ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Берегівської районної державної адміністрації
за 2017 рік
Презентуючи свій звіт, скажу, що основні напрями роботи Берегівської
райдержадміністрації ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ,
ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, їх практичної
реалізації на місцях та виконанні Програми економічного і соціального
розвитку району.
У звітному періоді постійна увага райдержадміністрації приділялася
наступним питанням: покращенню економічної ситуації в районі, дотриманню
вимог чинного законодавства з питань оплати праці, створенню умов для
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, благоустрою населених
пунктів району, покращенню розрахунків за використані енергоносії,
забезпеченню сталого розвитку малого і середнього бізнесу, покращенню
екологічної ситуації в районі.
Протягом року проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, на
яких розглянуто 36 питань. З обговорених на засіданнях колегії питань
прийнято 36 рішень. На їх виконання головою райдержадміністрації видано 9
розпоряджень та 5 доручень.
Для вирішення питань соціально-економічного розвитку району протягом
звітного періоду головою райдержадміністрації прийнято 514 розпоряджень.
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що приймаються в
межах його компетенції, попередньо перевіряються юридичним відділом
апарату райдержадміністрації на предмет їх відповідності чинному
законодавству і візуються начальником юридичного відділу апарату
райдержадміністрації.
З метою надання практичної та методичної допомоги виконкомам
місцевих рад району протягом 2017 року проведено 7 нарад - семінарів з
сільськими, селищним головами та секретарями виконкомів місцевих рад
району на яких розглянуто 33 питання.
Щодня оновлюється веб-сторінка райдержадміністрації, де розміщується
інформація про роботу посадових осіб
відділів, управлінь та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації.
На постійному контролі у райдержадміністрації знаходяться питання
стану ведення діловодства, дотримання виконавської дисципліни.
Для організації контролю за виконанням директивних та розпорядчих
документів органів влади вищого рівня щомісячно готується план-контроль,
який заздалегідь доводиться до безпосередніх виконавців письмово. Також
нагадування про надання відповідей здійснюється в телефонному режимі.
Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №
109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права громадян на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про

звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською
райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі
зверненнями громадян.
Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента, узято
під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий
особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.
Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації,
здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць, у тому числі і
два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та районної
державної адміністрації вивішені на видних місцях у приміщеннях
райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад району.
Протягом 2017 року керівництвом райдержадміністрації проведено 96
особистих прийомів громадян у райдержадміністрації та 96 виїзних прийомів
громадян за місцем їх проживання. На цих прийомах громадяни звернулися з
питань надання матеріальної допомоги, покращення матеріально-технічного
стану бюджетних установ, спірних земельних питань. Згідно з графіком виїзні
прийоми громадян відбулися у всіх населених пунктах району.
З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян,
вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти
населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та
засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації
„гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим
графіком.
Райдержадміністрація здійснює взаємодію з органами місцевого
самоврядування шляхом проведення виїзних прийомів громадян. Здійснюється
постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян. Щомісяця
до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з питань розгляду
звернень громадян, що надійшли до Президента України, Секретаріату
Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України,
облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до
райдержадміністрації. За звітний період відбулося 12 засідань.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 20.05.11 №
303 „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації” та
розпорядження голови райдержадміністрації від 06.06.11 № 226 забезпечується
оприлюднення в районній газеті „Вісник Берегівщини”, на офіційному вебсайті райдержадміністрації, інформаційних стендах у спеціальних місцях
роботи запитувачів інформації, зазначеної у статті 15 Закону України „Про
доступ до публічної інформації”.
Усі запити на публічну інформацію, які
надходять до
райдержадміністрації, реєструються, обліковуються
та оперативно
обробляються загальним відділом апарату райдержадміністрації. У загальному
відділі визначено місце для роботи запитувачів із документами, що містять
публічну інформацію, створено умови для подання письмових запитів
громадянами з обмеженими фізичними можливостями.

