Підсумки роботи промислово-господарського комплексу міста за 12 місяців 2003 року
1. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Виконавчий комітет детально проаналізував результати роботи підприємств, організацій
та установ міста за 2003 рік. Промисловими підприємствами міста випущено продукції на
89,9 млн. грн., темп росту до 2002 року складає 145,67%. По цьому показнику наше місто
зайняло 1-е місце в області серед міст обласного підпорядкування.
Планове завдання, передбачене програмою економічного і соціального розвитку міста на
2003 рік, перевиконане на 22,4 млн. грн., або на 33,3%, і це при тому, що в поточному році
відбулися значні зміни в структурі промисловості міста: признано банкрутом єдине
підприємство меблевої галузі; виключено з реєстру підприємств Чугуєва ТОВ «Чугуївпродукт»; з липня місяця до переліку промислових підприємств включено Чугуївське
підприємство теплових мереж.
Таким чином, на кінець 2003 року промисловість міста представлена чотирма галузями:
машинобудівною, авіаційною, харчовою, теплопостачальною.
Найбільшу питому вагу складає харчова галузь – 71,9%, друге місце займає галузь
машинобудування – 18,9%. 7,2% – припадає на галузь теплопостачання; 2,0% – на
авіаційну галузь.
Харчова промисловість міста представлена одним підприємством – Товариством з
обмеженою відповідальністю «Компанія СЕСА». За підсумками 2003 року питома вага
продукції, що вироблена на даному підприємстві, склала 71,9% від загального обсягу
промислового виробництва по місту, що дорівнює 64,6 млн. грн. В звітному році на
підприємстві освоєно нові види продукції, які користуються попитом. Доступність по ціні
та якісні показники дозволили розширити ринок збуту продукції, на цей час продукція
відвантажується взагалі на всій території Східної України. Збільшення обсягів
виробництва сприяло збільшенню кількості робочих місць майже на 15% у літній період.
Фахівцями підприємства проводяться роботи по модернізації виробничого устаткування,
що дозволяє зменшити долю ручної праці в технологічному процесі.
Стабільно, з нарощуванням обсягів виробництва працює Чугуївський авіаційно –
технологічний завод. За звітний період підприємство випустило продукції на 1,8 млн. грн.,
темп росту до 2002 року склав 160%. На підприємстві сформований портфель замовлень,
з’явились нові види послуг. ЧАТЗ не має боргів по заробітній платі. Поточні платежі в
Пенсійний фонд сплачуються вчасно.
Одним з важливіших завдань на 2003 рік, яке ставилось програмою соціального та
економічного розвитку міста, було вивід з кризового фінансового стану промислового
гіганту ВАТ «Чугуївська паливна апаратура». Згідно плану реструктуризації ВАТ «ЧПА»
з 1 квітня 2003 року виділились з ВАТ «ЧПА» та працюють два закриті акціонерні
товариства: Чугуївський завод пристосувань та Чугуївський завод прецизійних виробів.
Протягом року дані підприємства стабільно працювали та нарощували обсяги
виробництва, своєчасно та в повному обсязі виплачувалась заробітна плата. Протягом
2003 року «Чугуївський завод пристосувань» цілком сплатив податковий борг, що складає
18,4 тис. грн., «Чугуївський завод прецизійних виробів» на 469,2 тис. грн. зменшив
податковий борг, що існував на момент виділення. В протиріч, ВАТ «ЧПА» з моменту
реорганізації збільшило загальну суму боргів по податках у зведений бюджет на 1672,3
тис. грн. Заборгованість по заробітній платі скоротилась за 2003 рік на 310,1 тис. грн. і
складає 2763,6 тис. грн., що становить 93,5% усієї заборгованості по місту. Завданням
цього року буде продовження другого етапу реструктуризації та стабілізація фінансового
стану підприємства. Цьому повинна сприяти допомога виконавчого комітету у вирішенні
питань обслуговування об’єктів соціальної сфери даного підприємства.
У цілому по місту товарів народного споживання за 12 місяців 2003 року вироблено на
суму 65,9 млн. грн., темп росту до 2002 року склав 142,56%, плановий показник,
закладений програмою, перевиконаний майже на 10 млн. грн. Питома вага ТНС в
загальному обсязі промислового виробництва по місту становить 73,4% (для порівняння:

цей показник в 2002 році становив 87,7%). Основний випуск ТНС – 98,0% – належить
продукції харчової промисловості, лише 2,0% належить непродовольчій групі.
За січень-листопад 2003 року промисловими підприємствами міста відвантажено
промислової продукції на суму 76,4 млн. грн., у т. ч. у грошовій формі 70,3 млн. грн.
(91,97%), на бартерних умовах – 2,1 млн. грн. (2,72%). Зберігається позитивна тенденція
скорочення бартерних операцій. У порівнянні з 2002 роком рівень бартеру скоротився з
5,2% до 2,72%.
Основними напрямками роботи промислового комплексу в 2004 році повинно бути
збереження та закріплення досягнутого останніми роками зростання обсягів виробництва.
Програмою економічного та соціального розвитку м. Чугуєва на 2004 рік планується обсяг
промислового виробництва у діючих цінах у розмірі 106,7 млн. грн., що на 18,7% більше
обсягу 2003 року.
Керівникам підприємств необхідно продовжити роботу щодо покращення фінансової
діяльності промислових підприємств. Максимально скоротити обсяги продукції,
відвантаженої на бартерних умовах. З метою підвищення рівня використання
потужностей великих підприємств, зниження собівартості продукції покращити взаємодію
з підприємницькими структурами.
У зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі (СОТ) особливу увагу
приділити підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції.
2. ПІДПРИЄМНИЦТВО
З кожним роком підвищується рівень значимості малого бізнесу в економіці міста,
збільшується кількість малих та середніх підприємств, зростає чисельність зайнятих в
сфері підприємництва, сума податкових надходжень від підприємницької діяльності в
міський бюджет.
