ЗВІТ
голови Воловецької районної державної адміністрації
«Про підсумки діяльності Воловецької районної державної адміністрації
за 2017 рік»
На виконання Закону України «Про державну службу» та з метою належного
інформування громадськості про підсумки діяльності Воловецької районної
державної адміністрації, до вашої уваги надається звіт про проведену роботу у
2017 році.
Робота районної державної адміністрації у звітному періоді спрямовувалася
на забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,
розвиток інфраструктури, ефективне використання трудових та фінансових
ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району, поліпшення
соціального захисту населення у непростий для нашої країни час.
Підготовлено і внесено на розгляд районної ради проекти Програми
економічного і соціального розвитку району, цільових програм, передусім тих,
що стосувалися подальшого розвитку освіти, культури, охорони здоров’я,
соціального захисту населення, бюджету району та інші. Механізм контролю
реалізації цих програм передбачає звітність про хід їх виконання на засіданнях
колегії районної державної адміністрації, на сесіях районної ради, на нарадах за
участю начальників управлінь і відділів, сільських та селищного голів, депутатів
районної ради, керівників підприємств, установ та представників громадських
організацій району. За звітний період райдержадміністрацією розроблено,
схвалено та подано на розгляд і затвердження районної ради - 23 програми.
За звітний період проведено 12 засідань колегії районної державної
адміністрації, де було розглянуто 25 питань, що стосувались підведення підсумків
соціально-економічного розвитку району, виконання місцевих бюджетів, стану
правопорушень та злочинності у районі, стану виконавської дисципліни в органах
виконавчої влади, проведення місячника з благоустрою та санітарної очистки
населених пунктів, стану розгляду усних та письмових звернень громадян
структурними підрозділами райдержадміністрації, виконкомами селищних та
сільських рад, підготовки бюджетних установ району до роботи в осінньозимовий період 2017 - 2018 років, боротьби з корупцією, а також підсумків
діяльності окремих структурних підрозділів райдержадміністрації. За
результатами рішень колегії прийнято 6 розпоряджень та видано 19 доручень
голови райдержадміністрації. Загалом у 2017 році головою районної державної
адміністрації з основної діяльності прийнято 330 розпоряджень та видано 33
доручення.
Протягом року до райдержадміністрації надійшло 285 звернень. З них:
письмових – 243, усних – 42, колективних – 19. В тому числі: через обласну
державну адміністрацію – 14, через урядову гарячу лінію – 91, через обласну
гарячу лінію – 21, телефоном «прямої лінії» до керівництва райдержадміністрації
- 20. В основному звернення стосувались питань надання матеріальної допомоги,
виплати заробітної плати, забезпечення твердим паливом, вирішення земельних
питань, ремонту та укріплення доріг, покращення житлових умов, забезпечення
безоплатними медичними препаратами, пільгового проїзду, отримання субсидій,
допомоги внутрішньо переміщеним особам, тощо. Усі заявники отримали
вичерпні відповіді згідно до вимог чинного законодавства.
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Забезпечено право громадян на своєчасне та якісне отримання
адміністративних послуг. До переліку послуг, які можна отримати через ЦНАП,
включено 146 адміністративних послуг. Протягом звітного періоду Центром
адміністративних послуг було надано 2 318 адміністративних послуг, з них: 92 –
адміністративні послуги, що стосуються видачі дозвільних документів, 480 –
районного сектору Державної міграційної служби, 947 – адмінпослуг відділу у
Воловецькому районі ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, 52 –
адміністративні послуги відділу містобудування, архітектури та цивільного
захисту райдержадміністрації, 5 – служби у справах дітей райдержадміністрації,
104 – управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,
441 – з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 191
послуга з питань реєстрації речового права на нерухоме майно.
Виконання бюджету району
та використання коштів державного бюджету
До загального фонду місцевих бюджетів Воловецького району за 2017 рік
надійшло 48,4 млн. грн. що складає 105,2 %, або на 2,4 млн. грн. більше
запланованого. При плані 46,0 млн. грн. фактично одержано 48,4 млн. грн., в тому
числі районний бюджет виконано на 105,7 %, при плані 23,3 млн. грн.. факт склав
– 24,6 млн. грн., або перевиконання становить 1,3 млн. грн.
Слід зазначити, що рівень надходження платежів зо загального фонду
місцевих бюджетів у порівнянні з 2016 роком, зріс на 37,5 %, що в сумарному
виразі складає 13,2 млн. грн. Значне збільшення надходжень спостерігається за
основними бюджетоутворюючими джерелами доходів: податок на доходи
фізичних осіб зріс на 46,7%, акцизний податок - на 3,8 %, плата за землю - на
71,7%, та єдиний податок - на 26,7%.
Виконання планових показників доходів забезпечено у районному,
2 селищних та 9 сільських бюджетах.
Не виконали планові завдання 4 сільських бюджети на загальну суму 227,0
тис. грн., а саме : Буковецька сільська рада – сума невиконання склала 54,1
тис.грн., Розтоцька сільська рада – сума невиконання склала 5,3 тис.грн.,
Скотарська сільська рада – сума невиконання склала 79,8 тис.грн., Щербовецька
сільська рада – сума невиконання склала 87,8 тис.грн.
В цілому по району перевиконання має місце по всіх платежах за винятком
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Невиконання цього
виду платежу склало 718,0 тис. грн. При плані 2431,3 тис. грн., фактично
поступило 1713,3 тис. грн. Причини невиконання :
- відсутність врожаю дикоростучих, внаслідок весняних морозів;
- протягом року значну частину рубок проміжного користування було
переведено в рубки головного користування, а відповідно податок поступив до
державного бюджету.
Наповнення місцевих бюджетів дало змогу забезпечити своєчасну виплату
заробітної плати працівникам бюджетної сфери району. З районного бюджету на
виплату заробітної плати додатково було направлено 5,5 млн. грн.
Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів за 2017 рік склав
243,9 млн. грн., що більше фактичних видатків 2016 року на 53,2 млн. грн. Із
загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 101,2 млн.
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грн., на оплату енергоносіїв 11,2 млн. грн., на придбання медикаментів – 2,0 млн.
грн., на оплату продуктів харчування – 2,5 млн. грн.