Для зручності надання послуг населенню району райдержадміністрацією
утворено сектор у справах державної реєстрації, реєстраторами сектору
протягом року прийнято 2660 заяв.
Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг працює
сектор надання адміністративних послуг, який діє за принципом «Єдиного
вікна». Сектором надається 35 видів адміністративних послуг, з них 8 послуг
дозвільного характеру. Протягом
2017 року через сектор
надання
адміністративних послуг надано 7779 послуг. Безпосередньо адміністраторами
оброблено 1157 заяв. Найбільш поширеними послугами є послуги
Дежгеокадастру та управління соціального захисту населення .
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації утворено сторінку, на якій
розміщено інформацію про адміністративні послуги, які надаються через
сектор, графік роботи, інформаційні та технологічні картки на кожну
адміністративну послугу, нормативно-правові акти, які стосуються діяльності
СНАП, інша важлива та актуальна інформація.
В секторі працює постійно діюча телефонна «гаряча лінія».
За звітний період надано близько 400 консультацій.
У 2017 році за рахунок коштів районного бюджету здійснено організацію
каналу конфіденційного зв’язку у складі Національної системи
конфіденційного зв’язку з підключення Центру надання адміністративних
послуг до Єдиного державного демографічного реєстру (в тому числі придбано
шафу та інше телекомунікаційне обладнання,
затверджену робочу
документацію). Здійснюються заходи щодо придбання робочої станції для
оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для
зняття біометричних даних особи.
За рахунок коштів обласного бюджету у листопаді-грудні 2017 року
дистанційно встановлено програмне забезпечення єдиний електронний
документообіг «Універсам послуг».

Організація роботи з кадрами
Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється відповідно до вимог
Законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації”,
„Про запобігання корупції” та інших нормативно–правових документів з
кадрових питань.
Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації
розроблені відповідно до Типових положень, Регламенту райдержадміністрації
та затверджені розпорядженнями голови райдержадміністрації. Посадові
інструкції державних службовців приведені у відповідність до затверджених
Положень та відповідають виконуваним функціям.
Гранична чисельність працівників Берегівської районної державної
адміністрації становить 130 штатних одиниць, зокрема в апараті
райдержадміністрації 29 штатних одиниць, що становить 22,30 % усіх
працівників, в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації

– 44 штатних одиниць (33,84%), в фінансовому управлінні - 13 (10%), в інших
структурних підрозділах райдержадміністрації – 44 (33,84%).
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Формування складу державних службовців
Відповідно до Закону України «Про державну службу прийняття на
посади державних службовців категорії «Б» та «В» здійснюється за
результатами конкурсного відбору. Оголошення про вакантну посаду
державної служби оприлюднюється на сайтах Національного агентства з
питань державної служби та Берегівської райдержадміністрації. Проведення
конкурсу складається з
таких етапів: тестування, ситуаційне завдання та співбесіда – для
категорії «Б», тестування та співбесіда – для категорії «В». Інформація про
переможця конкурсу оприлюднюється на сайті Національного агентства з
питань державної служби.
Одним із елементів очищення влади є запровадження обов’язковості
проходження процедури перевірки осіб, які займають посади в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, а також осіб, які
претендують на зайняття відповідних посад, зокрема, шляхом фінансового
контролю за майновим станом державних службовців.
З метою реалізації Закону України ”Про запобігання корупції” всі
державні службовці райдержадміністрації подали до 1 квітня е-декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2016 рік.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007
року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий
державний службовець”, на виконання розпоряджень голів обласної та
районної державних адміністрації в райдержадміністрації проведено І тур
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець». В
конкурсі прийняли участь 34 державних службовця, і їм зараховано
підвищення кваліфікації в рамках вищезазначеного конкурсу.