Станом на 01.01.04 р. в місті зареєстровано 2221 суб’єкт підприємницької діяльності, з
них – 248 юридичних осіб, 1973 фізичних особи. В порівнянні з початком року
спостерігається збільшення цих показників відповідно на 10,2% та на 26,4%.
Кількість малих підприємств в Чугуєві на 10 тисяч населення міста становить 65,6
одиниць (для порівняння: по Харківській області в середньому цей показник становить –
59, по Україні – 56 одиниць). Темп росту до початку року – 104%.
Чисельність працюючих у сфері малого та середнього бізнесу перевищує 4,0 тис. чол., що
складає 36% від загального числа трудових ресурсів у місті. Серед них 1285 чоловік, які
безпосередньо працюють на малих підприємствах, що на 11,5% більше, ніж на початок
року.
За минулий рік обсяг реалізованої та виробленої продукції (робіт, послуг) на малих
підприємствах складає за оперативними даними – 12,7 млн. грн., що становить 14,1% від
загального обсягу по місту. Темп росту до 2002 року становить 2,1%.
Зростає середньомісячний розмір оплати праці на малих підприємствах і станом на
01.01.2004 р. він становить 295,0 грн., що на 2,4% більше, ніж на початок року. Порівняно
з мінімальним рівнем заробітної плати він складає 144%, з прожитковим мінімумом
81,0%.
Зростають надходження від малого сектору економіки до міського бюджету, і на
сьогоднішній день вони становлять – 2,5 млн. грн. або 31,0% власних надходжень (в 2002
році – 2,3 млн. грн.).
Досягненню позитивних результатів сприяла скоординована та системна робота як органів
місцевої влади, так і суб’єктів підприємницької діяльності, в сфері інформаційної
підтримки підприємництва розроблено концепцію роботи міської влади в цьому напрямі,
яка спрямована на покращення стану інформованості територіальної громадни. З червня
2003 року працює офіційна веб-сторінка міста Чугуєва в мережі Internet.

У газеті «Новини Чугуєва» відкрита постійна рубрика «Бізнес-огляд», в якій публікуються
матеріали з актуальних питань ведення підприємницької діяльності, нормативно-правових
актів стосовно цієї сфери, ведеться діалог влади з підприємцями.
Розпорядженням міського голови затверджені процедури проведення «круглих столів» та
громадських слухань з обговорення всіх місцевих нормативних актів, пов’язаних з
підприємництвом. Введено обов’язкові норми подачі для розгляду міською радою
регуляторних нормативно-правових актів з аналізом регуляторного впливу та порядку їх
доопрацювання.
В сфері удосконалення процедур реєстрації та видачі документів дозвільного характеру
також маємо результати. Працівниками виконавчого комітету повністю розроблений
механізм роботи єдиного інформаційного центру з питань реєстрації та видачі дозволів на
розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг.
В напрямку спрощення дозвільних процедур також є позитивні зрушення. Розроблено,
ретельно обговорено та прийнято рішення сесії Чугуївської міськради «Про спрощену
систему видачі дозволів на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг». Відзначу, що із
впровадженням даного регуляторного акту власники стаціонарних торгівельних об’єктів,
які належним чином оформлені, будуть отримувати дозвіл на більш довготривалий термін
– до 3-х років.
В сфері створення сприятливих умов та загальної підтримки підприємництва на
партнерських засадах проводиться робота щодо розширення інфраструктури підтримки
підприємництва, яка на сьогоднішній день в місті представлена:
– Спілкою підприємців м. Чугуєва;
– Організацією роботодавців міста;
– Агентством муніципального розвитку;
– Фінансовий ринок міста представлено 8 банківськими установами.
За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку протягом року активно
проводилася робота зі створення Бізнес Інтернет Центру в місті. Виділено приміщення на
пільгових умовах оренди, проводяться внутрішньо-ремонті роботи. В листопаді проведено
навчальний семінар для працівників Бізнес Інтернет Центру. Відкриття центру планується
у І кв. 2004 р.
Нагальними питаннями для вирішення в 2004 році в сфері підприємницької діяльності є:
– збільшення питомої ваги малого бізнесу в загальному обсязі валового доходу по місту
до 15,0%;
– збільшення рівня діючих малих підприємств до 80%;
– скорочення кількості скасованих суб’єктів підприємницької діяльності;
– підвищення рівня прибуткових підприємств по місту до 60%;
– збільшення рівня зайнятості в сфері малого бізнесу до 39%;
– ріст надходжень від підприємницької діяльності до місцевого бюджету до 40%.
3. ТОРГІВЛЯ ТА ПОБУТОВЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
За 2003 рік обсяг роздрібного товарообігу у відповідних цінах склав 14,1 млн. грн. і
збільшився у порівнянні з минулим роком на 7%.
Мережа підприємств торгівлі постійно розширюється, за 2003 рік відкрито 9 підприємств
торгівлі стаціонарного типу та 18 павільйонів по б. Комарова, більшість з них вже
працюють.
З метою залучення підприємців до співпраці, підтримки місцевого товаровиробника,
розширення партнерських відносин, насичення продовольчого ринку м. Чугуєва товарами
за зниженими цінами у 2003 році у місті було проведено 3 ярмарки, у ярмарках брали
участь як місцеві товаровиробники та підприємства торгівлі, так і товаровиробники
Харківської області.

Однією із нагальних проблем міста є стихійна торгівля. Зараз виконавчим комітетом
вивчається питання щодо переведення стихійної торгівлі у законодавче поле шляхом
організації торговельних майданчиків.
У 2003 році відкрито 2 підприємства громадського харчування. Деякі керівники
підприємств приділяють незначну увагу оновленню фасадів та інтер’єрів, тому
підприємства громадського харчування не відрізняються індивідуальністю.
Розширюється мережа сфери послуг, обсяг наданих послуг за 2003 рік склав 1591,4 тис.
грн., що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року.