В 2017 році до бюджету Воловецького району надійшло трансфертів з
державного бюджету в сумі 202,1 млн. грн., а також інша субвенція з сільських та
обласного бюджетів у сумі 1,4 млн., в т.ч.:
- базова дотація – 8,8 млн. грн.;
- стабілізаційна дотація – 7,3 млн. грн.;
- інші додаткові дотації – 4,0 млн.грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я – 15,1 млн. грн.;
- субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення – 89,9 млн.
грн.;
- субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій 1,2 млн.
грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 46,0 млн.
грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 29,8 млн.
грн.
За рахунок трансфертів з Державного бюджету проведені наступні видатки:
- соціальні субвенції – 89,9 млн. грн., кошти якої використані на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло- та водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу – 35,0 млн. грн.; на виплату допомоги сім'ям
з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та
тимчасової допомоги – 54,5 млн. грн.; на виплату державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
«гроші ходять за дитиною» - 0,4 млн. грн.;
- освітня субвенція використана (за рахунок поступлень 2017 року та
залишку коштів, що склався на початок року) в сумі 46,1 млн. грн., використана
на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх
закладів;
- медична субвенція (за рахунок поступлень 2017 року та залишку коштів,
що склався на початок року) використана в сумі 29,4 млн. грн., з них на
утримання закладів охорони здоров’я Воловецького району – 28,6 млн. грн.,
виконання програмних заходів – 0,8 млн. грн.,
- стабілізаційна дотація – 7,3 млн. грн. використана в повному обсязі на
видатки галузей соціально-культурної сфери.
Економічний і соціальний розвиток району
Протягом звітного року райдержадміністрацією проводилась відповідна
організаційна робота щодо забезпечення виконання Програми економічного та
соціального розвитку району на 2017 рік затвердженої рішенням районної ради
від 22 грудня 2016 року № 127, яка відповідає завданням та пріоритетним
напрямам Державної стратегії розвитку до 2020 року.
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Аналіз виконання Програми економічного і соціального розвитку району за
2017 рік свідчить, що в цілому в районі вдалося утримати позитивну динаміку
розвитку галузей народногосподарського комплексу і забезпечити стабільність
ситуації в соціально-економічній сфері.
Промисловість
Промисловими підприємствами за 2017 рік реалізовано продукції на суму
37774,0 тис. грн., що на 13,1 % більше порівняно з 2016 роком. У структурі
реалізованої промислової продукції за видами діяльності найбільшу питому вагу
займає машинобудівна галузь, яка складає 64,6 %.
Регуляторна політика
Упродовж 2017 року регуляторна діяльність районної державної
адміністрації здійснювалась у рамках Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Зокрема проводилось
періодичне відстеження таких регуляторних актів: розпорядження голови
райдержадміністрації 28.05.10. №172 „Про затвердження цін на роботи
(послуги), що надаються архівним відділом районної державної адміністрації”,
зареєстрованого у Воловецькому районному управлінні юстиції 07.07.2010
№07/427, розпорядження голови райдержадміністрації 20.08.2013 № 200 „Про
затвердження умов конкурсу із визначення підприємства (організації) для
здійснення функцій робочого органу при проведені конкурсу по перевезенню
пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі території району”, зареєстрованого у Воловецькому
районному управлінні юстиції 30.08.2013 №05/460.
З метою формування плану регуляторної діяльності райдержадміністрації
на 2018 рік, у районній газеті „Голос Верховини” та на сайті
райдержадміністрації було розміщено оголошення щодо збору пропозицій від
установ, організацій та громадськості району.
План діяльності районної державної адміністрації з підготовки
регуляторних актів на 2018 рік затверджено розпорядженням голови державної
адміністрації 14.12.2017 №294, опубліковано в районній газеті "Голос
Верховини"від 23 грудня 2017 року №51(7250) та розміщено на веб-сайті
райдержадміністрації (підрозділ „Планування регуляторної діяльності”).
Будівництво
У галузі будівництва протягом січня – грудня 2017 року державною
адміністрацією вживалися заходи, спрямовані покращення реального стану
інвестиційної та будівельної діяльності.
Протягом 2017 року сума освоєних коштів бюджетів усіх рівнів на капітальні
ремонти та реконструкції об’єктів району склала – 17708,574 тис. грн. з них:
кошти ДФРР (Державного фонду регіонального розвитку) – 3500,0 тис. грн.;
кошти субвенцій з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
територій – 1871,409 тис. грн.;
кошти субвенції з обласного бюджету - 349,6 тис. грн.;
кошти бюджетів розвитку місцевих бюджетів – 11840,584 тис. грн.;
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інші джерелa фінансування – 146,981 тис. грн.
Із залученням коштів ДФРР реалізовувались 2 об'єкти на суму 3900,0
тис. грн., в тому числі кошти ДФРР – 3500,0 тис. грн., співфінансування з
місцевого бюджету – 400,0 тис. грн. Зокрема:
1. Капітальний ремонт автодороги Верхні Ворота – Лази, км 0+000 – км
3+413 у Воловецькому районі (вул. Л.Українки в с. Верхні Ворота довжиною
2,134 км, вул. Центральна с. Лази довжиною 1, 079 км) на суму 1900,0 тис. грн.
(кошти ДФРР – 1700,0 тис. грн.);
2. Капітальний ремонт автодороги місцевого значення Гукливий – ст. Бескид,
км 0+000 - км 3+030, у Воловецькому районі (від км 0+000 до км 0+930 в с.
Гукливе, довжиною 0,930 км, від км 0+930 до км 3+030 в с. Скотарське довжиною
2,100 км) на суму 2000,0 тис. грн. (кошти ДФРР – 1800,0 тис. грн.).
Протягом 2017 року подано в департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації для оцінки конкурсною комісією 33 інвестиційні проекти,
що можуть реалізовуватись за кошти державного фонду регіонального розвитку у
2018 році.
Протягом 2017 року на основні галузі економіки району використано
коштів бюджету розвитку на суму 14061,593 тис. грн., в тому числі районного
бюджету – 395,188 тис. грн., бюджету селищ і сіл – 11445,396 тис. грн.,
субвенцій з обласного та державного бюджету – 2221,009 тис. грн.
У галузі освіти виконані та профінансовані роботи на суму 436,869 тис. грн.
Зокрема, капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ №2 в смт Воловець
проведено на суму 270,932 тис. грн. Для виготовлення проектно-кошторисної
документації на реконструкцію даху будівлі ДНЗ № 4 витрачено коштів на суму
43,680 тис. грн. Придбано обладнання і предметів довгострокового користування
на суму 59,290 тис. грн. Для виготовлення проектно-кошторисних документацій
на капітальні ремонти даху дошкільного навчального закладу в смт Жденієво та
будівлі дошкільного навчального закладу села Латірка витрачено коштів на суму
54,092 тис. грн.