15 листопада 2017 року набрав чинності Закон України від 9 листопада
2017 року № 2190-VІІІ „Про внесення змін до деяких законів України щодо
окремих питань проходження державної служби”, яким внесено зміни до
Закону України „Про державну службу” стосовно непоширення його дії на
голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
а також щодо покладення на керівника апарату місцевої державної
адміністрації обов’язків керівника державної служби в апараті відповідної
адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі
статусом юридичних осіб публічного права).
Оцінювання результатів службової діяльності
Відповідно до статті 44 Закону України „Про державну службу”,
постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 „Про
затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців”, на виконання розпоряджень голів обласної
та районної державних адміністрацій, з метою забезпечення організації
проведення оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців категорій „Б” та „В” в райдержадміністрації установлено, що
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців
райдержадміністрації за 2018 рік проводиться у такі строки:
- визначення завдань і ключових показників результативності,
ефективності та якості – у грудні 2017 року.
- визначення завдань новопризначеним (переведеним) державним
службовцям за період з дня їх призначення по 30 вересня 2018 року з
погодженням завдань протягом п’яти робочих днів після призначення
(переведення).
- проведення моніторингу виконання завдань – до 25 березня, 25 червня,
25 вересня 2018 року та у разі потреби здійснення їх перегляду.
- оціночна співбесіда, визначення та затвердження результатів
оцінювання – у жовтні – грудні 2018 року.

Економічний розвиток
У 2017 році в економіці району досягнуто позитивні тенденції в
інвестиційній діяльності, збільшенні обсягів виробництва промислової
продукції, вирішенні ряду соціальних питань.
В економічному розвитку Берегівщини помітну роль, як і в попередні
роки, відігравали промислові підприємства: ТОВ „Котнар - М”, ТОВ
„Кнюппель Ферпакунг”, СП „Хох-Берег”, ТОВ „Бон-Тон”, ПП «Кінга», ПАТ
„Берегівський кар'єр”, ПП „Прополіс”. Продовжує стабільно працювати ДП
„Берегівське лісове господарство”, в сільському господарстві -ТОВ „Агро Свобода” та інші.
Промисловість

За 2017 рік обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) в
районі становив 229,4 млн. грн., що становить 107,2% у порівнянні до 2016

року. Обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одну особу становить
4507,7 грн.
Динаміка обсягів реалізованої продукції підприємств
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В районі основними і найбільш розвинутими галузями промислового
виробництва є легка, харчова і добувна промисловість. Високі темпи приросту
продукції досягнуто на підприємствах харчової (108,0%)
і легкої
промисловості (110,6%).
Спад обсягів реалізації продукції, в порівняні з 2016 роком допустили
підприємства добувної галузі - ПрАТ „Берегівський кар’єр” - 62,8%, СП ТОВ
„Керамнадра” - 76,3%, в зв’язку з проведенням реконструкції та
відновлювальними роботами, і підприємство деревообробної галузі ТОВ „ЕкоБлейз” - 43,8% в зв’язку з відсутністю замовлень на продукцію. Впродовж року
головою райдержадміністрації проведено неодноразові зустрічі з керівниками
підприємств з метою вирішення проблеми пошуку нових ринків збуту та
збільшення обсягів виробництва продукції.
Агропромисловий розвиток
У галузі сільського господарства району здійснюють господарську
діяльність 225 підприємств, з них 193 фермерські господарства.
У обробітку землекористувачів усіх форм власності знаходиться близько
46 тис.га сільськогосподарських угідь, з яких рілля складає 34,1 тис.га.
Сільськогосподарські підприємства всіх форм власності та населення
завершили посів озимих культур. За станом на 01.01.2018 року, згідно з
оперативними даними, посіяно озимих зернових культур на 7786 га., при
прогнозі 8250 га. Крім того, посіяно 593 га озимого ріпаку при прогнозі 200 га.
У 2017 році закладено 7,5 га молодого саду, в тому числі 4,5 га
зерняткових (ТОВ „Дельта КМБ” с.Боржава - яблуня) та 3,0 га кісточкових (ФГ
„Мельчак А.М.” с.Балажер - слива).
Сільськогосподарським підприємствам у 2017 році виплачено
за
обласної програми підтримки тваринництва 45,18 тис.гр та 178,3 тис.грн. за
державної програми розвитку садівництва та виноградарства.
Гальмує розвиток тваринництва відсутність м’ясо та молокопереробки,
як в районі, так і в області, нестабільність ринку. Підприємство, яке

