
                                                                                                                                                                        Додаток 1 

                                                                                                                                                                      до рішення І сесії Хустської міської ради 

                                                                                                                                                                    VIIIскликання №16 від 17.12.2020 року  

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ                                                         

    СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  Хустської міської територіальної громади                                 

на 2021 рік 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Показники 

Одиниц
я 

виміру 

2019 рік 

звіт 
2020 рік 

2021 рік 

проект* 

2021 рік 

у відс. 
до 2020 

року 
   завдання 

поперед
ній звіт 

1 2 3 4 5 6  

Сфера реального сектору економіки       

       

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – 

всього  * (у 2020 р. довключено в основне коло 1 

підприємство, а 1-виилучено) 

тис. грн. 231701,2 230200,0 275000,0 300000,0* 108,0 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на 

душу населення 

грн. 7330,0 7261,8 8702,5 3712,0 - 

Індекс промислової продукції % - - - - - 

Обсяг продукції добувної промисловості у діючих цінах тис. грн. 9315,4 10200,0 8000,0 16500,0 194,2 

у тому числі:  (добування, переробка цеолітів)  9315,4 10200,0 8000,0 16500,0 194,2 

добування паливно-енергетичних  корисних копалин  тис. грн. - - - - - 

добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних  тис. грн. - - - 8000,0 - 

Обсяг продукції переробної промисловості у діючих цінах тис. грн. 186247,0 193950,0 239000,0 253500,0 106,1 

у тому числі:       

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів  

тис. грн. 20070,4 22300,0 18500,0 19000,0 102,7 

легка промисловість тис. грн. 58887,0 54150,0 54500,0 65000,0 101,0 

оброблення деревини та виробництво виробів з 
деревини, крім меблів   

тис. грн. 108158,5 117500,0 166000,0 169500,0 102,1 

целюлозно-паперове виробництво, видавнича діяльність тис. грн. 255,2 - - - - 
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Показники 

Одиниц
я 

виміру 

2019 рік 

звіт 
2020 рік 

2021 рік 

проект* 

2021 рік 

у відс. 
до 2020 

року 
   завдання 

поперед
ній звіт 

1 2 3 4 5 6  

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції  тис. грн. - - - - - 

Виробництво та розподілення    тепла та інші тис. грн. 35373,2 26050,0 28000,0 30000,0 107,2 

Продукція сільського господарства (у всіх категоріях 

господарств )всього 

 - - - - - 

-Фінансові  показники       

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з 

держбюджету)  

млн. 

грн. 

209,2 213,5 206,4 617,6 299,3 

Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів млн. 

грн. 

30,7 35,4 33,0 - - 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у 

загальному обсязі місцевих бюджетів 

% 14,7 16,6 16,0 - - 

Видатки місцевих бюджетів – всього  млн. 

грн. 

420,0 357,6 273,2 617,6 226,1 

у тому числі трансферти млн. 

грн. 

181,4 133,4 133,4 329,0 246,7 

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників 

податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до 

зведеного бюджету (по місту)  (станом на кінець року) 

млн. 

грн. 

7,523 6,200 8221,4 7,900 96,1 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування (сальдо) у сфері економіки 

млн. 

грн. 

+86,1 +64,0 +45,00 +50,0 111,2 

Фінансовий результат підприємств, які одержали прибуток млн. 

грн. 

+101,6 +84,0 +70,0 +80,0 114,3 

Питома вага підприємств, які одержали прибуток у 

загальній кількості підприємств  

% 78,6 82,5 65,0 70,0 107,7 

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток млн. 

грн. 

-15,4 -20,0 -25,0 -30,0 120,0 

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній % 21,4 17,5 35,0 30,0 85,8 
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Показники 
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я 
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звіт 
2020 рік 

2021 рік 

проект* 
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ній звіт 

1 2 3 4 5 6  

кількості підприємств  

Показники рівня життя        

       

Фонд оплати праці  у сфері економіки : робітників, 

службовців, працівників  (без військовослужбовців, без 

малих підприємств) 

млн. 

грн. 

476,0  510,0 720,0* 141,0 

Фонд оплати праці працівників малих підприємств  млн. 

грн. 

77,2  85,5 115,0* 135,3 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника 

номінальна  

грн. 7542 8280,0 8100,0 8800,0 108,7 

у тому числі:       

у промисловості грн.. 6900,0 - 7200,0 7900,0 109,8 

у сільському господарстві грн.. - - - - - 

в оптовій та  роздрібній торгівлі грн. 6700,0 - 6900,0 7600,0 110,2 

Середньомісячна заробітна плата штатного найманого 

працівника малих підприємств  

  грн. 5600,0  6100,0 6800,0 111,5 

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно 

активних підприємствах на кінець року 

грн.. 

грн.. 

