ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Голови Тячівської райдержадміністрації
Здійснюючи свої повноваження районна державна адміністрація, її управління,
відділи і сектори разом з органами місцевого самоврядування, установами і організаціями
району впродовж 2017 року спрямовували свою діяльність на виконання положень
Конституції та законів України, забезпечення реалізації заходів, визначених актами та
дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови
обласної державної адміністрації, власних розпорядчих документів.
Протягом 2017 року вживались заходи щодо вирішення питань економічного і
соціального розвитку району, фінансово-бюджетної дисципліни в установах та
організаціях району, організації та здійснення контролю за виконанням директивних та
розпорядчих документів у структурних підрозділах райдержадміністрації.
Велася постійна співпраця з волонтерами та суб’єктами підприємницької
діяльності району, керівниками підприємств, колективами бюджетних установ щодо
надання допомоги в зону АТО та сім’ям військовослужбовців.
Структура Тячівської райдержадміністрації та зміни, які вносились протягом 2017
року
Питанню кадрової роботи в районній державній адміністрації приділяється значна
увага, робота з кадрами проводиться відповідно до вимог Конституції України, законів
України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших нормативноправових актів з питань державної служби, за річними та квартальними планами роботи.
Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про державну службу», конкурси на зайняття вакантних посад державної служби
проводиться відповідно до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної
служби, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структура Тячівської районної державної адміністрації складається із апарату та 14
структурних підрозділів.
Станом на 31 грудня 2017 року гранична чисельність працівників Тячівської
райдержадміністрації становить 210 штатних одиниць, з них державних службовців 192.
Протягом звітного періоду було прийнято розпорядження голови державної
адміністрації про припинення державної реєстрації Дубівського управління соціального
захисту населення Тячівської районної державної адміністрації шляхом приєднання до
Тячівського управління соціального захисту населення Тячівської районної державної
адміністрації.
Відповідно до закону України «Про запобігання корупції» державними
службовцями було подано декларації шляхом заповнення відповідних форм на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з
використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій.
Всього протягом 2017 року в райдержадміністрації звільнено 10 осіб, призначено 8
осіб.
Щодо виконання місцевих бюджетів Тячівського району за 2017 рік
За 2017 рік забезпечено виконання затверджених планів доходів загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів всіма сільськими, селищними
радами
Тячівського району.
Впродовж 2017 року в районі спостерігалась позитивна тенденція з виконання
запланованих показників місцевих бюджетів.
В цілому по району доходи загального та спеціального фондів (без врахування
трансфертів) виконано у сумі 166 297,0 тис. грн., що становить 103,5 відсотка до
затвердженого плану з урахуванням змін (план 160 648,0 тис. грн..) та в абсолютній сумі
понадпланові надходження складають 5 649,0 тис. грн.. В порівнянні з фактичним
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виконанням доходів 2016 року динаміка їх зростання становить в 1,3 рази , що в
абсолютній сумі дорівнює 41 015,30,тис. грн..
Головними бюджетоутворюючими підприємствами району у 2017 році були: заклади та установи, що відносяться до бюджетної сфери району, на їх долю припадає 40
відсотків від загального обсягу усіх платежів місцевих бюджетів, з яких найбільші
районний відділ освіти (26 300,0 тис. грн. (60% ПДФО)) ДНЗ району, оздоровчий табір
“Берізка”, гімназія інтернат, районний відділ охорони здоров’я (5731,4 тис. грн. (60%
ПДФО)), серед підприємств –платників економічного сектору найбільшимим є: ПП
Костевич В.П. ( ПДФО(60%) 1 630,6 тис. грн.,.) ДЛМГ “Брустурянське” (4 280,8 тис. грн.
(60% ПДФО),лісовий дохід 2437,9 тис. грн..)), ДП “Мокрянське ЛМГ” (2 474,4 тис. грн..
60% ПДФО, 1 543,3 тис. грн.. лісовий дохід), ПП Палінкаш І.М. ПДФО (60%) 1146,2 тис.
грн., ПП Бокоч (акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1 112,0 тис.
грн., ПДФО 480,0 тис. грн.., земельний податок 121,5 тис.грн.
«ДОХОДИ»
Доходи загального фонду місцевих бюджетів в цілому по району виконано у сумі
146 469,1 тис. грн., що становить 103,7 відсотка до уточненого плану на 2017 рік (уточн.
план 141 246,4 тис. грн.). В процесі виконання бюджету затверджений план загального
фонду перевиконано в 1,2 рази, що стало можливістю додаткового спрямування
фінансових ресурсів у сумі 26 800,0 тис. грн. на забезпечення першочергових соціальних
виплат та видатків капітального характеру, спрямованих на фінансування заходів,
передбачених програмою соціально-економічного розвитку на 2017 рік.
Проти
фактичного виконання за минулий 2016 рік дохідна частина місцевих бюджетів зросла в
1,3 рази, або в абсолютній сумі на 36 555,7 тис. грн.
У 2017 році найбільшу питому вагу у обсязі доходів загального фонду місцевих
бюджетів (50,8%) займали податки та збори на доходи фізичних осіб, фактичні
надходження яких склали 74 328,6 тис. грн., що становить 100,0 відсотка до
затвердженого плану з урахуванням змін. В порівнянні з надходженнями податку за 2016
рік спостерігається позитивна динаміка його збільшення, зокрема в 1,6 рази, що в
абсолютній сумі дорівнює 26 913,0 тис. грн..
Другим за вагомістю бюджетоутворюючим доходом загального фонду місцевих
бюджетів є група внутрішніх податків на товари та послуги, до якої включені акцизний
податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів
(пальне) та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів, перерахування якого у 2017 році склало 24 420,3 тис. грн., що
становить 96,2 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін. Проти фактичного
обсягу акцизного податку за минулий 2016 цьогорічні його надходження зменшились у
зв’язку із зміною порядку та обсягів перерахувань акцизу за пальне.
За рахунок надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
місцеві бюджети поповнені на загальну суму 4 952,7 тис. грн, що становить 98,2 відсотка
до уточненого плану. У зв’язку із зменшенням кількості площ лісового фонду, виділених
під заготівлю другорядних лісових ресурсів майже наполовину зменшились нарахування
та сплата ренти за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення в
порівнянні з минулим 2016 роком.
Продовж 2017 року до загального фонду надійшло місцевих податків у сумі
37 746,8 тис. грн., з яких найбільшу питому вагу (77,7%) займає єдиний податок,
надходження якого склало 27 0524,5 тис. грн., що більше фактичного виконання за
відповідний період минулого року на 61,7 відсотка, або на 11 187,0 тис. грн.. Земельний
податок в цілому по району виконано у сумі 7 310,6 тис. грн.. та становить 115,9 відсотка
до затвердженого плану з урахуванням змін. В порівнянні з аналогічним показником
минулого 2016 року надходження земельного податку збільшились на 18,4 відсотка або на
1 136,3 тис. грн..

3
Поступово набувають вагомості запроваджені податки на рухоме і нерухоме майно,
надходження яких у 2017 році склали 1 012,9 тис. та збільшились в порівнянні з минулим
2016 роком в 1,7 рази.
Транспортний податок з фізичних та юридичних осіб виконано у сумі 84,4 тис. грн..,
що становить лише 30,1 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін. Причиною
недовиконання цих доходів є податковий борг, який станом на 01.01.2018 року складає
100,0 тис. грн., а також зменшення кількості платників транспортного податку за рахунок
здешевлення транспортних одиниць та зняття з обліку реєстрації у Тячівському районі.
За рахунок розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів району на
рахунках депозитних вкладів банківських установ вдалося додатково залучити фінансових
ресурсів у вигляді нарахованих відсотків за користування коштами в цілому на загальну
суму 209,9 тис. грн..
Плата за надання адміністративних послуг виконана у сумі 493,3 тис. грн.. при
затвердженому плані з урахуванням змін у сумі 393,8 тис. грн..
При уточненому плані по надходженню плати за оренду майна, що знаходиться в
комунальній власності у сумі 769,1 тис. грн., фактичні її надходження склали 834,5 тис.
грн..
Надходження податку на прибуток та частини чистого прибутку (доходу)
підприємств, що знаходяться в комунальній власності протягом 2017 року склали 1,7 тис.
грн.,
Державне мито виконано у сумі 255,5 тис. грн., що є дещо більше минулорічного
показника.
Впродовж 2017 року інші надходження місцевих бюджетів склали 196,5 тис. грн. За
структурою надходжень ці доходи включають в себе надходження за рішеннями судів,
донараховані суми за наслідками перевірок контролюючих органів, за розміщення
станцій операторів мобільного зв’язку, повернення невикористаних коштів.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) в
цілому по району виконано у сумі 19 828,0 тис. грн. при уточненому плані 19 401,6 тис.
грн., та становить 102,2 відсотка відповідно. В порівнянні з минулим 2016 роком доходи
спеціального фонду збільшились на 29,0 відсотка, або на 4 459,4 тис. грн.. Перевиконання
відбулося в основному за рахунок надходжень коштів до бюджету розвитку, а саме з
продажу земель несільськогосподарського призначення виконання якого складає
5 010,0тис. грн. при запланованих обсягах у сумі 3 796,5 тис. грн., надходжень коштів
пайової участі у розвитку інфраструктури у сумі 573,0 тис. грн.. при минулорічних у сумі
182,4 тис. грн., відчуження майна комунальної власності 68,9 тис. грн..
Спільні заходи, вжиті місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування, податковими, правоохоронними органами щодо наповнення доходної
частини місцевих бюджетів.
1.Проведено 4 засідання колегій про підсумки місцевих бюджетів району та
здійснювався постійний моніторинг надходжень податків і зборів.
2. Проведено 12 засідань комісії з питань заборгованості з виплати заробітної плати
та податкового боргу.
3. Проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації заробітної плати.
4. Проведено інвентаризацію договорів оренди майна комунальної власності та
інвентаризацію договорів наданих в оренду земельних ділянок.
5. Проводились наради, семінари, круглі столи за участі органів місцевого
самоврядування, суб’єктів підприємництва району, а також роз’яснювальна робота через
засоби масової інформації щодо детінізації економіки, запровадження податків на майно,
зміни ставок місцевих податків тощо.