З метою створення більш сприятливих умов для розвитку різних видів підприємницької
діяльності міською радою затверджено 9 нових ставок єдиного податку, переглянуто у бік
зниження 5 ставок. Результатом зниження ставок є реєстрація роботи приватної бані та
надання спортивно – оздоровчих послуг.
Здійснюється контроль за дотриманням вимог і правил торгівлі, побутового
обслуговування та законодавства про захист прав споживачів підприємствами усіх форм
власності. За звітний період проведено перевірки 31 підприємства, щодо виявлених
порушень вжито заходів. Основними порушеннями є продаж неякісних товарів, товарів з
закінченим терміном реалізації.
За 2003 рік до бюджету міста надійшло 34,3 тис. грн. за рахунок видачі дозволів на
розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг. Крім того, надходження від ринкового
збору склали 269,4 тис. грн.
4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА СПРИЯННЯ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Протягом 2003 року продовжувалась співпраця виконавчого комітету Чугуївської міської
ради з міжнародними установами, програмами та проектами, спрямована на активізацію
зовнішньоекономічної діяльності.
Здійснювалась активна робота в рамках реалізації в Харківській області міжнародного
проекту Місцевого економічного розвитку, який реалізується Міжнародним корпусом
експертів добровольців та фірмою Gillette, на участь в якому виконавчим комітетом було
спрямовано заявку та отримано фінансування. Завдяки цьому, в І півріччі 2003 року в
місті було реалізовано проект «Чугуївська бізнес-школа-2003», в рамках якого 42
підприємці міста пройшли навчання, за результатами роботи було організовано та
проведено розширену конференцію з місцевого економічного розвитку.
Завдяки співробітництву муніципалітету з міжнародними проектами за 2003 р. були
залучені позабюджетні кошти на загальну суму біля 7 тис. грн. для навчання підприємців
та службовців міста, друку презентаційної продукції. Крім того, за кошти міжнародних
проектів на суму 11,3 тис. грн. виконавчий комітет має можливість користуватись
мережею Інтернет з 2001 р. Продовжується активна співпраця з програмою Регуляторної
Реформи проекту BIZPRO. За результатами цієї роботи у виконавчому комітеті
відпрацьовано механізм розробки, обговорення та прийняття регуляторних актів,
проведено низку «круглих столів» та громадських слухань з їх обговорення.
Протягом 2003 року активно продовжувалась робота міськвиконкому з укріплення
інвестиційного іміджу міста. Залучені кошти міжнародного донорського проекту в суму 9
тис. грн. для видавництва поліграфічної продукції рекламного характеру. Станом на
1.02.2003 року управлінням економіки зібрано матеріали по 23 інвестиційним проектам
підприємств та представників малого бізнесу міста на загальну суму 16 млн. грн. Серед
підприємств міста, що ведуть активну інвестиційну політику – ЗАТ «Чугуївський завод
прецизійних виробів», ЧПТФ «ЮниКо», ТОВ Торгівельна фірма «СВ», ТОВ «Щит».
За результатами роботи у 2003 році розроблено та затверджено на засіданні виконавчого
комітету програму розвитку інвестиційної привабливості міста, яка передбачає публікацію

інвестиційного паспорту міста, надання методологічної підтримки підприємствам міста із
залучення інвестицій, зміцнення двосторонніх партнерських стосунків.
5. БЮДЖЕТ МІСТА
За 2003 рік у бюджет міста надійшло 12,5 млн. грн. коштів загального фонду, що на 2,9
млн. грн. більше, ніж у 2002 році, у тому числі дотацій надійшло 5359,1 тис. грн., з них
додаткової дотації на нерівномірність мережі і збільшення заробітної плати (32%) – 720,1
тис. грн.
Необхідно відзначити, що бюджет міста несе винятково соціальну спрямованість.
За звітний період не було допущено заборгованості по виплаті заробітної плати
працівникам бюджетних організацій і установ, державної допомоги родинам з дітьми,
спожитим енергоносіям.
Бюджет міста на 2004 рік затверджено рішенням XXI сесії XXIV скликання в обсязі 18,1
млн. грн., у т. ч. загальний фонд – 17,6 млн. грн., що на 2,2 млн. грн. більше, ніж загальний
фонд на 2003 рік. Незважаючи на таке збільшення, бюджетних коштів не вистачає до
кінця року навіть на захищені статті витрат.
Джерелом поповнення міського бюджету є скорочення розмірів недоїмки, яка станом на
01.01.2004 року склала – 1724,7 тис. грн. За 2003 рік недоїмка до міського бюджету
зменшилась лише на 9,0 тис. грн. і то завдяки списанню за терміном давнини боргу по
транспортному податку, який значився за військовими частинами, в сумі 242,0 тис. грн.
70,7% недоїмки до місцевого бюджету, а саме 1219,8 тис. грн. є безнадійними. Це
насамперед: 755,7 тис. грн. боргу з податку на прибуток по Водоканалу; 271,4 тис. грн.
боргу з транспортного податку, який значиться за військовими частинами; 192,7 тис. грн.
боргу підприємств-банкрутів: «Облпалива», банку «Україна», Меблевого комбінату та
підприємств, керівництво яких знаходиться у розшуку – «Нікса», «Деметра».
В 2004 році необхідно активізувати роботу міської комісії та робочої групи з координації
дій щодо забезпечення податкових та інших надходжень, бо погашення недоїмки є
основним джерелом поповнення бюджету.
В 2004 році в бюджетній сфері:
– головну увагу спрямувати на нарощування фінансових ресурсів шляхом динамічного
розвитку економіки, збільшення прибуткових суб’єктів господарювання, удосконалення
роботи з платниками податків;
– посилити контроль за дотриманням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт
та послуг за державні кошти» в господарчій діяльності суб'єктів господарювання, які
фінансуються з бюджету.
6. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА
Підприємства житлово-комунального господарства в минулому році в основному
забезпечили надання необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам міста.