заготовляло молоко на території району („Радивілмолоко” Рівненської області)
у зв’язку з невеликими об’ємами відмовилось від заготівлі молока в районі.
За власні кошти реконструйовано та розпочато виробництво продукції на
Боржавському ковбасному заводі.
На порядку денному гостро стоїть питання будівництва у районі
санітарно-забійних пунктів худоби.
Всі господарства основного кола статистичної звітності за поточний рік
спрацювали з прибутками, заборгованість до бюджету району та Пенсійного
фонду, а також із виплати заробітної плати відсутня.
Надходження платежів до бюджету
За 2017 рік до зведеного бюджету району надійшло 155561,1 тис.грн., що
становить 137,1% в порівнянні до 2016 року, в тому числі до державного
бюджету надійшло 52918,3 тис.грн., або 148,7%, до місцевого бюджету 102642,8 тис.грн., або 131,8%.
За підсумками роботи 2017 року до загального фонду місцевого бюджету
мобілізовано доходів у сумі 109 200,0 тис. гривень, що складає 129,1 відсотка
до уточнених показників розпису на звітний період, та більше в порівнянні до
2016 року на 54,2 %, або 38 377,2 тис. гривень.
За станом на 01.01.2018 року недоїмка до зведеного бюджету району
складає 7541,2 тис.грн., в порівнянні до початку 2017 року вона збільшилась на
181,4 тис.грн., або на 2,5%.
До переліку найбільших боржників входять наступні підприємства (в
основному підприємства, які не ведуть діяльність, або банкрути):
- ДП ,,Батьовський КХП” – 3569,9 тис.грн.;
- ДП ,,ДГ ЗДСГДС ІСГ Карпатського регіону НААН” с. В.Бакта –1733,8
тис.грн.;
- ТОВ ,,Закарпатполіметали” – 874,3 тис.грн;
- ТОВ ,,БІО НОВІС” – 196,6 тис.грн;
- Радгосп-завод ,, Мужіївський” – 145,5 тис.грн.
Зайнятість населення та ринок праці
Протягом 2017 року суб’єктами підприємницької діяльності району
створено 1007 нових робочих місць, що становить 108,3% до завдання
програми зайнятості населення району на 2017 рік.
За 2017 рік зареєстровано 401 суб’єкти підприємницької діяльності, або
156,0 % в порівняні до 2016 року, з них:
юридичних осіб – 25, ( 32,5%);
фізичних осіб - 376, (208,9%) .
Впродовж 2017 року працевлаштовано 77 осіб незайнятого населення.
Рівень зареєстрованого безробіття в районі за станом на 01.01.2018 року
складає 0,31% чисельності постійного населення працездатного віку.
Доходи населення та заробітна плата
Згідно із щомісячними звітами по праці підприємствами основного кола
статистичної звітності у Берегівському районі середньомісячна заробітна плата