«ВИДАТКИ»
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету по району за 2017 рік в цілому (із
врахування трансфертів,що передаються до державного бюджету) виконано в сумі
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1 311 784,2 тис. грн., при уточненому плані 1 341 348,4 та становить 97,8 відсотка, в
тому числі по загальному фонду видатки виконані в сумі 1 228 941,9 тис. грн. при
уточненому плані 1 260 476,7 тис.грн., що становить 97,5 відсотка по спеціальному фонду
видатки виконано в сумі 82 842,3 тис. грн. при уточненому плані 80 871,7 тис.грн., що
становить 102,4 відсотка.
Видатки на утримання ”Органів державного управління” (КТКВК 010116)
виконано в сумі 33 877,6 тис.грн. з них по загальному фонду в сумі 32582,1 тис. грн., по
спеціальному фонду-1295,5 тис.грн.
Районною радою профінансовано по загальному фонду 4-и програми з них на:
- фінансування Програми розвитку трудових архівів у Тячівському районі на
2016-2020 роки в сумі 62,4 тис. грн. (заробітна плата з нарахуванням, оплата стелажів);
- фінансування Програми підтримки депутатської діяльності на 2016-2020 роки в
сумі 23,2 тис.грн. (за сувенірну продукцію з символікою району, придбання грамот, подяк,
відзнак, папок та інше.):
- фінансування Програми охорони та забезпечення життєдіяльності адмінбудинку
Тячівської районної ради на 2017 рік в сумі 756,9 тис. грн. (заробітна плата з
нарахуванням);
- фінансування Програми КП “Агенції регіонального розвитку Тячівського району
на 2017 рік” – 67,5 тис.грн. (заробітна плата з нарахуванням, та інше).
Відділом управління майном району районної ради профінансовано 1 програми:
-Програму збереження охорони,підтримки життєдіяльності та
приватизації
об’єктів комунальної власності Тячівського району на 2017-2018 р. в сумі – 723,9
тис.грн.
На протязі року спрямовано по органах державного управління на капітальні
видатки кошти в сумі 1289,9 тис.грн, з яких Тячівською районною радою використані
кошти на капітальні видатки в сумі - 317,1 тис. грн..
Видатки на утримання ”Місцевої пожежної охорони” виконано в сумі 4 524,3
тис.грн. по загальному фонду-4 479,3 тис.грн ., по спеціальному -45,0 тис.грн.До складу
місцевої пожежної частини входять: апарат управління із штатною чисельністю 5 штатних
одиниць з утриманням 401,7 тис. грн. та 5 місцевих пожежних команд - (смт.Тересва із
штатною чисельності 14 одиниць та утриманням - 825,7 тис.грн., смт. Солотвино із
штатною чисельності 14 одиниць та утриманням – 820,7 тис.грн., с.Нересниця із
штатною чисельністю 14 одиниць та утриманням – 835,6 тис.грн., та с.Чумалево із
штатною чисельністю 14 одиниць та утриманням – 823,5 тис.грн., с.Угля із штатною
чисельністю 14 одиниць та утриманням -811,3тис.грн.). Всього чисельність працівників
затверджено по штату в кількості 75 штатні одиниці.
Видатки по галузі ”Освіта” виконано у 2017 році в сумі 410 618,4 тис.грн, в тому
числі по загальному фонду в сумі 410 618,4 тис. грн. По спеціальному фонду
профінансовано видатки в сумі 13 582,3 тис. грн.
Управлінням освіти, молоді та спорту профінансовано видатки на програму:
- “Підтримки обдарованої cпортивної молоді в Тячівському районі на 2013-2018
роки” – 100 тис.грн. (на виплату премії за призові місця учасникам змагань);
Видатки на ”Охорону здоров'я” в цілому виконані у 2017 році в сумі- 147 006,9 в
т.ч. по загальному фонду виконано в сумі 142 319,1 тис. грн., по спеціальному фонду
профінансовано видатки в сумі 4 687,8 тис. грн.
В загальному обсязі видатків на охорону на безкоштовне харчування хворих в
медичних закладах що фінансуються з районного бюджету використано коштів в сумі
1 850,3 тис. грн. та на придбання медикаментів- 3 411,6 тис. грн.
Витрати на 1 ліжко-день по медикаментах (враховуючи централізовані поставки)
складе – 17,47 грн., на харчування хворих – 9,47 грн.
По галузі профінансовано 5 програм по загальному фонду бюджету на суму
5 461,5 тис.грн. З яких:
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-на фінансування програми ”Медичне забезпечення ветеранів війни та прирівняних
до них по пільгам на 2017-2020 роки” – 165,6 тис.грн. (відшкодовано по пільгових
рецептах.)
-на фінансування програми “Медикаментозне забезпечення окремих груп
населення,що підлягають під дію Постанови КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. на 2017-2020
роки” – 1 498,2 тис. грн.
-на фінансування програми “Медикаментозне забезпечення хворих, яким
проводиться замісне діалізне лікування на 2016-2018 роки”- 200,0 тис.грн.
-на фінансування програми “Профілактики, діагностики та лікування злоякісних
новоутворень у населення району на період до 2020 року” – 467,9тис.грн.
-на фінансування програми “Цукровий діабет” на період 2017- 2020роки –
3 039,8тис.грн.
Видатки на ”Соціальний захист” із врахуванням субвенції з державного бюджету
(на надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення) виконано в цілому586 261,6 тис.грн. в т.ч. по загальному фонду в сумі 585 619,1 тис. грн.,по спеціальному642,5 тис.грн.
У 2017 році профінансовано видатки на фінансування соціальних програм в сумі1 189,3 тис.грн. а саме:
- на програми “Щодо посилення малозабезпечених категорій громадян” в сумі
822,9 тис. грн. (090412)
- Районна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки- 30,0 тис.грн.
- ”Програма державної підтримки діяльності “ветеранських” громадських
організацій на 2017рік” – 169,9 тис.грн.
- “Програма розвитку військово-патріотичного виховання та забезпечення заходів
по допризовній підготовці юнаків, проведення приписки, призиву юнаків на строкову
військову службу та призову військовозобов’язаних
на службу за контрактом в
Тячівському районі на 2017 роки”- 94,0 тис. грн. в т.ч. по загальному фонду - 80,0 тис.грн.
, по спеціальному-14,0
- “Програма соціальної підтримки дітей та молоді, захисту їхніх конституційних
прав, попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищах,
підвищення рівня духовної і моральної освіти дітей та молоді та місіонерської
відповідальності на 2016-2017 роки” – 10,0тис. грн. (091102)
- “Програма фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги” – 30,0 тис. грн. (091205)
- “Програма розвитку соціального обслуговування, удосконалення системи
соціального захисту інвалідів,ветеранів війни та праці та малозабезпечених верств
населення” – 32,5тис.грн.
Видатки на утримання житлово-комунального господарства у 2017 році виконано
у сумі 6 370,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 4559,2 тис. грн., по
спеціальному – 1 811,7 тис. грн.
Видатки на ”Культуру та мистецтво” складають в цілому за звітній період 35 737,7
тис. грн. в тому числі по загальному фонду – 33 296,3 тис. грн., по спеціальному фонду
видатки – 2 241,4 тис. грн..
На протязі року за рахунок коштів загального фонду було відділом культури було
проведено 21 захід відповідно до затвердженої програми "Розвитку культури" (свята,
ювілеї, тощо) на суму 429,7 тис. грн.
Видатки по «Фізичній культурі і спорту» виконані по загальному фонду в сумі
5 271,6 тис. грн.. Із загальної суми обсягу видатків на утримання ДЮСШ використано –
4 116,5 тис. грн. та на виконання програм розвитку фізичної культури та спорту
місцевими радами використано 1 155,6 тис. грн. Це в основному видатки на придбання
спортивних форм та спортивного інвентарю учасникам клубів, транспортні послуги по
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перевезенню команд, проведення спортивних змагань,оплата електроенергії стадіонів та
інше.
Видатки на фінансування галузі по загальному фонду “Сільське і лісове
господарство та мисливство” складають 136,1 тис. грн. в тому числі по загальному фонду
– 113,0 тис. грн., по спеціальному фонду – 23,1 тис. грн. з яких на фінансування районних
програм галузі – 64,4 тис. грн. по загальному фонду, решта кошти спрямовано бюджетами
сіл, селищ на проведення грошової оцінки земель в населених пунктах району,
виготовлення документації по розширенню меж села.
Видатки місцевих бюджетів на ремонт та утримання автодоріг місцевого значення
склали у сумі 49 312,0 тис. грн., з яких по загальному фонду – 5 252,3 тис. грн. та по
спеціальному фонду - 44 059,7 тис. грн. проведено інвентаризації та виготовлення
технічної документації по робочому проекту на капітальні та поточні ремонти вулиць
комунальної власності населених пунктів району.
Видатки місцевих бюджетів по охороні і раціональному використанню земель
виконано у сумі 81,9 тис. грн. по спеціальному фонду. За рахунок цих коштів
профінансовано проведення грошової оцінки земель населених пунктів району.
Видатки на фінансування програм по запобіганню та ліквідації надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха складають – 1 436,3тис.грн. з яких: по загальному
фонду – 426,9 тис. грн., по спеціальному – 1009,4тис.грн. Це видатки на придбання
природних матеріалів (пісок, гравій) для запобігання надзвичайних ситуацій, оплата за
виготовлення робочих проектів по відновленню доріг, берегоукріплень.
Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів по ліквідації іншого забруднення
навколишнього природного середовища виконано у сумі – 162,3 тис. грн. За рахунок цих
коштів профінансовано санітарну очистку територій прилеглих до сміттєзвалищ. Крім
цього місцевими бюджетами спрямовано видатки на
іншу діяльність у сфері
навколишнього середовища в сумі-2 468,9 на захисні роботи по берегоукріпленнях рад.
Місцеві бюджети на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів
в 2017 році використали 2 622,9 тис. грн. з яких використано по загальному фонду –
1 407,9 тис. грн. та по спеціальному - 1 215,0 тис. грн.