Своєчасно були підготовлені до опалювального сезону всі 12 котелень підприємством
теплових мереж, проведено ремонт 38 паливних котлів, здійснена заміна 450 метрів мереж
теплопостачання. На ці цілі було витрачено 54,0 тис. грн. Виконані роботи дозволили
практично своєчасно, з 15 жовтня, подати тепло споживачам.
За минулий рік реалізація води склала 1690 тис. куб. м, що на 21 тис. куб. м більше, ніж у
2002 році. На 3,3 відсотки зменшено витоки води при її транспортуванні. Відремонтовано
близько 1,5 км водопровідних мереж по вул.Будьонного, Котовського, Чехова, Кірова,
Фрунзе, Кононенка та інших, введені в дію 350 метрів водопровідних мереж по вул.
Ростовській.
Виконані роботи по ремонту технологічних ліній та устаткування виробничим
управлінням водопровідно-каналізаційного господарства на таких об’єктах, як очисні
споруди, КНС № 2, напірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм, що дало
можливість підвищити технологічні можливості транспортування та очистки стоків.

Одним з основних завдань на сьогоднішній день залишається забезпечення міста питною
водою. Для прискорення його виконання в 2003 році було пробурено і облаштовано дві
нові свердловини, прокладено 700 метрів водоводів 1-го підйому, підготовлені матеріали
для складання гідрогеологічного висновку по експлуатації водозабору. Це дало змогу вже
в кінці минулого року подавати на місто 4,2 тис. куб. м води, або 40% від середньодобової
потреби.
Державним бюджетом України на 2004 рік передбачено виділення субвенції міському
бюджету в сумі 1,5 млн. грн. на продовження робіт по водозабору. Планується
будівництво двох глибоководних свердловин та їх облаштування.
Більш предметному вирішенню житлово-комунальних проблем сприяло прийняття
підприємства теплових мереж та виробничого управління водопровідно-каналізаційного
господарства в комунальну власність територіальної громади міста. З метою покращення
фінансово-економічного стану цих підприємств були переглянуті тарифи на тепло-,
водопостачання та водовідведення, які сприяють більш повному відшкодуванню
фактичних затрат за надані послуги.
З метою активізації роботи із впровадження будинкових приладів води і теплової енергії
затверджена програма поетапного оснащення будівель засобами обліку та регулювання
споживання води і теплової енергії до 2006 року. Впровадження цієї програми повинно
дати можливість зменшити потреби житлово-комунального господарства за рахунок
скорочення споживання тепла і води. На 1.01.04 року в житловому фонді встановлено 23
побудинкових лічильники теплової енергії, 15 лічильників води та 1182 квартирних
лічильників обліку гарячої та 3205 холодної води.
Робота комбінату комунальних підприємств у 2003 році була спрямована на покращення
благоустрою міста, ремонт вуличної шляхової мережі, забезпечення необхідного
санітарного стану його території. На ці цілі витрачено 872,9 тис. грн. міського бюджету
при річній потребі на благоустрій міста 2,9 млн. грн. Від своєї господарської діяльності в
минулому році підприємство отримало 35,5 тис. грн.
За рахунок цих коштів були виконані роботи по ремонту 2759 кв. м асфальтного покриття,
1436 кв. м доріг в чорному щебені, відсипано 5179 кв. м білим щебенем.
Продовжувалась робота по приведенню в належний санітарний стан питних колодязів
(відремонтовано 8 шт.) та джерел питної води по вул. Зелена Долина, автошляху Харків –
ст. Довжанська.
Для виконання упорядкувальних робіт на звалищі твердих побутових відходів комбінатом
в минулому році придбаний бульдозер С-100 та газонокосарка.
Прилегла до приміщення РАГСу територія площею 318 кв. м була вимощена фігурною
плиткою, яка була частково придбана за кошти, що надійшли за третє місце (другий рік
поспіль) в обласному конкурсі «Місто найкращого благоустрою».
Дочірнім підприємством «Саночистка» надано послуг на вивезення твердих побутових
відходів обсягом 21,0 тис. куб. м, в т. ч. від приватного сектору 1200 куб. м. Доходи
підприємства за рік склали 182,1 тис. грн., що на 19,1 тис. грн. більше, ніж у 2002 році.
Залишається проблемним питання вивезення твердих побутових відходів від
домоволодінь приватного сектору. Недивлячись на зростання кількості договорів у
порівнянні з минулим роком, вони вивозяться тільки від 19 відсотків домоволодінь.
Не сприяє успішному вирішенню завдань і застаріла в моральному і фізичному
відношенні сміттєприбиральна техніка в комбінаті комунальних підприємств.
Підвищився відсоток приватизації житлового фонду по житловому ремонтноексплуатаційному підприємству, яке обслуговує 184 будинки. Станом на 1.01.04 р.
приватизовано 4425 квартир із 6484.
На капітальний ремонт житла витрачено 276 тис. грн. при потребі в річному фінансуванні
в 923 тис. грн.

Покращено технічний стан покрівель 33 будинків (в т. ч. 9-ти – з шиферною покрівлею),
при необхідності в ремонті 51 даху. Їх відремонтовано 8139 кв. м при початковому плані
ремонту – 3200 кв. м.
За минулий рік підприємством виконано поточний ремонт житлового фонду на суму 241,1
тис. грн., що складає 37,2% коштів, що надійшли за оплату послуг.
Перехід на обслуговування житла комунальними житлово-експлуатаційними
підприємствами дав можливість дещо покращити їх фінансово-економічний стан.
Дебіторська заборгованість по КЖЕП-1 зменшилась на 13,3 тис. грн., по КЖЕП-2 – на 7,1
тис. грн., рівень проплат склав відповідно 104,5 і 102,7 відсотки.
Комісією з реструктуризації заборгованості за житлово-комунальні послуги разом з
підприємствами укладено 593 договори на реструктуризацію боргів на загальну суму
305,3 тис. грн.