на підприємствах, організаціях, установах району у грудні 2017 року становить
6980,0 грн., що на 31,7 % більше в порівнянні до початку року та на 32,0%
більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року.
Найвищий розмір заробітної
плати на ДП ,,Берегівське лісове
господарство”, ТОВ ,,Бон Тон”, ТОВ ,,Кнюппель Ферпакунг”.
За станом на 01.01.2018 року заборгованість із виплати заробітної плати
на економічно-активних, економічно неактивних та підприємствах комунальної
форми власності відсутня.
Інвестиційна діяльність
В районі ведуть господарську діяльність 46 суб’єктів підприємницької
діяльності з іноземним капіталом. В легкій промисловості це СП „Хох-Берег”,
ТОВ „Кнюппель Ферпакунг”, в добувній - СП „Керамнадра”, в деревообробній
- ТОВ „Еко-Блейз”, в сільському господарстві -ТОВ „Агро - Свобода” і інші.
Серед підприємств та організацій району значні обсяги інвестицій
припадають на промислові підприємства переробної промисловості. Найбільшу
частку займають інвестиції з Угорщини, Німеччини, Словаччини і Італії.
За станом на 01.10.2017 р. обсяг прямих іноземних інвестицій в
економіку району склав 1994,3 тис.дол. США. (119,6% в порівняні до
01.01.2017 року). Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну
особу складає 39,2 дол. США.
Капітальні інвестиції за січень – вересень 2017 рік склали 37021,0 тис.
грн., або 120,2 % в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Обсяг
капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 727,3 грн.
Обсяг виконаних будівельних робіт за 2017 рік склав 19973,0 тис.грн., що
в 3,7 рази більше в порівнянні до 2016 року.
Ринок товарів і послуг
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січеньвересень 2017 року склав 223,1 млн.грн., або 156,4% в порівняні до
відповідного періоду минулого року. Обсяг роздрібного товарообороту у
розрахунку на одну особу становить 4365 грн.
Обсяг реалізованих послуг станом на 01.10.2017 року склав 6673,9 тис.
грн., або 133,6 % в порівняні до відповідного періоду минулого року.
Стан оплати за енергоносії
За станом на 01.01.2018 року рівень розрахунків за використану
електроенергію в районі становить 98,5%, в тому числі з місцевого
бюджету – 99,4 %, державного бюджету – 100,4%, населення – 98,9%.
Рівень оплати за спожитий природний газ склав 78,7%, в тому числі
населенням – 91,03%, пільги-77,8%, субсидії – 65,8%.
Земельні ресурси та земельні відносини

Від продажу ділянок несільськогосподарського призначення за 2017 рік
отримано 1475,4 тис.грн.
Проведені роботи з виготовлення технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель у населених пунктах: с.Велика Бийгань, с.Мала
Бийгань. Робота проводилась за рахунок коштів місцевих бюджетів та за
кошти, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва. Виконавцем робіт є ДП «Закарпатський
науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» та Закарпатська
регіональна філія ДП «Центр Державного земельного кадастру».
За рахунок коштів місцевих бюджетів проведено роботи з виготовлення
землевпорядної документації з розширення меж населених пунктів с.Велика
Бийгань, с.Мала Бийгань, с.Яноші і с.Балажер Виконавцем робіт є ДП
«Закарпатський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою».
Відповідно до плану – графіку на друге півріччя 2017 року були укладені
договори на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів с.Дийда, с.Кідьош, с.Бене та с.Оросієво, але на даний час технічна
документація не погоджена сільськими радами.

Інфраструктура та ЖКГ
Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо якісного
забезпечення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, забезпечення автобусним сполученням всіх
населених пунктів району, покращення умов перевезення пасажирів.
Транспортна система району - автомобільний та залізничний транспорт. В
районі 43 сільські населені пункти, які охоплені регулярним транспортним
сполученням. В межах району функціонують 15 приміських регулярних
автобусних маршрутів. Найбільш потужним на ринку автотранспортних послуг
району є ТДВ "Берегівське АТП-12137" (мережа автобусних маршрутів
загального користування налічує 4 автобусні маршрути). Приміськими
автобусними маршрутами загального користування в Берегівському районі
охоплено біля 70% населених пунктів району. Залізничним транспортом
охоплено дев'ять населених пунктів.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017році
проведено реконструкцію системи опалення ЗОШ І-ІІІ ст. с Дийда. Загальна
вартість проекту згідно з ПКД становила 929,248 тис. грн. Передбачається
економія в розмірі 47,2 тис. грн. в рік, а також економія газу 4,2 тис. м³ та
вугілля 4 т.
Протягом 2017 року проводилась робота з коригування ПКД проекту
„Будівництво заводу механічної переробки ТПВ потужністю від 20 до 30
тис.т/рік в с. Яноші”. На даний час проект проходить державну експертизу.
З метою забезпечення реалізації проекту протягом 2017 року ЄОТС
ТИСА спільно з угорським партнером підготували і подали заявку на конкурс в
рамках програми прикордонного співробітництва Європейського інструменту
сусідства „Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2014-2020” по проекту