У 2017 році по загальному фонду бюджету району профінансовано програму
”Власний дім” на суму 350,0 тис. грн.: на фінансування видатків ”Надання державного
пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам”, (із районного бюджету 250,0 тис.грн., селищного – 100,0 тис. грн.)
- 50,0 тис. грн., на фінансування
”Витрати пов'язані з наданням та
обслуговуванням пільгових кредитів”.
Обласним фондом інвестування на протязі року на спеціальні рахунки місцевим
бюджетам повернуто кошти наданих для кредитування індивідуальних сільських
забудовників в сумі 517,5 тис. грн.,, які в поточному році із врахування залишку коштів на
початок року (115,9тис.грн.) спрямовано на подальше фінансування (надання інших
внутрішніх кредитів), з яких профінансовано – 515,9 тис. грн. Залишок повернутих коштів
на 01.01.2018р. - 117,5 тис. грн.
«ФІНАНСУВАННЯ»
Станом на 01.01.2018 року залишки коштів місцевих бюджетів по загальному
фонду складають 13 854,5 тис. грн.
Залишки на рахунках спеціального фонду по місцевих бюджетах складають 5 670,6
тис.грн., в тому числі: по податку з власників транспортних засобів 4,8тис.грн.,
надходження
коштів
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського виробництво в cумі209,5тис. грн., бюджет розвитку 4 462,6 тис. грн.,
збір за забруднення навколишнього природного середовища 830,4 тис. грн., залишок
коштів по кредитуванню в сумі 117,5 тис. грн.,субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій -45,8 тис.грн.
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«ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ»
Дебіторська заборгованість по бюджетних установах по загальному фонду станом
на 01 січня 2018 року сладає 47,4 тис.грн., яка виникла по наслідках проведеної ревізії по
районному відділу освіти по КФК 070201 - завищена вартість виконаних ремонтних робіт,
яка повинна бути відшкодована за рішенням суду. Справа направлена на розгляд
Господарського суду м.Києва за місцезнаходженням відповідача. Буде погашена по
прийнятті рішення суду.
Дебіторська заборгованість по бюджетних установах по спеціальному фонду
відсутня.
Кредиторська заборгованість по бюджетних установах по загальному фонду
складає 11,3тис.грн., в т.ч.: заробітна плата та нарахування на неї – 3,6тис.грн. (
Тернівський МНВК КТПКВ 1011210 ), продукти харчування – 7,7тис.грн. (Новобарівська
с/р КТПКВ 0101010) виникла в зв’язку з нестачею коштів.
Кредиторська заборгованість по бюджетних установах по спеціальному фонду
складає 332,3 тис.грн. (прострочена – 257,4 тис.грн.) по КЕКВ 3000 “капітальні видатки”.
В т.ч.:
- КЕКВ 3122 – 6,5 тис.грн. (експертна оцінка на: будівництво мережі вуличного
освітлення – 5,0тис.грн.,будівництво водогону – 1,5тис.грн.);
- КЕКВ 3132 – 80,6 тис.грн. (капітальний ремонт доріг місцевого значення);
- КЕКВ 3142 – 245,2 тис.грн. (реконструкція будівель та приміщень – 200,7
тис.грн., реконструкція вуличного освітлення – 44,6 тис.грн.).
В т.ч. в розрізі КФК:
КТПКВ 1011020 “Освіта” 76,4тис.грн.: КЕКВ 3122 - 1,5тис.грн. (прострочена),
КЕКВ 3142 – 74,9тис.грн. (поточна заборгованість);
КТПКВ 1412010 “Охорона здоров’я” КЕКВ 3142 – 125,8 тис.грн. (прострочена);
КТПКВ 0106060 “Житлово - комунальне господарство” КЕКВ 3142- 22,1тис.грн.
(прострочена);
КТПКВ 0106310 “Будівництво” КЕКВ 3000 – 108,0тис.грн. (прострочена);
- КЕКВ 3122 – 5,0тис.грн., КЕКВ 3132 – 80,6тис.грн., КЕКВ 3142 – 22,4тис.грн.
Заборгованість по спеціальному фонду в сумі 206,5 тис.грн. виникла в зв’язку з
тим, що підприємства-надавачі послуг не надали декларації на закінчення робіт, тому
залишок заборгованості (5% від загальної суми виконаних робіт) буде оплачено після
надання декларацій. Заборгованість в сумі 125,8 тис.грн. рахується по Тячівській
районній лікарні КФК 080101 КЕКВ 3142 за реконструкцію акушерсько-гінекологічного
корпусу, справа знаходиться в суді, документи вилучені відділом управління СБУ в
Тячівському районі. Щоквартально розглядалося питання на колегіях, по рішеннях яких
керівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів зобов’язують
вживати заходи щодо ліквідації наявної та недопущення виникнення нової кредиторської
та дебіторської заборгованості.
«МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ»
Загальний обсяг отриманих з державного бюджету міжбюджетних трансфертів за
2017 рік складає 568 659,6тис.грн.. Невикористані та повернуті до державного бюджету
кошти: невикористані кошти в сумі 400 грн. Отримувач допомоги повернув невикористані
кошти на рахунок головного розпорядника коштів Тячівського управління соціального
захисту населення по ТПКВКМБ 3048 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім҆ям»; 480 грн. 62 коп. по ТПКВКМБ 3182 «Компенсаційні виплати інвалідам на бензин,
ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне
обслуговування» повернуто на рахунок головного розпорядника коштів Дубівського
управління соціального захисту населення по причині неможливості використання коштів
через відсутність отримувача.
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Видатки по субвенції з державного бюджету по соціальних виплатах по
загальному фонду за 2017 рік виконано в сумі 568 658,7 тис.грн. на 99,6 відсотка до
річного уточненого плану, який складає 571 064,2 тис.грн..
Видатки по субвенцjї з державного бюджету по загальному фонду на виплати
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної допомоги дітям виконано в сумі 384 002,8тис.грн., 99,4 відсотків
до уточненного річного плану. Заборгованості немає.
Видатки по субвенції з державного бюджету загального фонду на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природному газу, послуг тепло-,
водопостачання та водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот складають
162 534,7 тис.грн., 100 відсотків до уточненного річного плану. Кредиторська
заборгованість складає 45 103,4тис.грн., в т.ч. поточна заборгованість за грудень місяць
30 550,7тис.грн.: по водопостачанню та водовідведенню - 58,6тис.грн., квартирній платі –
0,6тис.грн., природному газу – 27 816,4тис.грн. та електричній енергії - 2 675,2 тис.грн.; та
прострочена заборгованість в сумі 14 552,7тис.грн.: по водопостачанню та
водовідведенню – 36,3тис.грн., природному газу – 12 717,7тис.грн., квартирній платі –
0,7тис.грн., електричній енергії – 1 797,9тис.грн. (додаток 1).
Видатки по субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та
скрапленого газу виконано в сумі 21 010,1 тис.грн. – 100 відсотків до річного уточненого
плану. Кредиторська заборгованість складає 3 638,9 тис.грн, в т.ч прострочена
заборгованість в сумі 2634,9тис.грн..
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування,
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за
принципом "гроші ходять за дитиною" використана в сумі 1 045,3тис.грн. на 99,7
відсотків до річного уточненого плану, який складає 1 048,9 тис.грн.. Заборгованості
немає.
На проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів “Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування” передбачено 67,5
тис.грн., використано в сумі 65,8тис.грн.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2017 року загальний обсяг реалізованої промисловості продукції у
відпускних цінах склав 265947,9 тис.грн., проти 293107,2 тис.грн. за відповідний період
попереднього року.
Підприємствами добувної та переробної промисловості протягом січня-грудня 2017 року
реалізовано продукції на суму 255332,0 тис. грн., що становить 94,9 відсотки відповідно до
2016 року.
Збільшенняобсягівреалізаціїспостерігаєтьсяу наступних галузях.
В легкій промисловості обсяг реалізованої продукції склав 32241,6 тис.грн., тобто
127,3 відсотків до відповідного періоду попереднього року.
У нерудній промисловості обсяг реалізації виготовленої продукції становить 1937,8
тис.грн. або 122,3 відсотки до відповідного періоду.
Хімічна промисловість представлена ТОВ «Оріон» - обсяг реалізації продукції склав
685,6 тис. грн. тобто 158,0 відсотки до відповідного періоду.
Незначний спад спостерігається в лісопереробній галузі. Обсяг реалізованої продукції
склав 207310,4 тис.грн., що на 7,3 відсотки менше до аналогічного періоду минулого року.
Скорочення відбулося із-за призупинення виробничої діяльності, за рішенням інвестора, на
ТОВ «ШКАЛА-ЕНЕРДЖІ», обсяг реалізації продукції якого становив 9338,0 тис.грн. або 33,5
відс. до попереднього року.
Обсяг реалізації продукції підприємствами лісопереробної промисловості продовжує займати
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домінуючу частку (81,2 відсотки) в обсязі реалізованої продукції підприємствами добувної та
переробної промисловості, що суттєво впливає на показник в цілому по району.
Обсяг реалізованої продукції у харчовій промисловості склав 6338,4 тис.грн., або на
9,2 відсотка менше до відповідного року.
В машинобудівній галузі реалізація продукції здійснював лише ПАТ «Закарпатський
завод «Електороавтоматика» загальним обсягом 4270,0 тис. грн., що на 52,8 відсотків менше
до аналогічного періоду минулого року.
ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» за 2017 рік реалізацію
продукції не здійснював.
У галузі промислового виробництва є чимало невикористаних ресурсів і можливостей,
частина промислових підприємств району продовжують працювати збитково, низька їх
інноваційна діяльність.
Тому актуальними питаннями галузі є питання захисту вітчизняного ринку, розширення
асортименту та збільшення виробництва високоякісної продукції за прийнятною ціною, пошук
інвесторів для модернізації підприємств, відновлення доступного банківського кредитування,
зменшення податкового навантаження, тощо.
АГРАРНИЙ СЕКТОР
У 2017 році всіма категоріями господарств району збережено позитивну динаміку
розвитку.
У сфері розвитку тваринництва з метою збереження та нарощування поголів’я
сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, збільшення обсягів виробництва
продукції тваринництва розроблені та затверджені районні програми.