Галуззю охорони здоров’я здійснена закупівля автомобіля для
Біласовицької АЗПСМ на суму 349,6 тис. грн. та придбано предметів
довгострокового користування на суму 15,0 тис. грн.
У галузі культури проведені видатки на капітальний ремонт бувшого
будинку правління колгоспу та будинку фольклору в с. Тишів, №69,
Воловецького району в сумі 799,522 тис. грн. Придбано обладнання і предметів
довгострокового користування на суму 70,659 тис. грн.
У галузі соціального захисту населення реконструкція господарської
будівлі під котельню в селі Нижні Ворота вул. Центральна, 93, Воловецького
району виконана на суму 209,364 тис. грн.
У галузі дорожнього господарства профінансовані роботи на суму 9111,985
тис. грн. Зокрема по проектах:
„Капітальний ремонт тротуару по вул. Карпатській (від районної лікарні до
кругової розв'язки, ліва сторона) смт. Воловець. Коригування” на суму 1604,905
тис. грн.;
„Капітальний ремонт вул. Миру (від труби до вул. Канора)в смт. Воловець ”
на суму 1004,386 тис. грн.;
„Капітальний ремонт вул. Миру (від вул. Канора до труби)в смт. Воловець ”
на суму 867,023 тис. грн.;
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„Капітальний ремонт вул. Підгірна (ділянки І від вул. Карпатська до вул.
Козимиренка) в смт. Воловець” на суму 1221,323 тис. грн.;
„Капітальний ремонт вул. Підгірна (від вул. Козимиренка до а/д Н. Ворота –
Воловець - Міжгір’я) в смт. Воловець” на суму 1095,522 тис. грн.;
„Капітальний ремонт ділянки вулиці Шевченка в смт. Воловець” на суму
303,099 тис. грн.;
„Капітальний ремонт вул. Суворова в смт. Воловець” на суму 1028,564 тис.
грн.;
„Капітальний ремонт вул. Борканюка в смт Воловець” на суму 79,909 тис.
грн.
„Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в с. Нижні
Ворота Воловецького району” на суму 828,517 тис. грн.
„Капітальний ремонт вулиці Бистрий с. Котельниця Воловецького району
(Коригування)” на суму 519,590 тис. грн.
Органами місцевого самоврядування профінансовано видатків на суму
2109,260 тис. грн. на проведення капітальних ремонтів: будівлі адмінбудинку по
вул. Шевченка смт. Жденієво на суму 408,859 тис. грн.; фасаду будинку
Тишівської сільської ради в с. Тишів,70, Воловецького району (Енергозберігаючі
заходи адмінбудинку Тишівської сільської ради (утеплення адмінбудинку) на
суму 280,751 тис. грн.; селищної ради по заходах енергозбереження по вул.
Пушкіна, 7 в смт. Воловець Закарпатської області на суму 1121,094 тис. грн.; по
заміні віконних та дверних блоків на металопластикові і заміна покрівлі даху
Біласовицької амбулаторії, адмінбудинку в с. Біласовиця, б/н 25 Воловецького
району на суму 120,436 тис. грн., а також для реалізації цього проекту залучалися
кошти ПРООН та громадської організації с. Біласовиця в сумі 146,981 тис. грн.
Придбано предметів довгострокового користування на суму 158,165 тис. грн.
Внески до статутних фондів КП „Гукливий” та КП Воловецький селищний
„Водоканалсервіс” склали 452,0 тис. грн.
У 2017 р. на фінансування Програми «Власний дім» з коштів фонду надано
пільгових кредитів 23 жителям Воловецького району на загальну суму 960,823
тис. грн. на будівництво житлових будинків, а також спорудження інженерних
мереж та утеплення будинків. Також укладено 12 договорів на загальну суму
280,000 тис. грн. на спорудження інженерних мереж та утеплення будинків.
Фінанси
До загального фонду Державного бюджету протягом 2017 року надійшло
24809,2 тис. грн., що складає 110,4 % до плану. У порівнянні з минулим роком
надходження до загального фонду Державного бюджету збільшилися на 19,4 %.
До загального фонду місцевого бюджету протягом 2017 року фактично
мобілізовано 48359,5 тис. грн., що на 5,2% більше планового показника. У
порівнянні до минулого року надходження збільшилися на 37,3%.
Житлово-комунальна галузь
В районі систематично проводиться очистка територій, зокрема за 2017 рік
очищено 300,0 км придорожніх смуг, упорядковано 57 кладовища, вивезено 2,4
тис. кубічних метрів сміття, ліквідовано 229 несанкціонованих смітників,
висаджено 3968 дерев та кущів,
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Протягом 2017 року на території Воловецького району діяло одно місце
видалення відходів в смт. Воловець. На вивезення твердих побутових відходів
укладено договори з КП «ВС Водоканалсервіс» у 8 населених пунктах району, з
КП «Нижньоворітський Ком Сервіс» у 10 населених пунктах району. В 15
населених пунктах району проводиться роздільне збирання твердих побутових
відходів. Кожний населений пункт району має затверджену схему очистки та
Правила благоустрою території, а також узгоджений графік роботи з
підприємствами, що здійснюють вивіз ТПВ.
Забезпечено 100 відсоткове виконання заходів з підготовки господарського
комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий
період на 2017-2018 роки.
Природна і техногенна безпека
У 2017 році на території району сталася надзвичайна ситуація об’єктового
рівня, яка зумовлена швидкоплинним паводком 11-16 грудня 2017 року та
руйнуванням автомобільного моста на автодорозі (Київ-Чоп) – Тишів км. 2+500,
у зв’язку з чим було відсутнє сполучення з 64 дворогосподарствами в с.
Котельниця. Станом на 01.01.2018 року силами ТОВ «Автоміст» відновлено
тимчасовий проїзд для автотранспорту на автодорозі (Київ-Чоп) – Тишів км.
2+500 в с. Котельниця.
В цей же період активізувались зсувні процеси в смт Воловець, с. Канора та
с. Скотарське. Постраждалим громадянам Дзьобак О.І., Конепуд М.Ф., Беца Н.М.
та Давидюк В.В. надано матеріальну допомогу для розчистки ґрунтових мас від
зсуву.