Недивлячись на деяке пожвавлення роботи житлово-комунальних підприємств з
боржниками, борги населення за спожиті послуги досить значні і складають близько 5
млн. грн.
Активізувалась робота з прийняття-передачі відомчого житлового фонду. В минулому
році прийнято чотири будинки від Куп’янської дільниці Південної залізниці,
продовжується робота по передачі будинків інших відомств, в т. ч. Міністерства Оборони
України.
З метою наближення розрахункових відділів житлово-комунальних підприємств до
абонентів їх переведено в центральну частину міста (підприємство «Водозбут»), в
перспективі – абонслужба управління газового господарства. Це питання потрібно
вирішувати і керівництву «Енергозбуту».
Перевезення пасажирів в місті здійснюють 3 приватних підприємства, автотранспорт яких
працює на двох міських маршрутах (Н. Будинки, залізнодорожний вокзал – авіамістечко).
Крім того, маршрути на Малинівку, Есхар, Кочеток, Харків та інші напрямки також
перевозять пасажирів в межах міста. В поточному році планується перевезти не менш ніж
937 тис. пасажирів.
Результати роботи підприємств житлово-комунального комплексу в минулому році могли
бути вагомішими, якби підприємства більш предметно займалися питаннями своєчасного
отримання платежів за надані послуги, більш цілеспрямовано проводили роботу з
боржниками.
Також не сприяло фінансовій стабільності підприємств і несвоєчасне надходження
платежів з бюджетів вищих рівнів по компенсації наданих послуг пільговим категоріям
споживачів та субсидіям.
Станом на 1.01.04 р. житлово-комунальні підприємства міста не отримали 278,7 тис. грн.
за послуги пільговому контингенту і 80,8 тис. грн. по субсидіях.
Для вирішення завдань соціально-економічного розвитку міста в 2004 році в галузі
житлово-комунального господарства потрібно зосередити зусилля на виконанні таких
цілей:
– постійно аналізувати роботу по собівартості житлово-комунальних послуг з метою
вишукування резервів зниження витрат їх виробництва;
– на виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду Харківської
області засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2007 року
передбачити в міському бюджеті з залученням коштів підприємств та населення на
оснащення інженерних вводів будинків, квартир засобами обліку води та теплової енергії;
– продовжити роботу щодо оптимізації діючих тарифів на послуги з метою приведення їх
у відповідність з фактичними витратами виробництва послуг;
– з метою поліпшення фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального
господарства активізувати роботу по підвищенню рівня проплат за надані послуги,
посилити роботу зі злісними неплатниками;

– житловим ремонтно-експлуатаційним підприємствам посилити роботу по збереженню
наявного житлового фонду, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків;
– комбінату комунальних підприємств забезпечити підвищення санітарного рівня міських
територій, своєчасний вивіз та утилізацію твердих побутових відходів;
– активізувати діяльність по забезпеченню участі міських, обласних організацій по
прискоренню проведення робіт на значимих для громади об’єктах – будівництві
водозабору, реставрації пам’ятника архітектури ХІХ сторіччя – Корпусу військових
топографів та інших об’єктах.
7. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА, ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Основним напрямком роботи у сфері містобудування та архітектури було збереження
культурно-історичного середовища міста, його пам’ятників історії й архітектури,
контроль за дотриманням містобудівного законодавства, забезпечення планомірної і
комплексної забудови міста.
У 2003 році відведено під будівництво індивідуальних житлових будинків 12 ділянок, під
об’єкти підприємницької діяльності – 10. Прийнято в експлуатацію 15 індивідуальних
житлових будинків загальною площею 1778 кв. м. та п’ятиповерховий житловий будинок
по вул. Горішного, 137 в с. К.-Башкирівка загальною площею 2192 кв. м.
Здійснено ряд перевірок у порядку контролю за дотриманням законодавства в сфері
містобудування на 39 об’єктах, по виявлених порушеннях розглянуто 12 справ з
оформленням штрафних санкцій на суму 3481 грн.
Велика увага приділялася питанням благоустрою центральної частини міста. В даний час
ведуться роботи з ремонту Корпусу військових топографів, який є пам’ятником
архітектури ХІХ ст.
Відділом містобудування ведеться робота по підготовці місцевих правил забудови міста.
За попередніми даними в першому півріччі 2004 р. планується ввести в експлуатацію 10
індивідуальних житлових будинків загальною площею 1500 кв. м., 2 магазини
промислових товарів.
Дотепер не вирішена проблема затвердження нових меж міста, що у свою чергу виключає
можливість створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних
задач.
Зросла кількість приватизованих земельних ділянок несільськогосподарського
призначення. Надходження до бюджету міста з початку поточного року складають 62 тис.
грн., що на 6 тис. грн. більше, ніж за 2002 рік.
Згідно даних державного земельного кадастру зареєстровано з початку 2003 року 150
приватизованих присадибних ділянок.
Широко застосовуються в поточному році орендні відносини – надано в оренду на різні
строки дії 78 земельних ділянок різного цільового призначення. Додатково до вже
існуючих договорів укладено договорів оренди земельних ділянок на суму 50 тис. грн.
З запровадженням грошової оцінки земель міста застосовується механізм економічного
регулювання забудови, що сприятиме підвищенню щільності забудови, зменшенню
землеємкості виробництва, яка зараз надзвичайно велика.
Розпочата суцільна інвентаризація земель міста, проінвентаризовано 10 га. Вибірково
проінвентаризовано 35% земельних ділянок усіх категорій земель, зайнятих
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.
8. СТАН ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
В 2003 році УПСЗН розроблені та затверджені заходи щодо підвищення розмірів
заробітної плати працюючих.
Внаслідок їх виконання, середньомісячна заробітна плата працівників міста за грудень
склала 400,1 грн., що на 6,5% більше, ніж у листопаді, та на 30,9% більше, ніж у грудні

2002 року. Середньомісячна заробітна плата за 2003 рік складає 344,3 грн., що на 25,0%
більше, ніж за 2002 рік. На 51 підприємстві міста досягнуто середнього рівня оплати праці
до величини прожиткового мінімуму для працездатної особи, всього по місту отримують
заробітну плату у розмірі, що перевищує 365 грн. понад 45% працюючих.