Адміністрацією проводився аналіз поглибленої переробки грубої, малоцінної та
проблемної вовни в товарну екологічно безпечну продукцію (повсть та повстяні вироби)
безпосередньо в умовах сільськогосподарських формувань.
Для вирішення проблемних питань обговорюється можливість створення
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, вживаються заходи щодо реєстрації
Асоціаціі фермерів та приватних землевласників Тячівського району, з метою залучення
грантових коштів у галузь тваринництва.
На даний час в районі успішно працює м’ясопереробний комбінат «Продукти Карпат»
в с. Нересниця.
Господарством завершується розроблення проектно-кошторисної
документації щодо будівництва корівника для вирощування великої рогатої худоби. У червні місяці його було включено до основного кола району.
Фермерськимгосподарством «Благородна коза» вживаються заходи щодо доукомплектування
побудованого міні молочного цеху додатковим обладнання для заготівлі та переробки
коров’ячого, козячого та овечого молока. В поточному році завершено будівництво корівника
на 50 голів великої рогатої худоби, закуплено поголів’я корів буро – карпатської породи.
Господарству запропоновано заключити угоду з сільськогосподарським кооперативом
Виноградівського району щодо співпраці в молочному напрямку.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Продовжується робота по залученню прямих іноземних інвестицій в економіку
району, загальний обсяг яких станом на 01 жовтня
2017 року становив 8101,5
тис.дол.США. проти 7108,3 тис.дол.США на 01 січня 2017 року.
Найбільше прямих іноземних інвестицій (7,1 млн. дол. США) залучено в
промисловість 95,6 %. Інвестиції надійшли з 10 країн світу, найбільші обсяги поступили
з Австрії, Італії, Нідерландів, Німеччини.
Задля нарощування експортного потенціалу району проведено роботу з
моніторингу підприємств, які діють на території Тячівщини та готові розширювати
свою діяльність на експортному ринку.
З метою активізації роботи по залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в
пріоритетні галузі економіки району 29-30 червня проведено міжнародну бізнесконференцію за участі делегації з м. Кечкемет, представники мерії та бізнесу, це була
третя зустріч керівництва Тячівського району із представниками мерії м. Кечкемет.
Гості з Угорщини поділилися досвідом управління й господарювання, показали відео-
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презентації і розповіли про роботу своїх підприємств, після чого слухали підприємців
району, які презентували можливості інвестування в наш район.
Також проводиться постійне інформування суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності стосовно проведення виставкових заходів, інвестиційних форумів, участь в
яких забезпечує пошук нових ринків експорту виготовленої продукції, налагодження
нових партнерських відносин з бізнесовими колами іноземних країн.
Розроблено 38 пропозицій до плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках
Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області
Вживаються заходи по реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного
розвитку.
Від району підготовлено та подано на конкурс понад 70 інвестиційних проектів,
які можуть фінансуватися за рахунок коштів ДФРР, з них у 2017 році отримали
державне фінансування 18 проектів (в т.ч 1-Тячівської громади) на загальну суму 23,7
млн.грн.
Також у 2017 році район отримав субвенцію на соціально-економічний розвиток
окремих територій на загальну суму 9,9 млн.грн. на п’ятнадцять об’єктів будівництва.
Слід відмітити, що на об’єкти, які фінансуються за рахунок державних коштів
забезпечено необхідне спів фінансування з місцевих бюджетів.
Загалом для будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери у 2017 році
спрямовано кошти бюджету розвитку місцевих бюджетів у розмірі 7282,9 тис.грн.
Зокрема завершено фінансування ДНЗ «Веселка» в смтТересва Тячівського району –
686,0 тис.грн., на продовження будівництво ДНЗ в с.НижняАпша – 2304,5 тис.грн.,
реконструкцію адмінбудинку сільської ради в смт.Буштино – 610,4 тис.грн.,
будівництво вуличного освітлення в с.Дулово – 291,3 тис.грн., реконструкція мережі
вуличного освітлення в смт.Буштино – 549,4, будівництво світлофорів для пішохідного
переходу по вул.Миру, 124 в смт.Дубове – 175,4 тис.грн. тис.грн. та ін.
Крім цього на утримання та розвиток інфраструктури доріг за звітний період
з місцевих бюджетів виділено та профінансовано коштів у сумі 21561,5 тис.грн.
Важливим досягненням у 2017 році слід вважати завершення будівництва,
розпочатого у 90-х роках минулого ст. нового корпусу ДЛ у с.Угля. Будівництво
завершено за рахунок коштів ДФРР у сумі 3,4 млн.грн.
Також за рахунок коштів ДФРР зроблено роботи з капітального ремонту
Тячівської районної поліклініки. Здійснено ремонти та реконструкцію зі
встановленням твердопаливних котлів у котельнях Нересницької дільничної лікарні та
Буштинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Слід відмітити, що одним із пріоритетних напрямків роботи державної
адміністрації у 2017 році було будівництво, реконструкція і ремонт комунальних та
місцевих доріг загального користування. З цією метою залучалися кошти бюджетів
усіх рівнів. Загалом зроблено наступне.
За рахунок ДФРР відремонтовано 6845 м доріг. Зокрема три ділянки дороги
загального користування місцевого значення між селами Крана та Усть-Чорна. Три
ділянки доріг у напрямку Карпатського біосферного заповідника: в с. Угля. та один
проект у с. Широкий Луг. А також відремонтовано дороги в с. Нересниця, Тарасівка
та смт. Дубовому.
На дані роботи було виділено і освоєно коштів: з державного бюджету 14232,207тис.грн., з місцевого бюджету - 1593,41 тис.грн.
Нажаль три ділянки доріг в смт. Усть-Чорна не були розпочаті із-за тривалих
тендерних процедур, потім із-за відсутності щебеню та залізничного транспорту, а
зрештою погодних умов, оскільки об’єкти знаходяться у гірській місцевості де
температурний режим суттєво відрізняється від низовинної частини району.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
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відремонтовано 2797м у чотирьох населених пунктах району, обсяг субвенції –
4201,561тис.грн.
В рамках проведення експерименту відповідно до пункту 33 розділу УІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України(так званого
дорожнього експерименту) в районі капітально відремонтовано 8,5 км доріг на
загальну суму 18,7 млн.грн.
Також за звітний період виконано роботи з ямкового ремонту доріг
протяжністю 102,9 км на суму 6,1 млн.грн.
Важливою складовою для розвитку району є залучення приватного капіталу в усі
сфери економіки району та житлове будівництво.
Загальна площа введених в експлуатацію житлових будинків протягом січнявересня 2017 року становить 41,4 тис.кв.м, що становить 144,8 відсотка до січнявересня 2016 року. Питома вага району у загальнообласному обсязі прийнятого в
експлуатацію житла залишається значною і складає 14,3 відсотків.
Основними
пріоритетними
напрямами
активізації
інвестиційної
та
зовнішньоекономічної діяльності є:
-створення сприятливих умов для роботи іноземного інвестора на території
району;
-залучення інвестицій у розвиток виробництва та впровадження у виробництво
інноваційних технологій;
-прискорення освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції та
орієнтація товаровиробників району на нові міжнародні ринки збуту шляхом переходу
підприємств на1 використання у виробництві товарів новітніх енергозберігаючих
технологій.
-збільшення в структурі імпорту товарів частки прогресивного обладнання та
машин і зменшення продукції, що може вироблятись на вітчизняних підприємствах.
-нарощування обсягів експорту продукції шляхом збільшення частки
ввиробництва товарів з високим ступенем переробки.
ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ
Галузь торгівлі одна із важливих складових сфер економіки району і набуває все
більшого розвитку і масштабів. В районі за останні роки вдалося досягти позитивних
змін у питанні формування широкого асортименту товарів на споживчому ринку і на
даний час він характеризується високим рівнем наповнюваності основними
продовольчими і непродовольчими товарами, стабільним постачанням, відсутністю
товарного дефіциту.
Протягом 2017 року видано 220 свідоцтв про присвоєння категорії об’єктів
роздрібної торгівлі з них: 71 – ресторанного господарства; 149– роздрібної торгівлі.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб
за січеньвересень 2017 року у порівняльних цінах склав 424,3млн.грн. Темп росту до
попереднього року становить 140,7 відсотка.
Реалізація товарів на одну особу становить 2418 грн.
Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг у січні-вересні 2017
року у ринкових цінах склав 1007,830 млн.грн., проти 370,1 млн. грн. за січень-вересень
2016 року. Частка послуг, наданих населенню, становить 3,3 відсотка загального обсягу.
Пріоритетними напрямами розвитку інфраструктури торгівлі та ресторанного
господарства є:
-подальший розвиток загальнодоступної мережі підприємств ресторанного
господарства з високим рівнем організації і культури обслуговування;
-активізація розвитку закладів швидкого обслуговування, у тому числі і
зростання мережі вузькоспеціалізованих підприємств (дитячі або молодіжні кафе,
вареничні тощо);
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-розвиток системи дієтичного та лікувально-профілактичного харчування;
-розвиток об’єктів ресторанного господарства, заснованих на традиціях і
рецептах національної кухні;
-розширення номенклатури додаткових послуг (доставка їжі на замовлення
виготовлення та доставка напівфабрикатів тощо.
ТРАНСПОРТ і ЗВ'ЯЗОК
За січень-листопад 2017 року автомобільним транспортом (із урахуванням
перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 369,3тис.тонн вантажів, що
становить 94,7 відсотка до січня-листопада 2016 року. Вантажооборот склав 506596,2
тис.тонно-кілометрів або на 18,1 відсотки більше відповідного періоду минулого року.
Кількість пасажирів, перевезених автомобільним транспортом на звітну дату склала
639,6 тис.осіб, пасажирооборот – 19064,5 тис.пасажиро-кілометрів, що становить 89,1 і
89,4 відсотки у відношенні до січня – липня попереднього року відповідно.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Розвиток малого та середнього підприємництва в районі орієнтується на потреби
й можливості місцевого ринку; має вплив на процеси оптимізації окремих галузей
економіки району, зменшення рівня бідності та безробіття в сільських населених
пунктах.
Для підтримки та подальшого розвитку малого і середнього бізнесу в районі діє
Програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2017-2018 роки, на
реалізацію заходів якої з районного бюджету передбачено кошти у сумі 110,0 тис.грн.,
виділено – 20,0 тис.грн., які фактично використано.
