Звіт
про підсумки діяльності Свалявської райдержадміністрації за 2017 рік
(подається в порядку вимог статті 45 Закону України
„Про державну службу”)
У 2017 році продовжували розвиватися позитивні тенденції в економіці
району. Основні зусилля райдержадміністрації були спрямовані на забезпечення
економічного зростання шляхом реалізації першочергових пріоритетних цілей
та завдань розвитку району з метою ефективного функціонування реального
сектору економіки та поліпшення життєвого рівня населення.
1. Розвиток основних галузей економіки
Промисловість, будівництво, інвестиційна діяльність
• Реальний економічний потенціал району формують 174 діючих
суб’єктів господарювання (юридичних осіб). Найбільшою структурною часткою
промислового комплексу залишалася переробна промисловість, а головними
галузями є харчова, машинобудування та хімічне виробництво.
• Протягом 2017 року промисловими підприємствами реалізовано
промислової продукції на суму 742,6 млн. грн., що на 6,6 відс. більше ніж у 2016
році. На одну особу реалізовано промислової продукції на 13557 грн., проти
12739 грн. за попередній рік.
• Провідною галуззю, що формує більше половини обсягів промислового
виробництва в районі, залишається харчова промисловість, питома вага якої в
загальних обсягах реалізованої продукції становить 54,3 відс.
• Протягом 2017 року введено в експлуатацію 11 об’єктів соціального
призначення.
• За попередніми даними за 2017 рік обсяг введеного в експлуатацію
житла складатиме 12,3 тис. м. кв. загальної площі, що становитиме 135,2 відс.
до попереднього року.
• Обласним фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та
промисловості в рамках реалізації районної програми „Власний дім” укладено
275 договорів із жителями району на будівництво житла та прокладання
інженерних мереж до житлових будинків. На реалізацію цих угод спрямовано
3,5 млн. грн., в тому числі з районного бюджету - 553,3 тис. грн.
• За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів району
головними розпорядниками коштів районного бюджету та виконкомами
місцевих рад в 2017 році виконано робіт на загальну суму 26,4 млн. грн. Кошти
спрямовано для проведення робіт по будівництву та капітальних ремонтах
мереж вуличного освітлення, комунальних доріг, бюджетних установ,
виготовлення проектно-кошторисних документацій по об’єктах інфраструктури
та придбання
інвентарю, обладнання та предметів довгострокового
користування для бюджетних установ району.
• За попередніми розрахунками очікуваний обсяг капітальних інвестицій
за рахунок усіх джерел фінансування становитиме понад 130,0 млн. грн., що на
25,5 відс. більше до попереднього року ( у фактичних цінах).
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• З початку іноземного інвестування за станом на 1 жовтня 2017 року в
район залучено 10,4 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що
становить 114,7 відс. до обсягів на початок 2017 року.
Аграрний сектор
• Протягом 2017 року в районі виробництвом сільськогосподарської
продукції займалися 15 фермерських господарств, НВА „Племконецентр”, 9755
особистих селянських господарств.
• В господарствах утримували 4208 голів ВРХ, в тому числі корів – 3234,
свиней – 6812, овець та кіз – 3115, птиці – 54,0 тис. голів.
• Сільськогосподарськими товаровиробниками вироблено 2363 тонни
м’яса (102,2 відс., до рівня 2016 року), 13761 тонну молока (100,5 відс.), яєць –
11611,3 тис. штук (105,1 відс.).
• В рамках реалізації заходів районної програми розвитку та підтримки
тваринництва, птахівництва і бджільництва сільгоспвиробникам виділено з
районного бюджету 20,0 тис. грн. для здешевлення послуг штучного осіменіння
корів ( в 2016 році – 15 тис. грн.).
• Всіма категоріями господарств району вирощено та зібрано 16,0 тис. ц
зернових культур, 2165 тис.ц картоплі, 24 тис.ц овочів відкритого грунту і 170
ц тепличних овочів, 6,0 тис. ц плодоягідних культур, 100,5 тонни печериць,
вироблено 8,2 тонни меду.
• Протягом року в районі працювало 15 торговельних об’єктів з продажу
м’яса та
продукції переробки, 5 підприємств з виробництва хліба та
хлібобулочних виробів, 1 цех з виробництва ковбасних виробів.
Ринок товарів
• За станом на 1 січня 2018 року в районі налічувалося 678 об’єктів
торгівлі.
• Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства за січень - вересень 2017 року становив 223,2 млн. грн., що на 27,3
відс. більше до аналогічного періоду попереднього року ( у порівняних цінах).