Агропромислове виробництво
У 2017 році господарствами населення району за розрахунковими даними
зібрано 18,8 тис. т. картоплі з урожайністю 147 ц/га, 1,9 тис. т. овочів відкритого
ґрунту при урожайності 134,0 ц/га. Всіма категоріями господарств вироблено
молока 11,6 тис. т., м’яса 1.8 тис. т. Виробництво молока до відповідного періоду
минулого року збільшено на 1,1 відсотка, м’яса на 2,9 відсотка.
Постійно проводиться аналіз основних показників галузі тваринництва та
вживаються відповідні заходи щодо покращення продуктивності та нарощування
поголів’я худоби. Розроблено та затверджено на сесії районної ради «Програму
розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва на 2016-2020
роки» метою якої є створення передумов для розвитку товарного виробництва
продукції тваринництва, досягнення позитивних зрушень у галузі шляхом
нарощування виробництва молока та м’яса. Для поліпшення генетичного
потенціалу за рахунок штучного осіменіння ВРХ під реалізацію даної Програми у
2017 році виділено з місцевого бюджету та фактично профінансовано коштів в
сумі 10,0 тис. грн. Фермерськими господарствами «Закарпатагроферм», «Лукіч» у
2017 році було засаджено малиною кожним на площі 1 га з яких зібрано перший
врожай відповідно 0,3т. та 0,5т. Підприємцем Гудз А. завершується ремонт
приміщення на території з КП «ВС Водоканалсервіс», закуплено відповідне
обладнання для відкриття міні сироварні для виробництва автентичного
полонинського сиру з овечого та козячого молока. Проводяться ярмаркові заходи
для збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва.
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За 2017 рік надійшло до місцевих бюджетів податків і зборів за
використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та лікарськотехнічної сировини 136,424 тис. грн.
Земельні ресурси та земельні відносини
Протягом 2017 року на території району укладено 7 договорів купівлі
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на загальну
площу 0,4 га.
До
місцевих
бюджетів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення протягом 2017 року надійшло 335 694,50
грн.
Відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у
Закарпатській області від 29.09.2017 року за № 216 включено до переліку 7
земельних ділянок загальною площею 17,4 га сільськогосподарського
призначення державної власності, які розташовані за межами населених пунктів
на території Тишівської сільської ради для продажу прав на них на земельних
торгах.
Дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність загальною площею 8,4 га отримали 38 учасників АТО.
Соціальне забезпечення та соціальний захист населення
Одним із пріоритетних напрямів діяльності райдержадміністрації є
вирішення проблем соціального захисту малозабезпечених верств населення,
інвалідів, багатодітних сімей. Державна політика у цій сфері спрямована на
підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення,
удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення
адресності.
За 2017 рік різними видами соціальної допомоги скористались 2786 сімей,
загальна сума нарахованих та профінансованих допомог становить 20,4 млн. грн.
Забезпечено своєчасну виплату відповідних соціальних допомог.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації взято на
облік 56 сімей переселенців, з них 14 сім’ям призначено щомісячну адресну
допомогу на суму 150,4 тис. грн.
Житлові субсидії
За період з січня по грудень 2017 року скористалися субсидіями на житловокомунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ 5146 сімей, що на 112 сімей
більше, ніж за аналогічний період минулого року. Сума нарахованих субсидій
становила 32, 0 млн. грн. Кошти готівкою за невикористану частину субсидії
отримали 1858 сімей на суму 1,2 млн. грн.
Пільги.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на
пільги, перебувало 6089 пільговиків різних категорій.
На обліку в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації
перебувало 296 осіб, які мають право на пільги на придбання твердого палива
(ветерани війни, ветерани органів внутрішніх справ, учасники ліквідації аварії на
ЧАЕС (2 категорія), педагоги на пенсії, медики на пенсії, працівники культури та
бібліотеки на пенсії, багатодітні сім’ї).
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Пільгою на забезпечення скрапленим газом скористалося 20 чоловік з
числа ветеранів війни.
Пільговим категоріям громадян оплачено готівкою вартість твердого палива
на загальну суму 465,7 тис. грн., та скрапленого газу – 3,7 тис. грн.
Протягом звітного періоду продовжувалась робота щодо посилення захисту та
соціального забезпечення малозахищених громадян - пенсіонерів, інвалідів, ветеранів
війни і праці, одиноких непрацездатних осіб похилого віку, громадян, постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО, переселенців із зони АТО та
інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують
допомоги та соціальної підтримки з боку державних органів влади.
З різних джерел фінансування виділено 11 санаторно-курортних путівок для
забезпечення громадян пільгової категорії, видано 99 направлень на виготовлення
технічних засобів реабілітації та протезно-ортопедичних виробів.
За районною Програмою «Турбота» надано матеріальну допомогу 276 особам на
загальну суму 418,0 тис. грн.
Оздоровлено 123 дітей пільгової категорії за рахунок бюджетних коштів, а
саме:
- ДП України "Міжнародний дитячий центр" "Артек"- 35;
- ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія" - 26;
- позаміський дитячий табір оздоровлення та відпочинку "Горбок" – 18;
- КП "Дитячий оздоровчий табір "Зачарована долина"- 9;
- Воловецька філія Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді - 29;
- обласний спеціалізований пульмонологічний санаторій "Малятко" - 4;
- дитячий оздоровчий табір "Наталія" ТзОВ "Поділля" – 2.
54 дітей району оздоровилися за рахунок залучених коштів (5 – дитячий табір
"Гармонія", 11 християнський табір "Промінь надії", 8 - ПрАТ "
Закарпаттяобленерго", 17 - регіональна філія "Львівська залізниця" ПАТ
"Українська залізниця", 13 - Хустське ЛВУМГ ГКС "Воловець" ). За звітній
період видано 58 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 141 посвідчення дитини
з багатодітної сім'ї.
Протягом 2017 року до управління соціального захисту населення надійшло
160 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї і було складено 69 відповідних
актів з'ясування обставин вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його
вчинення.
Проведено 5 засідань Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильства в сім'ї та протидії торгівлі
людьми.
Зайнятість населення
За направленнями центру зайнятості протягом 2017 року отримали роботу
532 незайняті громадяни , у тому числі 276 осіб - безробітних.
Двом безробітним надано одноразову допомогу по безробіттю для
започаткування власної справи на загальну суму 61 тис. 106 грн.
Стосовно 16 роботодавців прийняті рішення про виплату компенсації витрат
роботодавців у розмірі єдиного соціального внеску. Всього отримують
компенсацію роботодавці за 29 працівників.