У ході реалізації Програми державною адміністрацією проводяться семінари з
підприємцями щодо роз’яснення законодавчих актів, які регулюють підприємницьку
діяльність; організовуються круглі столи «Бізнес-влада-партнери» з метою
узагальнення проблем розвитку підприємництва та визначення шляхів їх вирішення;
здійснюється постійне інформування суб’єктів підприємницької діяльності через
районну газету «Дружба» щодо проведення різних виставкових заходів, бізнес-форумів;
за підтримкою районного центру зайнятості проводиться фахова підготовка осіб, які
мають намір організувати підприємницьку діяльність.
Постійно вживаються відповідні заходи щодо забезпечення реалізації законів
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», «Про
адміністративні послуги».
В районі успішно функціонує Центр надання адміністративних послуг. Для
забезпечення належного функціонування Центру прийнято районну програму його
фінансування. За 2017 рік використано 60,0 тис.грн.
За січень-грудень 2017 року до Центру надання адміністративних послуг
прийнято та оформлено вхідних пакетів 13485 в тому числі: міграційної служби – 4012,
Держгеокадастру – 8239, відділу архітектури – 1032, дозвільних документів – 201 а
також оформлено адміністративних справ та складено адміністративних справ -2417.
ТУРИЗМ
Розвиток туристично-рекреаційної галузі визначений пріоритетним напрямком
Тячівського району. Станом на 1 січня 2018 року в районі нараховується 106 об'єктів
туристично-рекреаційної та готельної сфери, з них: 40 об’єктів туристичної
інфраструктури працюють круглорічно, 60 - посезонно, решта – здійснюють
реконструкцію об’єктів.
Протягом 2017 року район відвідало – 27269 туристів, кількість туроднів склала
40104 днів.
Обсяг наданих послуг суб’єктами туристично-рекреаційної та готельної сфери

13
склав – 8779,6 тис.грн.
За даними Усть-Чорнянськогоаварійно-рятувального загону протягом 2017 року
район відвідало 156 туристичних груп, загальною кількістю 1190 осіб, в садибах
району відпочило 2179 осіб.
Щодо залучення грантових коштів у розвиток туристичної сфери району:
- було проведено переговори із мерією м. Сігету-Мармацією про можливість співпраці
в написанні грантових програм;
- Солотвинськаселишна рада спільно із угорськими та румунськими партнерами
подали проект по Солотвинськомусолеруднику, реалізація якого дасть можливість
вирішити питання аварійності території що в свою чергу дасть поштовх для розвитку
туризму в смт. Солотвино, так як сама велика кількість туристів Тячівщини припадає
на Солотвинські соляні озера.
22-23 вересня 2017 року туристичний потенціал Тячівського району був
представлений під час щорічної Міжнародної туристичної виставки-ярмарку
«Тур`євроцентр - Закарпаття 2017». Де презентовано новий випуск журналу УНІКУМ,
в якому розміщено кілька статей про найбільш цікаві населенні пункти району.
З метою покращення роботи ТІЦ району 17 листопада організовано семінар
"Наявність ТІЦ, як ознака розвитку туристичних дестинацій", на семінарі були
присутні директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської ОДА
Денис Ман, заступник голови Тячівської РДА Віктор Погар та голова правління ГО
"Регіональна туристична організація Закарпаття" Валентин Волошин. На семінарі
виступила гостя із Львівщини - Мар'яна Олеськів, яка очолює один із найбільших
туристично-інформаційних центрів у м. Львів.
Для підтримання розвитку сільського зеленого туризму 2 листопада
організовано семінар-навчання з розвитку сільського туризму: «Сільський туризм: з
чого розпочати та як досягти успіху?», присутніми були незайняте населення
Тячівського району, які стоять на обліку районного центру зайнятості, власники
сільських садиб та ті хто бажає розпочати займатися сільським туризмом.
Задля промоції туристичних родзинок Тячівщини в міжнародних ЗМІ 25 травня
організовано ознайомчий тур району для членів румунської Туристичної Асоціації
Журналістів та Письменників.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
В районі розроблена та діє Програма розвитку зовнішньоекономічних зв’язків,
транскордонного співробітництва, інвестиційного іміджу, туризму та рекреації в
Тячівському районі на 2017-2020 роки. На співфінансування та участі в транскордонних
проектах у 2017 році згідно заходів Програми в бюджеті виділено 50,0 тис. грн., з яких
використано 37,3 тис.грн.
Активну участь у впровадженні транскордонних проектів, які спрямовані на
підвищення якості життя громадян та Європейську інтеграцію беруть Буштинська,
Солотвинська, Усть–Чорнянська селищні ради, Грушівська, Калинівська, Вільхівська,
Бедевлянська, Углянська та Руськомокрянська сільські ради.
З метою активізації транскордонного співробітництва в Тячівському районі 22
квітня організовано щорічний українсько-румунський День Добросусідства, який
пройшов в с. Нижня Апша. Під час свята був підписаний план спільних дій Закарпаття
– Марамуреш – СатуМаре, який дає позитивний поштовх для щорічного покращення
українсько-румунських відносин в усіх сферах діяльності. Під час заходу керівництву
Тячівської РДА вдалося налагодило контакт із мерією м.Сігет-Мармацієї, в ході
переговорів було вирішено підготовити угоду по співпраці з подальшою можливістю
участі в транскордонних програмах, для покращення прикордонної інфраструктури.
Постійні зустрічі із румунською громадою району організовує Консул Румунії в
смт.СолотвиноГабриелНвкола, також була організована зустріч керівництва району із
Консулом щодо вирішення питання великих онлайн-черг на отримання дозволів малого
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прикордонного руху для громадян Тячівського району.
З метою залучення грантових коштів для реконструкції другого крила ліцея
«Міхай Емінеску» в смт.Солотвино, проведені переговори щодо підписання угоди про
співпрацю між ліцеєм «Міхай Емінеску» та ліцеєм «Тараса Григоровича Шевченка» в
м.Сігет-Мармацієй.
БЮДЖЕТ
За 2017 рік забезпечено виконання затверджених планів доходів загального та
спеціального фондів місцевих бюджетів всіма сільськими, селищними радами
Тячівського району.
Впродовж 2017 року в районі спостерігалась позитивна тенденція з виконання
запланованих показників місцевих бюджетів.
В цілому по району доходи загального та спеціального фондів (без врахування
трансфертів) виконано у сумі 166 297,0 тис. грн., що становить 103,5 відсотка до
затвердженого плану з урахуванням змін (план 160 648,0 тис. грн..) та в абсолютній
сумі понадпланові надходження складають 5 649,0 тис. грн.. В порівнянні з фактичним
виконанням доходів 2016 року динаміка їх зростання становить в 1,3 рази , що в
абсолютній сумі дорівнює 41 015,30,тис. грн..
Доходи загального фонду місцевих бюджетів в цілому по району виконано у
сумі 146 469,1 тис. грн., що становить 103,7 відсотка до уточненого плану на 2017 рік
(уточн. план 141 246,4 тис. грн.). В процесі виконання бюджету затверджений план
загального фонду перевиконано в 1,2 рази, що стало можливістю додаткового
спрямування
фінансових ресурсів у сумі 26 800,0 тис. грн. на забезпечення
першочергових соціальних виплат та видатків капітального характеру, спрямованих на
фінансування заходів, передбачених програмою соціально-економічного розвитку на
2017 рік.
Проти фактичного виконання за минулий 2016 рік дохідна частина
місцевих бюджетів зросла в 1,3 рази, або в абсолютній сумі на 36 555,7 тис. грн.
У 2017 році найбільшу питому вагу у обсязі доходів загального фонду місцевих
бюджетів (50,8%) займали податки та збори на доходи фізичних осіб, фактичні
надходження яких склали 74 328,6 тис. грн., що становить 100,0 відсотка до
затвердженого плану з урахуванням змін. В порівнянні з надходженнями податку за
2016 рік спостерігається позитивна динаміка його збільшення, зокрема в 1,6 рази, що в
абсолютній сумі дорівнює 26 913,0 тис. грн.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів (без врахування трансфертів) в
цілому по району виконано у сумі 19 828,0 тис. грн. при уточненому плані 19 401,6
тис. грн., та становить 102,2 відсотка відповідно. В порівнянні з минулим 2016 роком
доходи спеціального фонду збільшились на 29,0 відсотка, або на 4 459,4 тис. грн..
Перевиконання відбулося в основному за рахунок надходжень коштів до бюджету
розвитку, а саме з продажу земель несільськогосподарського призначення виконання
якого складає 5 010,0тис. грн. при запланованих обсягах у сумі 3 796,5 тис. грн.,
надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури у сумі 573,0 тис. грн..
при минулорічних у сумі 182,4 тис. грн., відчуження майна комунальної власності 68,9
тис. грн..
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету
за 2017 рік (із врахування
трансфертів,що передаються до державного бюджету) виконано в сумі 1 311 784,2
тис. грн., при уточненому плані 1 341 348,4 та становить 97,8 відсотка, в тому числі
по загальному фонду видатки виконані в сумі 1 228 941,9 тис. грн. при уточненому
плані 1 260 476,7 тис. грн., що становить 97,5 відсотка по спеціальному фонду видатки
виконано в сумі 82 842,3 тис. грн. при уточненому плані 80 871,7 тис. грн., що
становить 102,4 відсотка.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ ТА ЖИТЛОВО КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
Рівень оплати за спожити природний газ всіма категоріями споживачів становить
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97,45 відсотків, в тому числі оплата населенням -81,46%. Оплата по субсидіям 112,75% , плата пільгами – 143,72%.
Загальний рівень оплати
електроенергії – 98,21%,
населенням – 98,14
відсотка.
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців
Протягом 2017 року зареєстровано 558 фізичних та 51 юридичних осіб.Припинено
реєстрацію фізичних осіб-підприємців- 1577, юридичних осіб- 60.
Всього реєстраційних дій стосовно фізичних осіб-підприємців -3777 , юридичних
осіб- 675. Надано витягів -528. Продовжується зміна відомостей по КВЕД, що містяться в
ЄДР . Проводиться державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб
на підставі змін до чинного законодавства. Не має жодної неопрацьованої поданої заяви
для здійснення реєстраційних дій. Скарг та судових розглядів теж на протязі вказаного
періоду немає.