Станом на 01.01.04 заборгованість із заробітної плати становить 2955,8 тис. грн. і до
початку року зменшилась на 326,2 тис. грн., або на 9,9%. Кількість підприємствборжників у поточному році зменшилась з 9 до 4, а чисельність працівників, яким
своєчасно не виплачена заробітна плата, скоротилась на 69,2%.
В березні 2003 року виникла заборгованість по заробітній платі на Чугуївському
виробничому водопровідно-каналізаційному підприємстві, на теперішній час
заборгованість складає 86,8 тис. грн.
Найбільше підприємство-боржник із виплати заробітної плати – ВАТ «Чугуївська паливна
апаратура» з часткою боргу 93,5% (2763,6 тис. грн.), заборгованість зменшилась до
початку року на 310,1 тис. грн., або на 10,1%.
Протягом 2003 року регулювання ринку праці міста здійснювалось з метою збалансування
попиту і пропозиції робочої сили, зменшення рівня безробіття, досягнення продуктивності
зайнятості населення.
Одним із активних заходів щодо регулювання ринку праці є створення нових робочих
місць. За підсумками роботи промислового сектору міста та сфери підприємництва у 2003
році за рахунок усіх джерел фінансування було створено 865 нових робочих місць, що
становить 111,2 % від програмного завдання, в тому числі: в галузях економіки – 372 р. м.;
на підприємствах малого бізнесу – 50 р. м.; фізичними особами – 368 р. м.; громадянами,
які працюють за договорами найму, – 125 р. м.
Завдання міської програми зайнятості населення з основних напрямків роботи виконано з:
– працевлаштування – на 116,7% (працевлаштоване 1247 чол.);
– профпідготовки – на 101,8% (охоплено 173 чол.);
– проведення оплачуваних громадських робіт – 102,7% (залучено 379 чол.).
На 256,7% виконано програмне завдання по залученню безробітних до підприємницької
діяльності. Протягом 2003 року 154 чол. отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю за весь період для відкриття власної справи на загальну суму 296,6 тис. грн.
Проте незважаючи на позитивні тенденції, не втрачає своєї гостроти проблема зайнятості
молоді. За аналізом стану ринку праці міста у січні – грудні 2003 року на обліку у службі
зайнятості перебувало 911 осіб віком до 28 років, що становить 29,0% від усіх
зареєстрованих в міськрайцентрі зайнятості. Рівень залучення молодих людей до активних
форм зайнятості складає 61,3% (558 чол.).
Найбільші труднощі при працевлаштуванні відчули випускники ПТЛ, які отримали такі
професії: бухгалтер, оператор комп’ютерного набору.
Дедалі збільшується невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних, які
перебувають на обліку в міськрайцентрі зайнятості потребі роботодавців. Останнім часом
зріс попит на верстатників, робочих будівельних професій високої кваліфікації, яких на
обліку майже немає.
У соціальній сфері є багато невирішених питань, тому структурним підрозділам
міськвиконкому, керівникам підприємств, організацій, установ у взаємодії з об’єднаннями
профспілок та роботодавців необхідно:
– у відповідності з вимогами законодавства сприяти своєчасному впровадженню з 1
грудня 2003 року розміру мінімальної заробітної плати 205 грн. на місяць, а з 1 листопада
2004 року – 237 грн., та відновлення з 1 березня 2004 року міжпосадових
(міжкваліфікаційних) співвідношень в оплаті працівників бюджетної сфери, виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати 205 грн.;
– проводити активну роботу щодо забезпечення зростання середньомісячної заробітної
плати працівників міста до 438,0 грн.;

– зростання рівня зайнятості населення до 64,1%; створення 694 нових робочих місць за
рахунок усіх джерел фінансування; працевлаштування за сприянням державної служби
зайнятості на вільні та новостворені робочі місця 1210 чол., в тому числі на додаткові
робочі місця, які створені шляхом надання дотацій – 35 чол., шляхом одноразової виплати
допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності – 120
чол.;
– організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 195 чол. безробітних за
професіями та спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці або забезпечать
їх подальше зайняття підприємницькою діяльністю;
– здійснення бронювання на підприємствах, в організаціях та установах міста всіх форм
власності 100 робочих місць;
– забезпечення тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах 374 чол. із
числа незайнятого населення;
– посилити контроль та ефективність роботи комісій по реструктуризації заборгованості
за комунальні послуги, насамперед з малозабезпеченими верствами населення, які
потребують надання житлових субсидій.
9. ОСВІТА
В місті збережена мережа закладів освіти, що забезпечує розвиток усіх видів освіти,
станом на 01.01.2004 р. в місті налічується 18 закладів освіти. Продовжує зменшуватись
кількість учнів та класів, а саме: в усіх загальноосвітніх закладах освіти міста у 2003–2004
н. р. навчається 4156 учнів, що на 5% менше минулого року.
Для підвищення зацікавлення та якості навчання в загальноосвітніх закладах міста
забезпечено поглиблене та профільне вивчення предметів. Поглибленим вивченням
предметів охоплено в місті 1059 учнів, профільним навчанням – 730 учнів. Для
підвищення якості знань та вмінь учнів школи співпрацюють з багатьма навчальними
закладами м. Харкова.
У 2004 році мережа закладів освіти буде змінюватися щодо загальноосвітніх навчальних
закладів: одна із шкіл міста буде реорганізовано у ліцей.
Позашкільною освітою в місті охоплено 2513 дітей, які навчаються в 156 гуртках та
секціях ЦТК, ДЮСШ та БДЮТ.
Продовжувалась робота по зміцненню матеріально-технічної бази закладів освіти.