побудови полігону з управління твердими побутовими відходами на території с.
Яноші та біогазового підприємства в Кішварді.
Після будівництва полігону завод забезпечить Берегово та населені
пункти району потужністю для переробки відходів. Реалізація проекту
спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу
відходів на навколишнє середовище і здоров’я людей.
29.11.2016 р. підписано договір між Великобактянською сільрадою та
представниками підрядної організації про початок реконструкції очисних
споруд у селі Велика Бакта. Ведуться роботи по будівництву очисних споруд в
с. В. Бакта. В 2017 р. з обласного бюджету профінансовано 647,6 тис.грн. В
2017 році розроблено та подано на конкурсний відбір Мінрегіону України для
реалізації в 2018 році проект „Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.
Велика Бакта”. Загальна вартість робіт - 16543,39 тис.грн.
На території району функціонують 2 житлово-комунальні підприємства,
які обслуговують 28 багатоповерхових будинків (15 – с. Велика Бакта, 13 – смт.
Батьово).
Послуги з водопостачання населенню надається комунальним
підприємством ЖКО „Гранд” с. Велика Бакта.
На балансі місцевих рад знаходиться 219 км доріг комунальної власності.
В 2017 році Берегівським дорожньо-ремонтним пунктом філії „Мукачівський
райавтодор” було проведено поточний ямковий ремонт доріг місцевого
значення: Мукачево – Берегово – КПП „Лужанка”, Берегово – Виноградово - В.
Копаня, Берегово – Дийда - В.Бийгань - Гут, КПП„Соломоново” - В.Добронь Яноші.
Згідно з Районною Програмою відведення та вилучення земель
Берегівського району для суспільних потреб на 2016-2019 роки в 2017 році
було викуплено 45 земельних ділянок площею 7,4654 га на суму 1 млн. 040 тис.
грн.

Містобудування та архітектура
Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та
архітектури
Реалізація Схеми планування території району розроблена та
затверджена рішенням Берегівської районної ради №287 від 20.09.2013 року. У
2014 р. оновлено топооснову території району (90,0 тис .грн.).
На підставі угоди з ДП УДНДІ „Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя у 2017
році завершено виконання проектних робіт по розробці Схеми планування
території Берегівського району (169,0 тис. грн.);
01.03.2017 за участю розробників та представників відповідних служб
району проведена робоча нарада щодо розгляду матеріалів «Схема планування
території району»;
05.07.2017 за участю розробників та представників відповідних служб
району проведено робочий розгляд матеріалів виконаної роботи «Схема
планування території району» з питань щодо архітектурної, економічної,
транспортної частин проекту, а також інженерного обладнання територій;

06.07.2017 за участю розробників та голів депутатських комісій районної
ради проведено робочий розгляд матеріалів виконаної роботи «Схема
планування території району» з питань щодо архітектурної, економічної,
транспортної частин проекту, а також інженерного обладнання територій.
Виконана робота (проектний план - основне креслення) в електронному
варіанті направлена відповідним службам для її погодження в цілому або із
обґрунтованими зауваженнями, сільським, селищній та районній раді для
ознайомлення.
20.10.2017 на 13 сесії VII сскликання Берегівської районної ради
попередньо розглянуто Схему планування території району.
25.10.2017 проект розглянуто на архітектурно-містобудівний раді при
управлінні містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації.
З метою проведення експертизи проекту, рішенням районної ради №236
від 22.12.2017 внесено зміни до Програми розроблення схеми планування
території Берегівського району» щодо фінансування.
Після одержання позитивного висновку державної експертизи,
розроблена Схема планування території Берегівського району буде подана до
районної ради на затвердження.
Стан розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому
рівні :
- оновлено топооснову, розроблено генеральний план села Косонь;
- організовано розроблення 8 детальних планів території.
Сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації безпосередньо
за 2017рік:
- видано 76 будівельних паспортів забудови земельних ділянок;
- надано 21 містобудівних умов та обмежень забудови земельних
ділянок (реєстр містобудівних умов та обмежень знаходиться у відкритому
доступі на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації);
- надано 185 висновків по землевпорядній документації;
- надано 5 паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності;
- організовано та проведено 13 архітектурно-містобудівних рад
(попередні розгляди проектів генеральних планів населених пунктів, детальних
планів територій та ін..);
- прийнято участь в 13 громадських слуханнях щодо врахування
громадських інтересів стосовно розроблених проектів містобудівної
документації на місцевому рівні.
На постійній основі надавалася консультативно-методична допомога
всім суб'єктам містобудування з питань, що входять до компетенції сектору
містобудування та архітектури.