Аналіз реєстраційного стану наступний: Не припинених юридичних осіб-1373,
фізичних осіб підприємців – 5773. Щодо реєстрації речових прав розглянуто більше 1990
заяв, по яким приймались відповідні рішення, видавались довідки і витяги.
Функції з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно з 01.04.2016 було
передано з управління юстиції державній адміністрації.
Основним завданням в сфері є забезпечення державної реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців, спрямованої на правильне застосування, неухильне
дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних
документів райдержадміністрацією, а також її керівниками та працівниками під час
виконання покладених на них завдань та повноважень.
Восновномусільські ради звертаються з приводу порядку оформлення права
власності, надання в орендуземельнихділянок, оформлення права власності на
нерухомемайно.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Cередньомісячна заробітна плата працюючих в галузях економіки району за ІІІ
квартал 2017 року становить 5410 грн., що більше відповідного періоду минулого року
на 34,3 відсотків.
Зростання заробітної плати та дотримання суб’єктами господарювання
державних стандартів у питанні оплати праці знаходиться на особливому контролі
державної адміністрації.
Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року в районі
відсутня.
Заборгованість підприємств району до Пенсійного фонду станом на 01.01.2018 року
становить 25478,6 тис.грн.,з них заборгованість з відшкодування пільгових пенсій за
списками № 1 і № 2 становить 22256,4 тис.грн., найбільшими боржниками є
Солотвинськийсолерудник – 20713,7 тис.грн та ДП «ЗВВО» - 1055,0 тис.грн.; недоїмка
зі сплати страхових внесків – 2102,0тис.грн.; фінансові санкції – 613,4 тис.грн.; пеня –
506,8 тис.грн.
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РИНОК ПРАЦІ
Станом на 1 січня 2018 року кількість зареєстрованих безробітних у Тячівському
районі становила 1101 осіб, що на 51 особу більше, ніж у відповідному періоді
минулого року, або на 4,8% більше аналогічного періоду. Рівень зареєстрованого
безробіття по району становить 1,0 відсоток.
Протягом січня-грудня 2017 року на обліку в районному центрі зайнятості
перебувало 6059 безробітних. За сприянням центру зайнятості за звітний період було
працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 2192 осіб, з яких 248 осіб
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проходили професійне навчання, одноразову допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності виплачено 3 особам, 232 особи брали участь у громадських
роботах.
Робота з дітьми
Постійно проводяться заходи районної соціальної цільової Програми
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, заходи з профілактики правопорушень і злочинності серед дітей, до
виконання яких залучені працівники кримінальної міліції у справах дітей та інші відділи
державної адміністрації.
Профілактичний напрям роботи
В порівнянні з минулим роком злочинність серед неповнолітніх знизилась. За
соціальним статусом найбільше злочинів скоюють непрацюючі неповнолітні та
неповнолітні, які виховуються в неблагополучних сім’ях. Для покращення криміногенної
ситуації в підлітковому середовищі було вжито ряд організаційних та практичних заходів.
Службою ведеться списочний облік дітей, які скоїли злочин. Станом на 01.01.2018 року на
обліку перебуває 28 неповнолітніх, з них 3 перебувають на обліку в Кримінальновиправній інспекції.
На виконання заходів програми та з метою виявлення бездоглядних дітей,
покращення криміногенної ситуації в районі протягом 2017 року проведено 27
профілактичних рейдів «Діти вулиці”, „Вокзал”, по виявленню та взяттю на облік дітей
схильних до правопорушень, бродяжництва, жебракування та дітей, що опинились у
складних життєвих обставинах. Під час рейдів виявлено 13 дітей, з них 12 підлітків, яких
тимчасово влаштовано до обласного притулку для дітей. 1- дитину до Закарпатського
центру соціально психологічної реабілітації дітей. Також, проведено щорічний
загальнообласний профілактичний рейд « Малюк » під час якого виявлено 1 сім’ю що
взята на облік Служби.
Службою у справах дітей ведеться електронний банк даних дітей, які опинились в
складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 116 дітей, які проживають у 46
сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Під час
профілактичних відпрацювань обстежуються умови проживання сімей, проводяться
профілактичні бесіди з батьками щодо виконання обов’язків. За результатами перевірок
складаються акти та вживаються відповідні заходи. У разі неможливості проживання
дітей з батьками, не виконання ними батьківських обов’язків, забезпечується своєчасне
вилучення дітей з сім’ї та подальше влаштування. Вилучено та влаштовано 7 дітей.
Протягом 2017 року на профілактичний облік взято 15 дітей, що проживають в сім’ях, де
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. На батьків дітей які взяті на
облік скеровано листи до Тячівського відділу поліції про притягнення їх до
відповідальності. Службою підготовлено та подано до суду 6 позовних заяв, про
позбавлення батьків батьківських прав, 5 з яких задоволена судом, 1 – не задоволена,
дитина повернута матері.
Працівниками служби проведено 76 перевірок стану виховної роботи в навчальних
закладах району, 3 перевірки здійснено у позашкільних закладах під час яких прочитано
33 лекції, проведено 93 індивідуальних бесід з учнями, які знаходяться на
внутрішкільному обліку, пропускають навчання без поважних причин. 3- лекції прочитано
в Тячівському професійному ліцеї. В школах прочитано лекції на теми: «Молодь за
здоровий спосіб життя», «Закон і Ти», «Чи знаєш Ти свої права», «Запобігання торгівлею
людьми».
На виконання спільного наказу обласної служби у справах дітей та управління
поліції , працівниками служби та працівниками поліції протягом 2017 року здійснено
перевірки у 29 торгівельних закладах про дотримання ними чинного законодавства щодо

17
заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів. Виявлено 5 порушень,
складено 5 адмінпротоколів.
З метою надання допомоги неповнолітнім, які не навчаються і не працюють, з
подальшим професійним спрямуванням у навчанні, працевлаштуванні , спільно з центром
зайнятості проводяться ”круглі столи” на тему: «Працевлаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, що проживають в сім'ях, що опинилися в
складних життєвих обставинах»
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
На виконання заходів районної програми в частині захисту прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться робота по таких напрямках:
своєчасне виявлення та взяття на первинний облік, встановлення правового статусу,
призначення опіки, піклування, що дозволяє дитині отримувати підтримку з боку
держави, соціальні виплати та різні пільги.
На первинному обліку станом на 01.01.2018 р. перебуває 206 дітей: з них 79 дітейсиріт та 127 дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2017 року службою
взято на облік 24 дитини, з них 10дітей-сиріт та 14 позбавлених батьківського піклування.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації їм надано статус дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 19 дітей влаштовано під опіку,
піклування родичів. Станом на 01.01.2018 року із загальної кількості дітей 206, охоплено
сімейними формами виховання 193 дитини, а саме 169 дітей під опікою, піклуванням, 24
–в дитячих будинках сімейного типу, та прийомних сім'ях.
З метою розвитку пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в районі створені та функціонують 7прийомних
сімей, в яких виховуються 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
та діє 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховуються 7 дітей. Службою ведеться
постійний контроль за своєчасним нарахуванням та отриманням державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються
в прийомних сім’ях
та грошового забезпечення прийомним батькам, батькамвихователям, отримання дітьми одноразової допомоги при досягненні повноліття.
З метою захисту житлових, майнових прав та інтересів дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування на контролі є своєчасне подання (при досягненні
дітьми 16 річного віку) заяв до органів місцевого самоврядування про постановку їх на
квартирний облік. При оформленні спадщини на майно батьків дітям вищезгаданої
категорії, їх опікунам надається консультативна допомога. За рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам, у районі придбано соціальне житло для трьох
дітей – сиріт та осіб з їх числа у с.Вонігово.
Протягом 2017 року проведено 18 засідань Комісії з питань захисту прав дітей, на
яких розглядались питання позбавлення батьківських прав, захист майнових, житлових
прав дітей, питання профілактики правопорушень та інше. Розглянуто 198 питання.
Соціальна робота з населенням
Станом на 01.01.2018 року в рамках єдиної технології прийому громадян за
принципом „Єдиного вікна” Тячівським управлінням соціального захисту населення
прийнято 10328 заяв від одержувачів за наданням усіх видів соціальної допомоги та 8473
житлових субсидій.
Загальна чисельність одержувачів державних соціальних допомог станом на
01.01.2018 р. становила 14173 сім’ї.
Відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу сім’ям з дітьми”
на обліку в управлінні перебуває 6846 сімей, проведено нарахування на суму 109481,8 тис.
грн.
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Відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям” на обліку в управлінні перебуває 1843 сім’ї, проведено
нарахування на суму 52274,0 тис. грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України „Про надання тимчасової
допомоги, батьки яких ухиляються від сплати аліментів” на обліку в управлінні перебуває
100 осіб, проведено нарахування на суму1126, тис.грн.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України „Про державну соціальну
допомогу дітям інвалідам та інвалідам з дитинства” в управлінні на обліку перебуває і
отримує допомогу 1439 осіб. Загалом, за 12 місяців 2017 року нараховано та виплачено
допомоги на суму 1126,8 тис. грн..
Системою житлових субсидій протягом 2017 року охоплено 24055 сімей, із них
субсидією на житлово-комунальні послуги - 1953 сім’я, на тверде паливо та скраплений
газ - 4102 сім’ї.
Станом на 01.01.2018 року за призначенням субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива звернулось 8470 сімей.
Нараховановсіх видів субсидій на загальну суму 138789,6 тис. грн., з них: ЖКП 126770,2 тис. грн., СГТП - 12019,3 тис. .
Фактично профінансовано з бюджету з початку року 152045,0 тис. грн., а саме:
субсидій на скраплений газ та тверде паливо на суму 10231,1 тис. грн., та житловокомунальні послуги 141813,8 тис. грн.
За 2017 рік упавлінням проведено виплатуодноразовоївинагороди33жінкам,
якимприсвоєнепочеснезванняУкраїни „Мати-героїня” на загальну суму 538,0 тис. грн.