Виконуючи програму Комп’ютеризації та інформатизації у 2003 році було встановлено
комп’ютерний клас у школі № 7.
На підготовку закладів освіти до 2003–2004 н. р. здійснено капітальний ремонт закладів
освіти міста на загальну суму 61,1 тис. грн., поточний ремонт на 51,9 тис. грн. З метою
економії енергоресурсів встановлено та держповірено теплолічильників холодної води,
водонагрівачів, на що витрачено 77,9 тис. грн.
В навчально-виховному комплексі перебудовано приміщення, в якому обладнано
сучасний стоматологічний кабінет. Для якого закуплені всі необхідні матеріали для
якісного лікування учнів.
Безкоштовно харчувалось у ЗНЗ та ДНЗ міста 180 дітей пільгового контингенту, на що
використано 122,3 тис. грн.
У літній період у пришкільних таборах було оздоровлено 332 дитини пільгового
контингенту на 22,3 тис. грн., це більше ніж у 2002 році на 18,6 тис. грн.
Усіма видами оздоровлення (пришкільні табори, табори заміські, санаторії, будинки
відпочинку, туристичні поїздки) було охоплено 90% дітей шкільного віку.
Усі ДНЗ міста з 1 червня до 1 вересня були переведені на санаторний режим.
Оздоровленням в ДНЗ міста було охоплено 540 вихованців на 9,2 тис. грн.
Згідно «Програми розвитку позашкільних закладів на 2003–2008 роки» у 2003 році для
зміцнення матеріально-технічної бази ЦТК було закуплено туристичний інвентар,
вирішується питання відкриття туристичної бази для ЦТК на базі ДНЗ № 4.

10. КУЛЬТУРА
Збережена мережа закладів культури та спорту. У місті діють:
– дитяча, юнацька і центральна бібліотеки;
– художня, музична та спортивна школи;
– картинна галерея, КСК, парк культури та відпочинку ім. І. Ю. Рєпіна;
– меморіальний та краєзнавчий музеї.
При бібліотеках вже кілька років працюють клуби за інтересами: клуб правового
виховання «Молодь і закон», клуб цікавих зустрічей, поетичний клуб «Свіча».
У цьому році дитяча музична та художня школи відмітили свої ювілеї 30 та 50 років.
В музичній школі є багато колективів, а також популярний ансамбль «Струмочок».
На базі музею пройшов Міжнародний Рєпінський пленер та була відкрита його
підсумкова виставка.
В картинній галереї працює лекторій, продовжується робота «Клуба любителів історії
Чугуєва».
В КСК станом на 1 січня працюють: 10 гуртків та спортивних секцій. Всього займаються
194 чоловік.
За цілий рік у КСК проведено 84 заходів.
Кожні вихідні проводилися дискотеки, вечора відпочинку для молоді та багато різних
конкурсів.
ДЮСШ – джерело підготовки спортивних кадрів.
За 2003 рік вдалося зберегти мережу спортивних закладів та кваліфіковані фізкультурні
кадри. В залі тренеруються відділення легкої атлетики, баскетболу, секція боксу,
відділення футболу.
Вихованці ДЮСШ успішно виступають на змаганнях різного рівня: на першість області,
України, Європи.
Добрих результатів у 2003 році досягли юні туристи Чугуївського Центру туризму та
краєзнавства, які неодноразово ставали чемпіонами Харківської області.
Продовжує свій розвиток технічний вид спорту радіоклуб «Радіохвиля», який активно
приймає участь у радіо змаганнях різного рівня.
Але незважаючи на всі ці позитивні риси у загальному заліку, по підсумках обласної
спартакіади з масових видів спорту, серед районів і міст, Чугуїв із-за неприйняття участі у
багатьох змаганнях займає чи не останнє місце у турнірній таблиці. Цей факт ще раз
підтверджує, що питання фінансування залишається одним з головних у справі розвитку
спорту.
Та незважаючи на всі негаразди, є всі можливості щоб спорт у місті був масовим, стадіон
ніколи не був порожнім, а спортсмени Чугуєва достойно представляли місто на змаганнях
різного рівня.
Наприкінці доповіді, мені хотілось би зробити акцент на тому, що вищевикладені
завдання на 2004 рік можуть бути реалізовані тільки в разі ефективної діяльності як
місцевих органів виконавчої влади, так і керівників підприємств, організацій та установ
всіх форм власності, громадських організацій, а також збалансованого, динамічного
соціально-економічного розвитку міста, поглиблення процесів ринкової трансформації
господарського комплексу міста.
Керуючись нагодою, звертаюсь до керівників підприємств та організацій усіх форм
власності, всього населення міста щодо активізації роботи по сплаті за спожиті
енергоносії, житлово-комунальні послуги та зниженню заборгованості по всіх видах
платежів.
Доповідь «Про підсумки соціально-економічного розвитку м. Чугуєва за 2003 рік та
завдання на 2004 рік»

Підводячи підсумки соціально-економічного розвитку м. Чугуєва за 2003 рік, можна
сказати, що зусилля міської ради та виконавчого комітету Чугуївської міської ради
спрямовувались на вирішення проблем в економіці, удосконалення процесу формування
бюджету, соціальної сфери, створення необхідних умов для розвитку підприємництва.
Вибрані пріоритети дали можливість підвищити рівень життя населення міста, про що
свідчать показники діяльності у соціальній сфері:
– у порівнянні з попереднім роком підвищено середній рівень зарплати на 25,0%. З
моменту прийняття Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо
прискорення погашення заборгованості із заробітної плати» обсяг заборгованості по
зарплаті в місті скорочено на 9,9% або 326,2 тис. грн.