9

Забезпечено надання 8634 індивідуальних групових та масових
профінформаційних та профконсультативних послуг для 3129 осіб, у т.ч. 987
безробітних.
Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних укладено 22 договори з
роботодавцями для проведення громадських робіт. Взяло участь у громадських
роботах 40 осіб.
На обліку перебувало 995 осіб, що мають статус безробітного, в тому числі
52,8% жінок, 33,6% - молодь у віці до 35 років. Рівень офіційного безробіття за
станом на 1 січня 2018 року склав 2,57 відсотка, що на 0,02 відсотка менше
аналогічного періоду минулого року.
Освіта
Конституційне право дітей на здобуття дошкільної освіти реалізується через
мережу з 24 дошкільних навчальних закладів та 2 навчально-виховних
комплексів „школа-дошкільний навчальний заклад”, де у 42 групах виховується
865 дітей. З них 301 дитина п’ятирічного віку, що становить 28 % від загальної
кількості вихованців. Станом на 1 січня поточного року у черзі на влаштування у
дошкільні заклади району перебуває 74 дитини. Для організації харчування у
2017 році у дошкільних закладах з районного бюджету використано 755 000 грн.
Вартість харчування однієї дитини на день у дошкільних навчальних закладах
становила 12,70 грн., розмір батьківської плати - 45 відсотків від вартості
харчування на день.
У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів,
використовувалися всі можливості для збереження мережі та створення належних
умов функціонування навчальних закладів, розвитку їхньої матеріально-технічної
бази. На виплату заробітної плати працівникам дошкільних навчальних закладів,
щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам з
районного бюджету виділено кошти в сумі 7537,9 тис. грн. Для ряду дошкільних
навчальних закладів придбано побутову техніку, ліжка, постільну білизну,
матраци, подушки, кухонний посуд, інший господарський інвентар на суму 185,4
тис. грн.
Для обов’язкового охоплення дітей та молоді шкільного віку різними
формами повної загальної середньої освіти, забезпечення потреби населення у
якісних освітніх послугах у районі на кінець 2016/2017 навчального року мережа
загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 22 загальноосвітні навчальні
заклади, з яких 4 – загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, 1 –
загальноосвітня школа-інтернат, 12 – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ
ступенів, 4 - загальноосвітні навчальні заклади І ступеня, 2 НВК „школадошкільний навчальний заклад”. Навчально-виховний процес забезпечують 398
педагогів, з них 88,2 % мають вищу освіту. У новому 2017-2018 навчальному році
мережа навчальних закладів не змінилася, за парти сіли 2862 учні, що на 16 учнів
більше ніж у минулому.
Для 14 учнів з обмеженими фізичними можливостями організовано
індивідуальне навчання. Розширено мережу інклюзивних класів: у
Підполозянській ЗОШ І-ІІ ступенів - 1 клас, у Верхньоворітській ЗОШ І-ІІІ
ступенів - 2 класи. З метою належної організації освітніх послуг, відповідно до
типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів у цих школах
введено посади асистента вчителя.
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Для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти в районі
реалізується Програма «Шкільний автобус». Департаментом освіти та науки
Закарпатської
облдержадміністрації
закуплено
для
Нижньоворітської
загальноосвітньої школи новий шкільний автобус. Перевезення учасників
освітнього процесу упродовж 2017 року безперебійно здійснювалося 9
автобусами за затвердженими маршрутами. Всі автобуси знаходяться в
належному технічному стані та забезпечені паливно-мастильними матеріалами.
До місця навчання та назад організовано підвезення 670 учнів та 61 педагогічного
працівника, що проживають за межею пішохідної дохідності. У травні 2017 року
організовано підвезення шкільними автобусами учнів 11 класів до пунктів
проведення зовнішнього незалежного оцінювання у м. Мукачево, м. Ужгород, смт
Міжгір’я.
Належна організація харчування дітей є одним із пріоритетних завдань
районної адміністрації. Тому розпорядженням голови Воловецької районної
адміністрації була схвалена Програма забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів,
дітей учасників бойових дій на 2017 рік. Рішенням сесії районної ради від 16
лютого 2017 року з місцевого бюджету для реалізації зазначеної Програми
виділено кошти на І півріччя 2017 року. Для учнів пільгової категорії гаряче
харчування було організовано до кінця 2017 року. Всього для організації
харчування було у загальноосвітніх закладах було використано 549200 грн., з них
з районного бюджету 323700 грн.
В районі у 2017 році діяли Програма роботи з обдарованою молоддю на
2017-2020 роки, Програма розвитку дитячо-юнацького спорту на 2017-2020 роки.
На виконання заходів цих Програм з районного бюджету використано 40 тис. грн.
Відповідно до заходів Програми школярі району брали участь у І та ІІ етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, районних та
обласних конкурсах, змаганнях, спартакіадах.
В районі збережено мережу позашкільних закладів освіти. Виховання
школярів в позаурочний час здійснюють два позашкільні навчальні заклади:
Центр позашкільної роботи та дитячої творчості і Воловецька дитячо-юнацька
спортивна школа. Для їх повноцінного функціонування у 2017 році з місцевого
бюджету виділено 1694,4 тис. грн.. У 5-ти відділеннях Воловецької дитячоюнацької спортивної школи займаються 270 вихованців. У 29 гуртках центру
позашкільної роботи у 2016-2017 н. р. займалося 437 учнів.
Станом на 31 грудня 2017 року всі навчально-виховні заклади забезпечені
річною потребою палива: завезено 500 тонн вугілля, 290 тонн пелет, 900 метрів
кубічних дров на суму 1553,5 тис. грн. Закуплено вогнегасники,
електролічильники, аптечки, господарський інвентар на суму 66035 грн. Районна
адміністрація вживає заходи щодо поліпшення соціального захисту педагогічних
працівників. Заробітна плата освітянам за 2017 рік виплачена у повному обсязі.
Для повної виплати заробітної плати техпрацівникам загальноосвітніх шкіл з
районного бюджету було виділено 2300,0 тис. грн. Усім педагогічним
працівникам при наданні щорічної основної відпустки виплачено матеріальну
допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.
Збереження мережі закладів освіти, створення умов для якісного здобуття
освіти – ці завдання залишаються пріоритетними для районної державної
адміністрації.