Інфраструктура, містобудування та
житлово – комунальне господарство
• Протягом 2017 року здійснено капітальні ремонти та поточні ямкові
ремонти комунальних доріг та доріг загального користування місцевого
значення за рахунок коштів бюджетів різних рівнів на суму понад 20,3 млн.
грн.
• В галузі містобудування забудовником видано 19 містобудівних умов
та обмежень забудови земельних ділянок, 74 будівельних паспортів забудови
земельної ділянки, 130 висновків по земельних питаннях, погоджено 57
детальних планів територій.
• Для реалізації заходів районної програми „Питна вода” та на
відшкодування заборгованості різниці в тарифах на централізоване
водопостачання та водовідведення населенню виділено з районного та
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державного бюджетів районному комунальному підприємству водопостачання
і водовідведення кошти в сумі 718,0 тис. грн.
• Рівень оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги за 2017
рік становив: природній газ – 103,6 відс., електроенергію – 103,2 відс., за
послуги водопостачання та водовідведення – 101,7 відсотка.
2. Фінансова діяльність
• Протягом 2017 року до Державного та місцевих бюджетів
мобілізовано 253,7 млн. грн. податків і зборів. Темп росту надходжень в
порівнянні з 2016 роком склав 126,5 відс. Із загальних надходжень до
бюджетів усіх рівнів 18,5 відс. забезпечили суб’єкти підприємницької
діяльності – виробники мінеральних вод, 13,7 відс. – санаторно-курортні
заклади району, 8,6 відс. – підприємства лісопереробної галузі.
• До Державного бюджету надійшло 114,7 млн. грн. Ріст надходжень до
попереднього року склав 22,2 відс.
• Надходження до Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування склали 131,7 млн. грн., що становить 114,0 відс. до
планового показника.
• За станом на 1 січня 2018 року податковий борг до зведеного бюджету
становив 6,4 млн. грн. і зріс до початку 2017 року на 3,2 відс., в тому числі
борг до Державного бюджету склав понад 3,1 млн. грн., до місцевих бюджетів
– 3,3 млн. грн.
• Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів за 2017 рік
виконано на 107,2 відс, при затвердженому плані доходів місцевих бюджетів в
сумі 98,5 млн. грн., фактично мобілізовано 105,6 млн. грн., або на 7,1 млн. грн.
більше. Рівень виконання до попереднього року склав 117,7 відс. або на 15,9
млн. грн. більше.
• Закріплені доходи загального фонду районного бюджету виконано на
104,6 відс., при затвердженому плані доходів в сумі 54,9 млн. грн. фактично
мобілізовано 57,4 млн. грн., або на 2,5 млн. грн. більше.
• Видаткова частина зведеного Свалявського бюджету за 2017 рік
виконана на 95,4 відс., при затвердженому плані 543,8 млн. грн., фактично
освоєно 518,8 млн. грн.
• По загальному фонду забезпечено фінансування видатків на 97,1 відс.,
при затвердженому плані 490 млн. грн., освоєно – 476,0 млн. грн.
• Із загального обсягу видатків на утримання закладів соціальнокультурної сфери спрямовано 423,9 млн. грн., або 89,0 відс., з них:
27,5 відс. – на галузь освіти (план – 138,8 млн. грн., факт – 130,8 млн.
грн.);
11,1 відс. – на галузь охорони здоров’я (план – 52,9 млн. грн., факт 52,8 млн. грн.);
3,0 відс. – на галузь культури і мистецтва (план 14,5 млн. грн., факт –
14,4 млн. грн.);
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47,4 відс. – на соціальний захист та соцзабезпечення (план 228,3 млн.
грн., факт – 225,8 млн. грн.).
• На фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв по
бюджетній сфері спрямовано 434,6 млн. грн. (91,3 відс. видатків), із яких на
оплату праці з нарахуваннями – 185,8 млн. грн. (39 відс.), енергоносіїв – 14,9
млн. грн. (3,1 відс), на соціальні виплати населенню – 233,8 (49,1 відс.) та на
інші незахищені статті – 41,4 млн. грн. (9,0 відс.).
• По спеціальному фонду забезпечено фінансування видатків на 79,5
відс., при затвердженому плані 53,7 млн. грн. освоєно -42,7 млн. грн.