Сума винагородиобчислюється у десятикратному розміріпрожитковогомінімуму,
встановленого для працездатнихосіб року в якому проводиться виплата.
Дубівське управління соціального захисту населення обслуговувало 17 населених
пунктів (15 з яких мають статус гірського), де проживає 62,7 тис. чоловік. В даний час на
обліку в управлінні перебуває 9011 одержувачів соціальних допомог та субсидії, яким
щомісячно проводяться виплати на суму близько 15,5 млн. грн.
На території Дубівського регіону знаходяться 193 підприємства, установи,
організації, на яких зайнято в усіх сферах економічної діяльності 4598 осіб, займаються
підприємницькою діяльністю 2007 підприємців з найманою робочою силою в кількості
2187 осіб.
Станом на 01.01.2018 року згідно статистичних даних по регіону Дубівського
управління заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.
Робота управління організована за принципом єдиної технології прийому
громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги на підставі
єдиної заяви. В управлінні діє громадська приймальня, в якій щоденно без обідньої
перерви здійснюється прийом громадян. Впродовж 2017 року спеціалістами з прийому
прийнято від громадян 16473 заяв.
Впродовж звітного періоду субсидію на тверде паливо та скраплений газ
призначено 3407 сім’ям на суму 9061,9 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2018
року складала 1153,7 тис. грн.). Субсидіями на житлово – комунальні послуги
скористалися 4111 сім’ї (послуги з електропостачання та забезпечення природним газом)
на суму 11358,0 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2018 року складала 4535,4 грн.).
Чисельність отримувачів субсидії, включених до списків підприємств надавачів
послуг, у яких на рахунках залишилася частина невикористаних сум субсидій – 488. Сума
невикористаних субсидій, що повертаються до бюджету - 1325,1 тис. грн., загальна сума
частин невикористаних субсидій, що підлягають монетизації – 313,6 тис. грн.
Як уже зазначалось раніше, Дубівське управління соціального захисту населення
ліквідоване шляхом приєднання до Тячівського управління соціального захисту. Задля
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зручності отримувачів соціальних послуг саме відділення та весь персонал залишився в
селищі Дубове.
Робота із зверненнями громадян:
Протягом 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 1552 звернення
(2016 р. – 1928), з них 1519 письмових (на 374 звернень менше відповідного періоду) та
33 усних (на 2 менше відповідного періоду), в тому числі 26 колективних (у яких
звернулося 748 мешканців району), що на 10 менше відповідного періоду та 190
повторних, що на 103 менше відповідного періоду. У зверненнях порушено 1569 питань,
що на 481 менше відповідного періоду.
Кількість звернень, що надійшли від органів влади вищого рівня протягом 2017
року зменшилася на 388 і становить 1192 звернень, а саме:
Адміністрації Президента України - 1 (13 – 2016 р.);
Кабінету Міністрів України 1 – (5 – 2016 р.);
Обласної державної адміністрації 60 – (62 – 2016 р.);
Урядовий контактний центр 974 – (1432– 2016 р.)
Обласного контактного центру - 137 (53 – 2016 р.);
інших міністерств та відомств – 19 (11 – 2016 р.).
У переважній більшості авторами звернень є пенсіонери – 312 (353 -2016),
багатодітні сім’ї, одинокі матері – 130 (248-2016) , інваліди – 101 (119 -2016), безробітні –
138 (171 - 2016) та працівники бюджетної сфери – 21 (42 – 2016).
За характером основних питань, з якими звертаються громадяни це питання:
соціального захисту – 761 (2016 – 1213) звернень, аграрної політики і земельних відносин
– 172 (2016 - 245), комунального господарства – 142 (2016 – 99), освіти – 75 (2016 – 106),
охорони здоров’я – 63 (2016 – 71) та житлові – 57 (2016– 34) звернень.
За 2017 рік з питань надання одноразової грошової допомоги звернулось 1015
(1164 - 2016 р).
Аналіз кількісного надходження звернень громадян протягом 2017 року з
адміністративно-територіальних одиниць району свідчить, що найбільше надійшло
звернень від мешканців: с. Терново – 153, смт. Буштино – 148, с. Ганичі – 115, м. Тячів –
101, смт. Тересва – 86, с. Угля – 76, смт. Дубове - 74, с. Вільхівці – 72, смт. Солотвино –
60, с. Грушево – 50, c. Бедевля – 49, с. Калини – 45, с. Добрянське – 39, с. Нересниця – 36,
с. Тарасівка – 34.
Районна державна адміністрація спрямовувала і надалі спрямовує свою роботу на
забезпечення громадянам конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування.
Розвиток галузі культури
Культурно-просвітницьку роботу району забезпечують 29 будинків культури та
клубів в т.ч. 1 районний будинок культури, 45 бібліотек (з них
1 – центральна районна бібліотека для дорослих, 1 – центральна районна бібліотека для
дітей, 43 – бібліотеки-філії), 9 дитячих шкіл мистецтв, 4 музеї.
На 2018 рік сесією районної ради затверджено 1 Програму розвитку культури і
мистецтв у Тячівському районі на 2017-2020 роки.
Протягом
2017 рокуорганізовано та проведено культурно-масові заходидо
державних та професійних свят згідно плану роботивідділукультури.
Традиційно протягом року проведено районні огляди – конкурси та фестивалі.
Для підтримки духу патріотизму серед населення працівники культури Тячівського
району проводять роботу спрямовану на героїзацію осіб, які віддали своє життя за
Україну, вшанування їх пам’яті та виховання патріотизму серед населення. Проведено ряд
благодійних заходів, на яких проводився збір коштів на підтримку воїнів АТО. Також
було проведено патріотичні акції «Підтримай солдата добрим словом» та флеш-моби під
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назвою «Україна Єдина», про які висвітлено на сторінках альбому-естафети «Україна
Єдина» та проведено зустрічі з учасниками бойових дій.
Діяльність централізованої бібліотечної системи спрямована
на висвітлення
державної політики у галузі культури та покращення якості бібліотечних послуг, навчання
кадрів і зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ.
Важливе місце в галузі культури району займає початкова дитяча музична школа,
основним завданням якої традиційно є виявлення і підтримка юних талантів, сприяння
розвитку дитячої творчості, збереження народних традицій краю та залучення їх до
професійного мистецтва. У районі працює 9 дитячих шкіл мистецтв.
При дитячих школах мистецтв району діють такі відділи: фортепіанний, струнносмичковий, народний, духовий, вокально-хоровий, теоретичний, відділ образотворчого
мистецтва та відділ хореографії.
Викладачі та учні шкіл мистецтв району є активними учасниками всіх масових
заходів та концертних програм до державних та професійних свят.
Протягом навчального року крім районних конкурсів учні шкіл мистецтв району
приймали участь та займали призові місця у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсах.
Розвиток галузі освіти
2017 рік став стратегічним у напрямку впровадження Міністерством освіти і науки
України змін, пов’язаних із Концепцією “Нова українська школа”.
Упродовж року управління та всі його структурні підрозділи створювали в межах
своїх повноважень умови для реалізації рівних прав громадян України на освіту,
соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, дітей з особливими освітніми
потребами, педагогічних, інших працівників закладів освіти. Забезпечувалась якісна
реалізація основних завдань державної політики в системі освіти відповідно до чинного
законодавства.
Уточнений обсяг видатків на освітню галузь ( навчальні та дошкільні навчальні
заклади) у 2017 році склав: 407 млн.486 тис.160 грн.
На виконання зазначеного у галузі дошкільної освіти вдалось удосконалити мережу
дошкільних навчальних закладів. Станом на грудень 2017 року в районі функціонує 42
дошкільні навчальні заклади. У загальній структурі дошкільних навчальних закладів є: 38
ДНЗ комунальної форми власності, з них: 2 - ДНЗ приватної форми власності
(Буштинський ДНЗ «Святої Єлізавети», Солотвинський ДНЗ «Свята Анна» , у яких 106
дітей) та 4 - навчально-виховні комплекси: Углянський НВК-ЗОШ І ступеня «Первоцвіт»,
Яблунецький НВК-ЗОШ І ступеня, Прочківський НВК- ЗОШ І ступеня, Тереблянський
НВК – ЗОШ І-ІІІ ступенів.
В лютому 2017 року відкрито Тересвянський заклад дошкільної освіти «Веселка»
на 176 місць ( з потужністю на 280 місць).
Протягом 2017 року додатково охоплено дошкільною освітою: на 30 місць в
Дубівському ДНЗ № 2; на 15 місць в Тереблянському НВК-ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Завдяки вжитим заходам кількість дітей у дошкільних закладах збільшено на 142
місць. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою усіма формами становить 84 %, з
них: 5270 дітей – в дошкільних навчальних закладах, в тому числі: 1032 – в групах з
короткотривалим перебуванням; 629 дітей охоплено соціально-педагогічним патронатом.
Дітей п’ятирічного віку охоплено дошкільною освітою 1688, що становить 84,3 % від їх
кількості. На 100 місць припадає 106 дітей ( замість 134 у 2016 році ). На черзі до
зарахування в закладах дошкільної освіти - 391 дитина.
Видатки на утримання одного вихованця у ДНЗ у 2017 році становили в
середньому 12 099 грн.
Заплановано у 2018 році відкрити новий комунальний заклад дошкільної освіти в с.
Нижня Апша на 100 місць., в с. Тарасівка на 100 місць.
У галузі загальної середньої освіти з метою створення оптимальних умов для
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здобуття якісної освіти у 2017–2018 навчальному році в районі функціонує 63
загальноосвітніх навчальних заклади, у тому числі: 4 навчально-виховних комплексів, з
яких: 3 НВК- ЗОШ І ступеня ( 105 учень ); 1 НВК І–ІІІ ступенів (246 учнів); ЗОШ І
ступеня – 5 ( в них – 301 учнів), ЗОШ І–ІІ ступенів – 25 ( в них учнів – 3 947 ), ЗОШ І–ІІІ –
30 (12 978 учнів ) , в тому числі: 1 гімназія - інтернат ЗОШ І-ІІІ ступенів ( 688 учнів) , 2 –
ліцеї ( 175 учнів). Реалізуючи вимоги у галузі освіти різних етнічних груп, збереження їх
культурних особливостей, освітні послуги надають 12 загальноосвітніх навчальних
закладів: у тому числі 2 – з угорською, 10 – з румунською мовою навчання. У двох
загальноосвітніх навчальних закладах (Солотвинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 і
Нижньоапшанській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчання ведеться двома, трьома мовами
відповідно ).