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Охорона здоров’я
населенню району протягом

Медична допомога
звітного періоду
надавалась:
Комунальним закладом «Воловецький районний центр первинної медико санітарної допомоги Воловецької районної ради», як закладом первинної
медичної допомоги. В його структуру входять: відділення загальної практики
сімейної медицини, 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких
розгорнуто 38 ліжок денного перебування хворих (денні стаціонари); 23
фельдшерсько-акушерські пункти;
Комунальним закладом «Воловецька центральна районна лікарня
Воловецької районної ради», як закладом вторинного рівня надання медичної
допомоги, в якій функціонували 115 стаціонарних ліжок, поліклінічне відділення
на 300 відвідувань за зміну та денний стаціонар на 10 ліжок при терапевтичному
відділенні центральної районної лікарні.
Медичні послуги надавались 41 лікарем та 181 спеціалістом середнього
медичного персоналу.
За 2017 рік видатки на утримання закладів охорони здоров’я становили
33776,5 тис. грн., в тому числі 23941,8 тис. грн. - на утримання центральної
районної лікарні та 9834,7 тис грн. на утримання закладів первинної медикосанітарної допомоги.
Станом на 01.01.2018 року в галузі охорони здоров’я діють такі районні
програми:
«Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на
туберкульоз на 2017 - 2021 роки»;
«Районна програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2016-2020 роки»;
«Районна програма підтримки нефрологічних хворих в районі на 2016-2020
роки»;
«Районна програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними
хворобами на 2017-2021 роки»;
«Районна програма забезпечення медикаментами ветеранів Великої
Вітчизняної війни та виробами медичного призначення пільгової категорії
населення району на 2017 - 2021 роки»;
«Районна програма «Репродуктивне здоров’я населення Воловецького
району на період до 2020 року»;
«Районна програма забезпечення жителів району, які страждають на рідкісні
(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими
продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2017-2020 роки»;
«Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 2021 роки».
На фінансування програм галузі охорони здоров’я, які фінансуються з
місцевого бюджету, на їх реалізацію передбачено 1294,7 тис. грн. Станом на
01.01.2018 профінансовано 1234,4 тис. грн.
У районі забезпечується безоплатна медична допомога пільговій категорії
населення. Станом на 01.01.2018 року ця категорія населення була забезпечена
лікарськими засобами по центральній районній лікарні на 88,2 тис. грн. та по
закладах первинної медико-санітарної допомоги на суму 196,7 тис. грн.,
зубопротезуванням на суму 120,0 тис. грн.
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У 2017 році використано на харчування Комунальним закладом
«Воловецька центральна районна лікарня Воловецької районної ради» – 495,4 тис.
грн. Продукти закупляють за укладеними прямими договорами. Витрати на
харчування одного хворого склали 17,56 гривень (ліжко/день). Витрати на
медикаменти склали 36,05 гривень (ліжко/день).
За урядовою програмою «Доступні ліки» на відшкодування коштів
відпущених для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та
цукровий діабет II типу, використано - 390,8 тис. грн.
Для зміцнення матеріально-технічної бази галузі охорони здоров’я
Воловецького району закуплено:
Комунальним закладом «Воловецька центральна районна лікарня
Воловецької районної ради»:
комп’ютерну техніку на суму – 31,5 тис. грн.;
холодильник на суму – 5,9 тис. грн.;
пульсоксимер на суму – 5,9 тис. грн.;
лабораторні меблі – 18,0 тис. грн.
Комунальним закладом «Воловецький районний центр первинної
медико-санітарної допомоги Воловецької районної ради»:
комп’ютерне обладнання (принтер – 1 шт.) на суму – 5,0 тис. грн.;
картридж (4 шт.) на суму – 8,8 тис. грн.;
за кошти обласного бюджету (349,6 тис. грн.) у червні 2017 року закуплено
легковий автомобіль Renault Duster для амбулаторії загальної практики сімейної
медицини с. Біласовиця.
Культура
За період 2017 року на території Воловецького району функціонували 39
закладів культури: 11 сільських клубних закладів, 6 сільських будинків культури,
17 сільських бібліотек, районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для
дітей, районний будинок культури, Воловецька дитяча школа мистецтв,
Н.Ворітська дитяча музична школа.
За звітній період закладами культури організовано заходи по відзначенню в
районі Дня Соборності та Свободи України, Дня пам’яті героїв Крут, Дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного
жіночого дня, 203-ї річниці від дня народження Т.Шевченка, річниці пам’яті
Героїв Небесної Сотні та вшанування подвигу учасників Революції Гідності,
78-ї річниці проголошення Карпатської України, 31-ї річниці з дня
Чорнобильської катастрофи, 72-ї річниці Перемоги над нацизмом та завершення
Другої світової війни, Міжнародного дня дітей, 21-ї річниці Конституції України,
26-ї річниці незалежності України, Дня Державного Прапора України, Дня
захисника України, Дня Гідності і Свободи України, Дня пам’яті жертв
голодоморів.
Також організовано заходи по відзначенню в районі: новорічно–різдвяних
та великодніх свят. В травні проведено районний творчий звіт-конкурс та
виставку творів народних умільців. В липні відбувся обласний фестиваль
коломийки «Дзвінкі перлини Верховини» (смт. Воловець), в серпні – фестиваль
«Цімбор фест» (с. Верб’яж).
У червні 2017 року згідно планів роботи управління культури
облдержадміністрації групою фахівців здійснено перевірку виконання експертно13

діагностичного аналізу діяльності бібліотек району. За підсумками перевірки
визнано роботу бібліотек району задовільною.
В липні на базі сільської бібліотеки с. Буковець відбувся районний семінар
на тему «Можливості сільської бібліотеки в реалізації творчого потенціалу
користувачів - дітей».
У вересні відбувся перший етап обласного конкурсу «Краща бібліотека
року», яким відзначено роботу селищної бібліотеки смт. Жденієво.
Районний семінар «Громада плюс бібліотека дорівнює успіх» відбувся у
вересні на базі сільської бібліотеки с. Верб’яж.
Воловецька районна бібліотека для дорослих прийняла естафету від
бібліотек України, ставши однією з 147 учасниць загальноукраїнського проекту,
представивши виставку-подорож на туристичну тематику «Мрій! Читай!
Мандруй», яка діяла з липня по вересень.
У листопаді у сільській бібліотеці с. Котельниця відбулася зустріч з членом
національної спілки художників України, лауреатом премії ім. Й. Бокшая та А.