• Із загального обсягу видатків на фінансування заходів соціально –
культурної сфери спрямовано 12,3 млн. грн. (29,0 відс.), з них на галузі:
освіти – 9,2 млн. грн. (21,6 відс.), охорони здоров’я - 2,1 млн. грн.( 5,0
відс.), культури і мистецтва – 409,3 тис. грн. (1,0 відс), соціальний захист та
соцзабезпечення – 586,3 тис. грн. (1,4 відс.).
• За підсумками 2017 року зафіксована облікова кредиторська
заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів району в сумі 42,9
млн. грн. в галузі соціального захисту та соціального забезпечення у зв’язку з
недоотриманням субвенцій з державного бюджету на оплату окремих видів
пільг, субсидій тощо.
3. Соціальна політика.
Рівень зайнятості населення та стан оплати праці
• Протягом 2017 року створено 723 нові робочі місця, що становить 100
відс. від завдань Програми зайнятості населення на 2017 рік.
• Працевлаштовано 918 осіб, рівень працевлаштування незайнятого
населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, склав 28,2 відсотка.
• Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2018 року склав менше
одного відсотка. Статус безробітнього отримали 436 осіб.
• Середньомісячна заробітна плата штатного працівника підприємств,
установ, організацій району в ІІІ кварталі 2017 року склала 5720 грн. Темп
росту середньомісячної заробітної плати до аналогічного періоду
попереднього року становив 146,7 відсотків.
Соціальний захист та соціальне забезпечення
• Протягом 2017 року за рахунок субвенції з державного бюджету на
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям з дітьми,
інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам спрямовано 119,2 млн. грн., з них :
42,8 млн. грн. – на виплату допомоги при народжені дитини ;
13,1 млн. грн. - на виплату допомоги на дітей одиноким матерям;
446,0 тис. грн. – на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами;
51,8 тис. грн. – на виплату допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
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3,7 млн. грн. – на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;
41,0 млн. грн. – на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям згідно
із Законом України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям”;
12,4 млн. грн. - на виплату державної соціальної допомоги інвалідам
згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам”.
• Виплачено 827 сім’ям готівку в сумі 1,9 млн. грн. для придбання
скрапленого газу, твердого пічного побутового палива.
• Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово –
комунальних послуг нараховано на суму 101,2 млн. грн., профінансовано –
96,0 млн. грн.
• З районного бюджету в рамках реалізації заходів районної Програми
„Турбота” щодо посилення соціального захисту малозабезпеченим категоріям
громадян спрямовано:
471,0 тис. грн. – на виплату одноразової допомоги учасникам, які
беруть участь у зоні АТО;
250,0 тис. грн. – на виплату одноразової допомоги важко – і хронічно
хворим;
65,0 тис. грн. – на виплату допомоги постраждалим внаслідок
техногенного і природного характеру;
15,5 тис. грн. – на виплату допомоги на поховання померлих.
Освіта, охорона здоров’я, культура
• Реалізацію державної політики в галузі освіти забезпечували 25
загальноосвітніх навчальних закладів (навчається 5427 учнів), 2 позашкільні
навчальні заклади (навчається 1,0 тис. учнів) та 24 дошкільні навчальні
заклади (виховується 1854 дитини).
• Для 413 учнів, які проживають за межами пішохідної доступності
(відстань більше 3 км) організовано безоплатно перевезення.
• Видатки загального та спеціального фонду бюджету на галузь освіти
склали 140,0 млн. грн., з них на оплату праці спрямовано 110,7 млн. грн.,
енергоносіїв – 9,7 млн. грн., на закупівлю продуктів харчування для дітей
загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів – 4,9 млн. грн.
• На покращення інфраструктури
закладів освіти (проведення
капітальних і поточних ремонтів, зміцнення матеріально-технічної бази)
спрямовано з бюджетів різних рівнів асигнування в сумі 5,6 млн. грн.
• Протягом 2017 року медичну допомогу населенню надавали
центральна районна лікарня на 221 ліжко (звичайний стаціонар) та районний
центр первинної медико-санітарної допомоги на 58 ліжок (денний стаціонар),
11 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 7 фельдшерськоакушерських пунктів та одне відділення загальної практики сімейної
медицини в м. Свалява.
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• Видатки загального та спеціального фонду районного бюджету на
галузь охорони здоров’я склали 55,0 млн. грн., з них на оплату праці - 40,5
млн. грн., енергоносіїв – 3,5 млн. грн. Видатки на одного жителя у 2017 році
становили 1006 грн. проти 710 грн. у 2016 році .