- - - - - 

Частка працівників, яким нараховано заробітну плату 

нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи  

% - - - - - 

Показники розвитку споживчого ринку       

       

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних 

осіб (дані статистики)  (по місту) 

грн.  696,850 620,0 650,0 685,0 105,4 

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу  грн. 21982,6 19558,4 20569,0 2678,0 105,4 

Темп зростання (зниження) обсягу роздрібного 

товарообороту підприємств-юридичних осіб 

% 106,1 89,0 104,9 105,4 - 
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Обсяг реалізованих послуг грн..  63,5 65,5 66,8 68,0 101,8 

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг % 97,7 103,2 102,0 101,8 - 

Населення та ринок праці       

Чисельність населення Хустської міської територіальної 
громади, всього: 

тис.осіб 81,836  81,800 81,800 100,0 

 -населення працездатного віку тис.осіб 34,0  34,0 34,0 100,0 

в тому числі  (по місту Хуст ):       

Середньорічна чисельність наявного населення  тис. осіб 31,655  31,6 31,6 100,0 

Чисельність економічно-активного населення 

в тому числі: 

тис. осіб 19,5 19,5 19,5 19,5 100,0 

працездатного віку тис. осіб 18,4 18,4 18,4 18,4 100,0 

Кількість працівників у віці 15-70 років, зайнятих 

економічною діяльністю, всього 

тис. осіб 19,5 19,5 19,5 19,5 100,0 

з них:       

у промисловості тис. осіб 0,820 0,860 0,800 0,800 100,0 

у сільському господарстві тис. осіб - - - - - 

Кількість безробітного населення (за методологією МОП) у 

віці 15-70 років (зареєстрованого ) 

тис. осіб 0,107 0,130 0,230 0,350* 152,2 

Рівень безробіття (за методологією МОП) 

(зареєстрованого) 

% 1,3 1,3 1,2 0,7 - 

Навантаження незайнятого населення на 10 вільних 

робочих місць (вакансій) 

осіб 15 15 60 100 166,7 

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах 

економічної діяльності -  всього  

місць 465 470 400 480* 120,0 

у тому числі:        

у промисловості місць 82 85 80 110 137,0 



 5

Показники 

Одиниц
я 

виміру 

2019 рік 

звіт 
2020 рік 

2021 рік 

проект* 

2021 рік 

у відс. 
до 2020 

року 
   завдання 

поперед
ній звіт 

1 2 3 4 5 6  

у сільському господарстві місць - - - - - 

у будівництві місць 30 35 38 40 105,3 

у торгівлі місць 260 265 268 300 112,0 

Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві 

(на МП без ФОП) 

осіб 1149  1168 1400 119,9 

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого 

підприємництва 

місць 330 360 360 420 116,7 

Інноваційна діяльність       

Кількість інноваційно-активних підприємств одиниць - - - - - 

Частка інноваційно-активних підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств регіону 

% - - - - - 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність       

       

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування: 

млн. 

грн. 

173,992 170,0 172,5 174,0 100,9 

у порівнянних цінах у % до попереднього року % 84,6 97,7 101,5 100,9 - 

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу грн. 5506,0 5380,0 5459,0 5507,0 100,9 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, по наростаючому 

підсумку – всього  (дані відсутні) 
млн. 

дол. 

США 

 - - - - 

Обсяг експорту товарів , всього млн. 

дол. 

США 

13,350 12,5 12,8 13,5 105,5 

Обсяг експорту у % до попереднього року % 91,8 93,7 95,9 105,5 - 

       

Обсяг імпорту товарів, всього млн. 

дол. 

13,838 10,0 13,6 14,0 103,0 
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США 

Обсяг імпорту у % до попереднього року % 117,7 72,3 98,3 103,0 - 

Обсяг інвестицій у житлове будівництво- загальна площа 

будівель, прийнятих у експлуатацію 

тис.м.кв. 16,5  12,0 13,0 108,4 

Темп зростання (зменшення) обсягів інвестицій у житлове 

будівництво 

% 102,5  72,8 108,4 - 

Обсяг виконаних будівельних робіт   тис.грн. 51192,0  49200,0 50300,0 102,3 

       

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери       

за рахунок усіх джерел фінансування:       

Загальна площа житла тис. кв. 

м 

16,5  12,0 13,0 108,4 

Середні навчальні заклади уч. 

місць 

- - 260 - - 

Дошкільні  заклади освіти місць - - - 130 - 

Лікарні ліжок - - - - - 

Амбулаторно-поліклінічні заклади відвід. 

за зміну 

- - - - - 

Водопровід км 26,275  2,398 2,4 100,1 

Каналізація км 12,0  0,713 0,8 112,2 

Теплопостачання км - - - - - 

Газові  мережі км 0,3  0,3 0,3 100,0 

Вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок 

місцевих бюджетів 

км 7,8  0,6 0,6 100,0 

Розвиток малого підприємництва       

Кількість малих підприємств на кінець року один. 222  220 260* 118,2 
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Показники 

Одиниц
я 

виміру 

2019 рік 

звіт 
2020 рік 

2021 рік 
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2021 рік 
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поперед
ній звіт 

1 2 3 4 5 6  

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, 

у відсотках до попереднього року  

% 100,0  99,1 118,2 - 

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької 

діяльності –фізичних осіб підприємців на кінець року 

осіб. 1760  1775 2325* 131,0 

Кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію 

та послуги, у відсотках до загальної кількості малих 

підприємств 

% 78,0  77,0 78,5 102,0 

Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації 

продукції 

% 54,0  55,5 57,0 102,7 

Частка малих підприємств, які одержали прибуток % 78,0  65,0 68,0 104,7 

Частка малих підприємств, які одержали збиток % 22,0  35,0 32,0 91,5 

Фінансовий результат малих підприємств від звичайної 

діяльності до оподаткування  

млн. 

грн. 

+45,0  +40,0 +42,0 105,0 

 

 

                    Секретар ради                                                                                                                                     Василь ГУБАЛЬ 