Освіта
Діяльність
відділу
освіти,
молоді
та
спорту
Берегівської
райдержадміністрації спрямована на здійснення державної політики в галузі
освіти, збереження мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних

навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку,
удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових
освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу
професії вчителя.
Упродовж 2017 року відділом освіти, молоді та спорту здійснено ряд
заходів до мотивації учителів району:
у травні 2017 року проведена нарада з керівниками закладів загальної
середньої освіти щодо Нової української школи;
у червні 2017 року підписана Угода про партнерство з відділом
соціально – гуманітарної політики Воле - Баранецької ОТГ, Самбірського
району, Львівської області. У рамках співпраці відбувся обмін досвіду між
директорами шкіл вищезазначеної ОТГ та директорами шкіл Берегівського
району;
у жовтні 2017 року проведений тренінг з проектним менеджером онлайн платформи EdEra Олександром Папішем;
у листопаді 2017 року відбулась зустріч вчителів української мови і
літератури району із заслуженим вчителем України 2015 року Олесею Калинич,
яка в ході зустрічі поділилася з учителями досвідом роботи у школі та
сучасними підходами в роботі;
у грудні 2017 року відбулась робоча нарада вчителів-початківців з шкіл,
в яких навчання проводиться угорською мовою, які внесли свої пропозиції
щодо змін у навчальні програми початкової освіти.
Дошкільна освіта
Обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної
освіти є дошкільна освіта, яка покликана забезпечити різнобічний розвиток
дитини.
На території району функціонують 36 дошкільних навчальних закладів.
Щороку здійснюються певні заходи щодо максимального охоплення
дошкільною освітою дітей в кожному населеному пункті району. Для цього
використовуються різні форми здобуття дошкільної освіти – групи
короткотривалого перебування дітей, сезонні групи, соціально-педагогічний
патронат тощо. Для підготовки дітей до шкільного навчання працюють
консультаційні пункти (центри) при ДНЗ для батьків, діти яких не відвідують
ДНЗ.
На виконання районної програми «Розвиток дошкільної освіти
Берегівського району», згідно з рішеннями відповідних сільських рад було
відкрито короткотривалі групи на базі Бадалівського, Варівського,
Гатянського, Косоньського, Яношівського ДНЗ та Свободянського ДНЗ № 2, а
також соціально-педагогічний патронат у селах Нижні Ремети та Батрадь.
Відкриття груп короткотривалого перебування дітей та організація
соціально-педагогічного патронату дозволило охопити дошкільною освітою
додатково 190 дітей.
Загальна середня освіта