• На медикаментозне забезпечення хворих спрямовано кошти в сумі 5,4
млн. грн., на харчування – 794,0 тис. грн. Видатки на медикаментозне
забезпечення одного ліжко/дня становили 54,43 грн., на харчування – 31,53
гривні.
• В 2017 році з районного бюджету спрямовано 370 тис. грн. на
реалізацію районних програм в сфері медицини, в тому числі 350,0 тис. грн.
для лікування хворих нефрологічного профілю та 20,0 тис. грн. для придбання
для інсулінозалежних дітей тест-смужок для вимірювання кількості цукру в
крові.
• З державного бюджету в рамках реалізації урядової програми
„Доступні ліки” спрямовано понад 1,0 млн. грн. для відшкодування вартості
ліків, державної програми „Цукровий та нецукровий діабет” - 1,0 млн. грн. на
відшкодування вартості цукровознижуючих препаратів.
• В 2017 році реалізацію державної політики в галузях культури і
мистецтва в районі здійснювали 38 установ культури і мистецтва (17 клубних,
18 бібліотечних, 2 дитячі школи мистецтв та 1 історичний музей).
• Видатки на утримання культосвітніх закладів району становили -14,9
млн. грн. з них на виплату зарплати 13,3 млн. грн., оплату за спожиті
енергоносії – 704,5 тис. грн., проведення масових заходів – 65,0 тис. грн.
• На покращення інфраструктури закладів культури і мистецтва
(проведення капітальних і поточних ремонтів, зміцнення матеріально –
технічної бази) спрямовано з районного бюджету асигнування в сумі понад
585 тис. гривень.
Сім’я, молодь та спорт
• Протягом літа оздоровлено 968 дітей, з них 226 - дітей пільгової
категорії.
• За станом на 1 січня 2018 року на обліку в службі у справах дітей
перебувало 156 дітей (63 дітей –сиріт та 93 дітей, позбавлених батьківського
піклування).
• Усиновлено 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, призначено 24 опікуни над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, захищено незаконної реалізації житла
у 43 випадках.
• За рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано
житловий будинок для особи з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування.
• В рамках реалізації районної програми розвитку фізичної культури і
спорту в 2017 році з районного бюджету виділено 70,0 тис. грн. на спортивномасові заходи.
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• Збірні команди району брали участь в обласних, Всеукраїнських
змаганнях, в яких ставали призерами з волейболу, пляжного волейболу,
баскетболу, з легкоатлетичних видів.
Адміністративні послуги
• Протягом 2017 року через центр надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації надано 4273 послуги, зокрема:
39 послуг Державної міграційної служби;
2098 послуг управління Держгеокадастру;
2010 послуг у сфері державної реєстрації юридичних, фізичних осібпідприємців та нерухомості;
126 послуг дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
Організаційна робота
• Структура райдержадміністрації складається із апарату та 14
самостійних структурних підрозділів (2 управління, 7 відділів, 4 сектори та
служба у справах дітей).
• Гранична чисельність працівників в райдержадміністрації за станом
на 1 січня 2018 року складала 123 штатні одиниці, фактично працювало 114.
• На вакантні посади державних службовців в райдержадміністрації
призначено 3 особи, звільнено – 1.
• Протягом 2017 року інформації від судових і правоохоронних органів
щодо притягнення державних службовців за скоєння корупційних
правопорушень та звернень від громадян і юридичних осіб щодо перевірки
можливого виникнення конфлікту інтересів державних службовців в
райдержадміністрацію не надходило.
• В 2017 році до райдержадміністрації надійшло 613 звернень (в 2016 р.
-1002), в тому числі 105 звернень із вищестоящих органів державної влади. За
результатами розгляду звернень громадян вирішено позитивно 406 звернення
(66,2 відс. від загальної кількості звернень).
• Протягом
2017 року в райдержадміністрацію надійшло 1508
документів ( в 2016 році -1509), з них взято на контроль 1320, в тому числі 168
розпоряджень, 14 доручень голови облдержадміністрації та 880 листів з
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, 229 листів з районних
організацій, установ, місцевих рад, 1 звернення народного депутата України,
28 інформаційних запитів.
• Головою райдержадміністрації видано 436 розпоряджень та 77
доручень.
• В порядку
контролю протягом року надіслано в облдержадміністрацію та її структурні підрозділи 1820 інформацій про хід виконання
завдань, визначених контрольними документами.
• Проведено 12 засідань колегії, на яких розглянуто 30 питань. За
результатами засідань колегії прийнято 4 рішення колегії, 11 розпоряджень та
15 доручень райдержадміністрації.