Ерделі, науковцем та дослідником сакрального мистецтва Закарпаття, кандидатом
мистецтвознавства уродженцем с. Бистрий М. Приймичем.
З метою забезпечення пожежної безпеки в закладах культури району
проведено технічне обслуговування та перезарядку (діагностику) вогнегасників та
закуплено нові вогнегасники. Проведено заміну внутрішньої електромережі у
відповідність до вимог правил улаштування електрообладнання: в клубах с.
Котельниця та с. Задільське, в бібліотеках сіл Задільське, Гукливий, у
Воловецькій дитячій школі мистецтв та районній бібліотеці для дорослих.
Для закладів культури району придбано 35 електроконвекторів на суму
22175 грн.
Для Воловецької дитячої школи мистецтв та будинку культури с. Завадка
закуплено звукопідсилювальну апаратуру.
Для районних та сільських бібліотек на 2017 рік проведено підписку
періодичних видань на суму 7400 грн.
Туризм і рекреація
Районною державною адміністрацією проводилася робота по реалізації
заходів щодо виконання Програми розвитку туризму і курортів у Воловецькому
районі на період 2016-2020 роки затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 29.12.2015 № 323. Головна мета Програми полягає у
формуванні в Воловецькому районі
конкурентоспроможного туристичнорекреаційного продукту, що забезпечить з одного боку попит споживачів у
туристично-рекреаційних послугах, а з іншого – значний вклад у соціальноекономічний розвиток району за рахунок збільшення дохідної частини бюджету,
притоку інвестицій, зростання кількості робочих місць, збереження та
раціонального використання природних ресурсів і культурної спадщини.
Туристично-рекреаційна сфера діяльності, яка є пріоритетною у районі, в
основному розвивається з позитивною динамікою, зростають обсяги туристичних
потоків, туристичного споживання, бюджетних надходжень від туристичної
діяльності.
Головними факторами зростання стали:
- підвищена зацікавленість інвесторів, насамперед вітчизняних, у розвиток
туристично-рекреаційної галузі району;
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- будівництво та реконструкція виробничої та супутньої до туристичнорекреаційної галузі інфраструктури;
- популяризація та промоція туристичного продукту та пріоритетних для
Воловеччини видів туризму.
На сьогодні у сфері надання туристично-рекреаційних послуг працюють: 26
готелів та мотелів, разом з цим розвивається і сільський зелений туризм, на
території району нараховується 55 агросадиб. Загальна потужність галузі 1554
ліжко-місця. З них: готелі – 1128, мотелі – 203, агросадиби - 223.
За станом на 1 жовтня 2017 року кількість осіб, яким надано послуги у
туристичній галузі становить 3152 чол., кількість туроднів –8510.
Упродовж 2017 року до місцевого бюджету надійшло 167,558 тис. грн.
туристичного збору.
На території району в наявності є два гірськолижні витяги в смт. Жденієво
протяжністю 850 метрів та в с. Завадка - 750 метрів. Понад 12 туристичних
закладів мають пункти прокату туристичного та гірськолижного спорядження.
Райдержадміністрація спільно з туристичними закладами району проводить
активну
рекламно-інформаційну
діяльність.
Туристичними
закладами
виготовляються рекламні буклети, плакати, календарі, візитки, сувенірні вироби.
Інформація про послуги подається в туристичні інформаційні видання та на
Інтернет – сторінку.
У 2017 році виготовлено: брошуру «Благословенна Богом Верховина»,
буклет «Воловеччина зеленогора – перлина срібної землі», банер – «Вас вітає
Воловеччина» та фірмову палатку, для представлення району на виїзних заходах.
Туристичний потенціал району був представлений на XVІ Міжнародній
туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр – Закарпаття 2017».
Районна державна адміністрація надає підтримку зацікавленим організаціям
та підприємствам в їх участі у спеціалізованих виставкових заходах та ярмарках у
сфері сільського туризму.
Із власниками агросадиб, здійснюється інформаційно - роз’яснювальна
робота з питань популяризації сільського зеленого туризму, надається
консультаційно-методична допомога власникам садиб, що вже мають досвід
прийому туристів, залучення їх до надання туристичних послуг та активної участі
на ринку туристичних пропозицій. Так 13 вересня було проведено семінарнавчання на тему: «Сільський туризм: з чого розпочати та як досягти успіху» у с.
Гукливий в готелі «Наталія».
Особливого значення в районі надається забезпеченню захисту та безпеки
туристів і рекреантів. З цією метою розроблені та затверджені комплексні заходи
щодо забезпечення захисту і безпеки туристів, надіслані відповідні листи
керівникам туристичних закладів. Крім того, було створено комісію з перевірки
місць зайняття зимовими видами відпочинку та спорту.
Важливим було і залишається питання створення туристичного продукту,
здатного максимально задовольнити потреби туристів. Зокрема, розроблений
Закарпатський туристичний шлях який проходить по Вододільному хребту,
проводився благоустрій існуючих туристичних маршрутів. На території району
промарковані понад 165 км Закарпатського туристичного шляху. Розроблено
понад 20 туристичних маршрутів: пішохідні, велосипедні, квадроциклетні та
комбіновані на такі гірські вершини: г. Стой, г. Великий Верх, г. Плай, г.
Темнатик, г. Бозьово, г. Пікуй, г. Остра, г. Полонина Рівна.
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Створено два нові туристичні маршрути: піший – с. Тишів – г. Пікуй – ур.
Мішкаревиця – с. Біласовиця.; квадроциклетний – на г. Пікуй в розробці.
Суб’єктам туристичної діяльності та екскурсоводам пропонується перелік
привабливих місць Воловеччини, де можуть проходити екскурсії: «Бункер Лінії
Арпада» в с. Верхня Грабівниця, «Пам’ятний хрест» в с. Верхні Ворота,
пам’ятний знак Січовим стрільцям на Верецькому перевалі в с. Вербяж, Церква
Святого Духа 18 ст. і цілюще джерело в с. Гукливий, «Живоносне джерело» на
честь ікони Божої Матері та великомученика Пантелеймона вул. Бистрий с.
Котельниця, джерела з мінеральною водою у с. Латірка.
Фізкультура і спорт
Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту », яка діє до
2020 року, проводиться робота щодо залучення жителів району до занять
спортом. Проводиться робота з виконкомами сільських та селищних рад району
щодо облаштування на їх території спортивних майданчиків для залучення молоді
до здорового способу життя.