– середній рівень пенсій за останніми даними складає 156,8 грн., збільшення на 8%;
– поступова стабілізація економічних процесів сприяє подальшому збільшенню
чисельності зайнятих;
– підприємства житлово-комунального господарства навіть при існуючій проблемі
взаємних неплатежів організовано проводять опалювальний сезон, надають необхідний
перелік послуг;
– стабільно працює мережа закладів соціальної сфери, яка забезпечує потреби населення;
– обсяг роздрібного товарообігу за 2003 рік склав 14,1 млн. грн., збільшення до
відповідного періоду минулого року – на 7%, за останніми даними у розрахунку на душу
населення середньомісячний товарообіг склав 278 грн. (по області 106 грн.)
– зведений бюджет області за 2003 рік по доходах виконано на 104,3% до планових
завдань, що дозволило своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам, які
фінансуються з місцевого бюджету, розраховуватись за спожиті енергоносії закладів
бюджетної сфери.
– промисловістю нарощено обсяг виробництва на 45,7%. Треба відзначити, що по цьому
показнику наше місто зайняло перше місце в області серед міст обласного
підпорядкування.
– зберігається позитивна тенденція скорочення бартерних операцій. У порівнянні з 2002
роком рівень бартеру скоротився з 5,2% до 2,72%.
Разом з тим, існує ряд гострих проблем, які стримують соціально-економічний розвиток
міста і потребують посиленої уваги усіх рівнів управління та роботодавців.
Затверджені сесією міської ради завдання Програми економічного і соціального розвитку
на 2003 рік виконані тільки в межах бюджетного фінансування, багато питань стосовно
роботи підприємств житлово-комунальної сфери залишились невирішеними.
Незважаючи на ріст обсягів промислового виробництва в цілому по місту , недоїмка до
міського бюджету станом на 1.01.04 р. складає 1,7 млн. грн., з них по податку на землю
322,4 тис. грн., багато питань по надходженню платежів по оренді землі та комунального
майна. Це кошти, які повинні бути використані на розвиток соціальної інфраструктури
міста. В поточному році податковій інспекції необхідно постійно держати це питання під
контролем та не допусками випадків помилкового зарахування надходжень до міського
бюджету в бюджети інших рівнів, як це сталося у випадку з надходженнями від Цеху № 2
«Укртелекому».
Беручи до уваги задовільний стан фінансово-господарської діяльності новостворених
підприємств на базі ВАТ «ЧПА», на самому підприємстві відбулось падіння виробництва,
є великі борги по заробітній платі та недоїмка по платежам до бюджетів всіх рівнів.
Нез’ясоване питання щодо ліквідації дочірнього підприємства «ЧПА-Автомобіліст».
Не в повному обсязі виконано вимоги Указу Президента України щодо ліквідації боргу із
заробітної плати, який становить на 1.01.2004 року 2955,8 тис. грн.
Не вдалося до кінця стабілізувати стан зайнятості населення, є питання по розміру
заробітної плати. Багато підприємців малого та середнього бізнесу навмисно занижують
показник рівня заробітної плати та виплачують зарплату «в конвертах», уходячи тим

самим від оподаткування. Цими фактами ми будемо займатись предметно разом з
відповідними органами, керівники підприємств будуть притягнуті до відповідальності.
Недоїмка підприємств і організацій по збору до Пенсійного фонду складає 4045,9 тис. грн.
Проблемою залишаються розрахунки за спожиті енергоносії.
Викликає занепокоєння стан виконання доходної частини місцевого бюджетів.
Незважаючи, що контрольні показники більше, ніж в 2003 році, цих коштів не вистачає
до кінця року на захищені статті витрат.
Тому що головним завданням всіх рівнів управління та роботодавців на 2004 рік є
концентрація усіх наявних сил та ресурсів на виконання головної цілі Стратегічного
плану розвитку м. Чугуєва – підвищення якості життя громадян на основі забезпечення
стійкого економічного росту, для чого необхідно:
– досягти рівня оплати праці, не нижчого за прожитковий мінімум (365 грн.) в усіх видах
економічної діяльності;
– диференційовано оцінити підсумки фінансово-господарської діяльності підприємствборжників. Визначити шляхи вирішення проблеми заборгованості по кожному
підприємству. Під персональну відповідальність забезпечити 100% погашення
заборгованості із заробітної плати на підприємствах, установах і організаціях міста, за
винятком тих, що знаходяться в стадії банкрутства;
– забезпечити успішне впровадження Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне забезпечення» зі збереженням стабільності з виплатою пенсій;
– забезпечити належне функціонування міського територіального центру соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, розширення мережі
діючих стаціонарних відділень;
– проводити роботу по оптимізації мережі закладів освіти;
– сприяти зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури.
У промисловості:
– зберегти та закріпити досягнуте останніми роками зростання обсягів виробництва,
забезпечивши темп росту в машинобудуванні, 2004 рік ми повинні закінчити без
збиткових галузей;
– продовжити роботу щодо покращення фінансової діяльності промислових підприємств,
забезпечити скорочення дебіторської та кредиторської заборгованості.
У сфері торгівлі та побутових послуг:
– забезпечити формування сучасної торгівельної інфраструктури, розширення мережі
торгових закладів та підприємств громадського харчування;
– активізувати роботу щодо запобігання надходження в торгівельну мережу неякісних,
небезпечних для життя і здоров’я людей товарів.
Головним завданням розвитку житлово-комунального господарства є розробка та
реалізація місцевої Програми розвитку і реформування житлово-комунального
господарства міста з метою підвищення якості житлово-комунальних послуг, запобігання
необґрунтованого підвищення їх вартості, підвищення комфортності житла.
В бюджетній сфері:
– вжити дієвих заходів по безумовному виконанню доходної частини бюджету, підвищити
ефективність витрачання бюджетних коштів, максимально зменшити недоїмку до
бюджетів всіх рівнів.
На завершення хотілося б сказати, що 2004 рік буде важким як в політичному плані –
Президентські вибори, так і в економічному плані, це наглядно видно по прийнятому
бюджету. Але, я впевнена, що тільки спільними зусиллями ми можемо вирішувати
проблемні питання та находити компромісні рішення нагальних проблем, що буде
сприятиме покращенню соціально-економічній ситуації в місті.

