфінансування з  бюджетів  всіх  рівнів,  в  тому  числі  і  об’єкти   за  рахунок  коштів
державного фонду регіонального розвитку,  згідно поданих пропозицій у 2019 році  на 2020 рік.

 
         У 2020 році важливими  пріоритетними об’єктами   у сфері освіти, ЖКГ  є наступні
об”єкти, а саме:
1. 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. 
2.  Планується  проведення  реконструкції  існуючого  господарського  комплексу  ЗОШ  I-III
ступенів №4 та інші. 
 3. У сфері житлово-комунального господарства важливим об’єктом              є продовження
регулювання русла р. Хустець  від з/д моста до  вул. І.Франка (2-а черга), а також будівництво
мосту в ур. Городилово.
         Крім того,  планується у 2020 році продовження  капітальних ремонтів дорожнього
покриття  вулиць   міста,  а  також  будівництво,  реконструкція  каналізаційних  мереж  ,
водопроводів  за рахунок різних джерел фінансування.



Головні проблемні питання розвитку економіки і соціальної   сфери міста Хуст:
- У промисловості існують проблеми збуту продукції, зменшення обсягів попиту

та замовлень на продукцію ;
- Плинність професійних, робітничих  кадрів ;
- 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; 
- 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».

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.

Управління економіки