Освіту здобувають 18 440 (в минулому навчальному році 18 075 учнів ).
Середня наповнюваність учнів у класі 19 учнів (у 971 класах навчається 18 440).
Найменша наповнюваність учнів у класі – 4 учні в Нижньоапшанській ЗОШ І-ІІ ступенів,
найбільша - 27 учнів у Буштинській гімназії-інтернаті .
Видатки загального фонду на утримання загальноосвітніх навчальних закладів у
2017 році становили 343 млн. 724тис. грн.. (Видатки на утримання одного учня у ЗОШ у
2017 році становили в середньому 18 640 грн.).
Для оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів
освіти району отримано 106 комп’ютерів з департаменту освіти і науки.
Питання забезпечення підвозу учнів та педагогічних працівників до місця навчання
та додому знаходиться на постійному контролі управління освіти. У поточному
навчальному році організованим підвезенням в районі забезпечено 1848 учнів та 106
вчителів до 26 навчальних закладів освіти Тячівського району, що становить 80 % від
загальної потреби в перевезенні та 95 % від потреби на території, за якою закріплені дані
автобуси. У 2017 році придбано один шкільний автобус для Новоселицької ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
Для задоволення сучасного ринку праці у кваліфікованих робітниках в районі
функціонує 4 міжшкільні навчально-виробничі комбінати: Калинівський - 394 учнів
навчається, Тячівський – 238 учень, Тернівський – 322 учнів, Солотвинський – 432 учнів.
Всього в МНВК навчається 1386 старшокласників.
В районі діють такі позашкільні навчальні заклади: Тячівський районний Центр
дитячої та юнацької творчості, районний еколого-натуралістичний центр та дитячоюнацька спортивна школа.
У 2017 році вдалося зберегти мережу позашкільних закладів.
Позашкільні навчальні заклади об’єднують 234 групи гуртків, в яких займається
3682вихованців на базах загальноосвітніх навчальних закладів району. Це становить 20,3
% від загальної кількості дітей, що на 2,5% більше, ніж у минулому році. У дитячоюнацькій спортивній школі займається 1064 учнів у 82 спортивних секціях. В порівнянні з
попереднім роком кількість вихованців збільшилася на 36 учнів.
Розвиток галузі охорони здоров’я
За 2017 рік галузь профінансовано на 142 млн. 251 тис. грн, що складає 98,7 % від
запланованого на рік (без даних по 2 громадах).
Витрати бюджетних коштів на 1 жителя склали 1тис. грн 86 коп.
Структура фінансування закладів: лікарні – 81987,2 тис. грн., амбулаторії – 45758,8
тис. грн., ФАПи – 4318,8тис.грн., інші програми – 10186,4 тис. грн.)
Видатки на оплату праці склали 115660,2 тис. грн., що складає 81,3% від
профінансованих видатків. Видатки на медикаменти складають 3411,6 тис.грн. або 2.4%
від профінансованих видатків.Видатки на продукти харчування складають 1850,3 тис. грн.
або 1,3 % від профінансованих видатків.
По програмам при плані 10239.7 тис. грн. в 2017 році профінансовано 7768,3 тис.
грн.По програмі « Цукровий діабет» використано 3039,8 тис.грн. при плані 3741,8 тис.
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грнПо програмі «Профілактика, діагностика та лікування злоякісних новоутворень у
населення району» використано 467,9 тис. грн. (план – 500). По програмі медичного
забезпечення ветеранів війни та прирівняних до них по пільгам використано 165,6 тис грн.
(план – 415,8). По програмі медикаментозного забезпечення хворих, яким проводиться
замісне діалізне лікування використано 290 тис. грн. (план – 300 тис. грн.).
По програмі медикаментозного забезпечення окремих груп населення, що
підпадають під дію Постанови Кабінету Міністрів України №1303 використано 1498,2
тис. грн. (план – 1502,8). По Урядовій програмі « Доступні ліки» використано 2306,8 тис.
грн. (план – 3379,3 тис. грн.)
В напрямку зміцнення матеріально-технічної бази в районі проведені:
- капітальні ремонти КЗ «Тячівська районна поліклініка » на суму 996485.4 грн: ремонт
приміщень, актового залу та прилеглої території;
- капітальний ремонт поліклініки Нересницької ДЛ на суму 283342,7 грн та реконструкція
котельні з влаштуванням твердопаливного котла на суму 216804,3 грн;
- поточний ремонт приміщень та сходової клітини поліклініки в Н.Апшанській ДЛ на
суму 199,9 тис. грн.,
- поточний ремонт фасаду Лопухівської АЗПСМ на суму 199.5 тис.грн,
- поточний ремонт Тереблянської ДЛ на суму 199,0тис.грн;
- поточний ремонт Дулівської АЗПСМ на суму 122,7 тис.грн.
- закуплено котел для Н.Апшанської ДЛ на 60 тис.грн.
- для Тячівської РП закупила комп’ютери для супроводу програм, отримали УЗД апарат
по гуманітарній допомозі.
По Тячівській РЛ №1 за кошти місцевого бюджету проведені поточні ремонти на
суму 1146,5 тис.грн.закуплено автоклав, насоси інфузійні 3 шт, фіброколоноскоп, ЕКГ
«Біомел»100, мікроскопи 4 шт., центрифуги лабораторні 2 шт, пральні машини 6 шт на
суму 879, 8 тис.грн.
На сьогодні в закладах охорони здоров’я наявні 53 автомобіля, з них діючі 45, в
тому числі до 5 років машин немає, до 10 років 22 автомобіля, а понад 10 років – 31.
В Тячівському районі медичну допомогу населенню району надають 73 заклади: 2
районі лікарні , 1 районна поліклініка, 4 дільничні та 2 міські лікарні, 29 амбулаторій
загальної практики сімейної медицини, 34 ФАПи.
На сьогодні із 38 юридичних осіб мають ліцензії на медичну практику 37, не
ліцензована 1 АЗПСМ в Вільховецькій громаді. Ліцензії на обіг наркотиків та прекурсорів
мають 3 заклади. Акредитовано районні лікарні та поліклініка, 4 дільничні лікарні та 1
МЛ, 21 АЗПСМ та 24 ФАПа.
Центральні логістичні території будуть формуватись по проведенню адміністративної
реформи, але передбачується такий варіант:
Запроектована та подана в департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА
спроможна мережа первинної ПМД в районі передбачає створення 3 ЦПМСД, в тому
числі 2 в ОТГ.
Одним з основних стратегічних завдань реформи є перехід до оплати діяльності
постачальників медичних послуг на основі конкретних результатів їх діяльності.
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №
1013 та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування
населення» на протязі 4 місяців 2018 року необхідно провести перетворення закладів
охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.
Робота щодо надання допомоги в зону АТО
Станом на 2017 рік у Тячівському районі нараховується 154 учасники АТО.
Питання соціального захисту військовослужбовців та їх сімей знаходяться на особистому
контролі керівництва Тячівської райдержадміністрації. З Тячівського району постійно
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надається гуманітарна та матеріальна допомога і підтримка військовослужбовцям на
Сході, мешканцям окупованих територій та демобілізованим бійцям.
У 2017 році за сприяння Тячівської райдержадміністрації було організовано 10
поїздок на Схід, в результаті яких відправлено сотні тонн вантажів з продуктами
харчування, технічними засобами, пиломатеріалами та іншими необхідними. За благодійні
і спонсорські кошти військовослужбовцям придбано 7 автомобілів та 2 швидкі для
використання в зоні бойових дій.
На Тячівщині проведено ряд широкомасштабних акцій у підтримку військових
АТО, дітей та мешканців окупованих територій, до яких активно долучились навчальні
заклади, охорони здоров'я,
державні установи та організації, органи місцевого
самоврядування, приватні підприємці району, широкі верстви населення. В рамках її
проведення зібрано та відправлено на передову гуманітарні вантажі з необхідними
матеріальними засобами.
З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей в
2017 році 2 мобілізованим військовослужбовцям надано по 1 тис. грн допомоги, 10
учасникам АТО надана соціальна допомога у розмірі - 19 тис. грн, 2 демобілізованим
учасникам АТО - по 2 тис. грн., 3 сім'ям учасників АТО надана допомога у розмірі 3,500
грн. З метою покращеня житлових умов в 2017 році 1 сім'ї загиблого учасника АТО з
Державного бюджету виділено 408, 748 грн. для придбання житла. Для отримання
земельних ділянок учасниками АТО подано 265 заяв, з яких надано 145 дозволів.
У районі активно діють 2 громадські організації «МАМА учасників АТО» та
«Патріот», метою яких є захист прав учасників АТО та їх сімей та надання допомоги в
адаптації до мирного життя. Зі свого боку керівництво Тячівської райдержадміністрації
намагається всіляко сприяти даній організації в створені умов для продуктивної
діяльності. Прийнято Програму державної підтримки діяльності ветеранських
громадських організацій та громадських організацій, які займаються проблемами
учасників АТО та їх сімей на 2017 рік та забезпечено її фінансування.
Систематично за участі керівництва району проводяться зустрічі з учасниками
АТО, де обговорюються проблеми, які турбують учасників антитерористичної операції,
зокрема щодо надання їм земельних ділянок, соціальних виплат, медичного забезпечення,
працевлаштування тощо.
В засобах масової інформації постійно висвітлюються заходи присвячені
вирішенню питань бійців АТО, публікуються матеріали на підтримку армії, популяризації
окремих героїчних вчинків, щодо перебігу подій АТО, а також статті присвячені героїзму
українських вояків, відданості волонтерів та населення, які сприяють підтримці бойового
духу та зростанню рівня патріотизму.
Робота проводиться державною адміністрацією із врахуванням пріоритетних
напрямів роботи державної адміністрації у розв’язанні економічних проблем, реалізації
соціальної політики, вирішенні питань соціально-культурного розвитку, поповненні та
виконанні бюджету.