За минулий рік забезпечено участь збірних команд району в 42 змаганнях
обласного рівня, а це близько 300 спортсменів.
Проведено спортивно-масові заходи з нагоди новорічно-різдвяних свят,
Дня Конституції, Дня Незалежності України, Міжнародного дня захисту дітей,
Міжнародного Дня 8-го Березня, Дня фізичної культури та спорту, Міжнародного
Дня сім’ї, районні заходи Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх - спільна
турбота».
Традиційними стали змагання з лижних гонок, настільного тенісу, шахів,
шашок, легкої атлетики. Проведено першості району з гандболу серед дівчат,
відкритий районний турнір з волейболу на кубок пам’яті ректора УжНУ В.
Сливки, районний турнір з футболу пам’яті майстра спорту Василя Щербея.
В районі функціонує спортивна школа. Станом на 25.12.2017 року – в ній
нараховується 270 вихованців, з них: дівчат - 110 , юнаків – 160.
Вихованці займаються в 20-ти групах на п’яти відділеннях :
1. Волейбол - 88 вихованців;
2. Гандбол - 15 вихованців;
3. Футбол – 70 вихованців;
4. Зимові види спорту (лижні гонки ) - 39 вихованців;
5. Легка атлетика - 37 вихованці, (21 з оздоровчої групи).
Тренування проводять 13 досвідчених фахівців .
Відповідно до «Програми розвитку фізичної культури та спорту», при
сільських та селищних радах створено та діє 9 спортивних клубів, до яких
входять доросла та юнацька футбольні команди, що беруть участь в першості
району з футболу ( близько 550 спортсменів), а це найбільше представництво з
початку проведення чемпіонатів району - 2001 року.
Проводиться робота щодо забезпечення нормального функціонування
районного стадіону «Авангард» смт. Воловець, спортивних майданчиків та
футбольних полів в населених пунктах району.
За участі працівників райдержадміністрації, проведено семінари-навчання
на теми: «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та
запобігання гендерному насильству», «Впровадження гендерних підходів в роботі
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади», «Впровадження
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гендерного компоненту в навчально-виховний план роботи загальноосвітніх
закладів», на які було запрошено заступників директорів навчальних закладів
району з виховної роботи, секретарів сільських та селищних рад.
Діти, молодь, сім’я
Протягом 2017 року значна увага райдержадміністрації була спрямована на
реалізацію на території району державної політики з питань соціального захисту
дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми
правопорушень, забезпечення додержання вимог законодавства щодо
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.
В цій сфері працюють служба у справах дітей райдержадміністрації, центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації та інші.
За даними відділу статистики станом на 01.01.2017 року у Воловецькому
районі проживає 5662 дітей віком до 18 років.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в службі у справах дітей перебувало
34 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідними службами здійснювався контроль за утриманням та
вихованням дітей у дитячому будинку сімейного типу сім'ї Райчинець (с.
Підполоззя) (ліквідовано 14.11.2017 р.), а також у прийомній сім'ї Собран (смт
Жденієво). У листопаді 2017 року було створено прийомну сім'ю Русин (смт
Жденієво), в яку було влаштовано 3 дітей-сиріт.
Службою у справах дітей здійснюються перевірки умов проживання та
утримання статусних дітей у сім’ях опікунів та піклувальників, усиновлювачів.На
території району проживає 23 дітей, які виховуються та проживають в сім'ях
опікунів та піклувальників і 10 усиновлених дітей, за якими здійснюється
контроль щодо їх утримання та виховання згідно чинного законодавства.
Протягом поточного року на первинний облік взято 9 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, яких влаштовано у сімейні форми
виховання: 2 – в дитячий будинок сімейного типу, 3 – в прийомну сім’ю, 3 - під
опіку та піклування, 1 - усиновлено.
По досягненню повноліття двоє дітей із числа дітей, позбавлених
батьківського піклування отримали одноразову допомогу у розмірі 1810,0 грн.
Служба у справах дітей здійснює облік дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Так, протягом 2017 року взято на облік 61 дитину, що
опинилися в складних життєвих обставинах та знято з обліку – 25 дітей.
Наприкінці звітного періоду на обліку цієї категорії перебувало 64 дітей, з яких 40
дітей виховуються в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання своїх обов’язків,
1 дитина самовільно залишає місце проживання та 23 дітей – зазнали
психологічного насильства в сім’ї.
З метою профілактики правопорушень, бездоглядності та виявлення сімей,
що опинилися в складних життєвих обставинах спільно із працівниками
Воловецького відділення поліції протягом року було проведено – 34 рейдивідпрацювання, в ході яких обстежено 90 сімей, попереджено 39 батьків та
ініційовано притягнення до відповідальності 29 батьків за неналежне утримання
та виховання своїх дітей.
17

Відповідними працівниками райдержадміністрації здійснюється захист
прав та інтересів дітей у судах, так у 2017 році взято участь у 45 засіданнях.
З метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону
здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток
райдержадміністрацією утворена комісія з питань захисту прав дитини, засідання
якої проводяться за необхідності але не менше одного разу на місяць. Протягом
2017 року було проведено 17 засідань, на яких розглянуто 64 питання.
Організаційна інформація
Загалом структуру районної державної адміністрації складають 14
структурних підрозділів в тому числі апарат.
Чисельність працівників Воловецької райдержадміністрації складає 105
штатних одиниць (апарат – 26, структурні підрозділи – 79), у тому числі
державних службовців – 86 (апарат – 18, структурні підрозділи – 68).
Станом на 01.01.2018 фактично працюють 80 державних службовців,
вакантних посад – 6.
Районною державною адміністрацією відповідно до Закону України “Про
доступ до публічної інформації” забезпечується додержання прав громадян на
отримання в установлені строки достовірної інформації про діяльність органів
влади, явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній
та інших сферах життя району. Забезпечується її оперативне оприлюднення на
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації та на сторінках районної
газети “ Голос Верховини”.
Ставлячи за першочергові завдання відновлення економічного потенціалу
району, як запоруку підвищення рівня і якості життя людей, враховуючи
широкий спектр повноважень районної державної адміністрації та розуміючи
високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою
райдержадміністрації, посадовими особами райдержадміністрації і надалі
здійснюватимуться заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і
результативного функціонування структурних підрозділів райдержадміністрації,
їх тісної співпраці (у межах компетенції) з сільськими, селищними радами,
іншими суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть
безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальними
громадами вимог сьогодення.
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