Мережа навчальних закладів приведена у відповідність до освітніх потреб
громадян, є: ЗОШ І ступеня - 6, ЗОШ І-ІІ ст. – 19, ЗОШ І-ІІІ ст. -10, навчальновиховних комплексів –5.
У районі функціонує Яношівський ліцей сільськогосподарського
профілю з наданням професійної підготовки, Берегівська угорська гімназія, а
для дітей, які потребують допомоги і реабілітації - Берегівська спеціалізована
школа-інтернат І-ІІІ ступенів; ліцей з гуманітарним та природничим профілем
с. Великі Береги (приватний ліцей).
Враховуючи потреби населення, район сприяє функціонуванню шкіл з
угорською та українською мовами навчання.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти 54 учні з
особливим освітніми потребами навчаються за індивідуальними програмами
навчання відповідно до стану здоров’я учнів.
Навчальні заклади району обладнані пандусами для безперешкодного
відвідування учнів з обмеженими фізичними можливостями.
Позашкільна освіта
У районі функціонує 3 позашкільні навчальні заклади:
районний культурно-освітній Центр національних меншин;
районний Будинок дитячої творчості;
районна дитяча юнацька спортивна школа.
Збережена мережа позашкільних закладів, де залучено 955 дітей, які
займаються у гуртках різних напрямків.
Позашкільні заклади району у 2017 році свою діяльність спрямовували на
підвищення якості змісту надання позашкільної освіти дітям сільського району
шляхом запровадження сучасних освітніх технологій на створення умов для
безперервного виховного процесу, що надає дітям широкі і нетрадиційні
можливості займатися улюбленою справою, розвивати власні здібності,
самовдосконалюватися.
У районному Будинку дитячої творчості учні займаються за 5 основними
напрямами: художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристськокраєзнавчим, гуманітарним, дослідницько-експериментальним (робота МАН).
У Берегівському районному освітньо - культурному Центрі національних
меншин залучено 335 учнів, які займаються у 19 гуртках, зокрема:
танцювальний, фольклорний, умілі руки, художня кераміка, образотворче і
прикладне мистецтво.
У дитячо-юнацькій спортивній школі залучено 300 учнів, які займалися у
20 групах, зокрема на відділенні боксу займається 68 учнів, гандболу - 32,
тенісу - 24, футболу - 176 учнів. В школі працює 8 тренерів – викладачів.
Успіхи та досягнення
Учні закладів загальної середньої освіти району приймають участь у
шкільних предметних олімпіадах різних рівнів.
У другому семестрі 2016-2017 навчального року шестеро учнів
загальноосвітніх закладів Берегівського району представляли район у IV етапі
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, з них двоє учнів стали

переможцями IV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з
угорської мови та літератури, а саме:
Біро Сінтія Олександрівна, учениця 9 класу Берегівської угорської гімназії;
Мартин Домініка Степанівна, учениця 10 класу ліцею з гуманітарним та
природничим профілем с. Великі Береги;
Горват Крістофер-Золтан Золтанович, учень 10 класу Берегівської
угорської гімназії, виборов ІІ місце з інформатики.
На ІІ (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук підготовлено 23 роботи
за участі 26 дітей. На ІІІ етапі (обласний) Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук надіслано 6
робіт.
В Берегівському районі діє програма „Робота з обдарованими учнями на
2016-2020 роки”, яка затверджена рішенням районної ради від 23.03.2016 року
№ 66. На виконання цієї програми було прийнято рішення про нагородження
іменними стипендіями учнів, які є переможцями різних етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад, а також вчителів, які готували цих дітей. За підсумками
2016-2017 навчального року за перше місце ІV етапу предметних олімпіад
розмір нагороди становив 2000 гривень (одна дитина – угорська мова та
література), друге місце – 1600 гривень (одна дитина – інформатика). Третє
місце розмір виплати становив 1400 гривень за зональний чемпіонат України з
боксу. В свою чергу, вчителі та тренер призерів (троє чоловік) отримали
нагороди по 600 гривень.
Переможці ІІІ етапу отримали нагороди: І місце – 1100 гривень (двоє
дітей); ІІ місце – 800 гривень (шість дітей);ІІІ місце – 600 гривень (семеро
дітей).
Вчителі (11 чоловік), які готували цих дітей, отримали грошову премію по
300 гривень.
50 переможців ІІ етапу отримали нагороди по 300 гривень. В загальному,
вчителі отримали нагороди на суму 4 407 гривень, а учні – 31 500 гривень.
Учні та вчителі Ліцею з гуманітарним та природничим профілем с. Великі
Береги отримали грошові нагороди в сумі 11 100 гривень за рахунок
спонсорських коштів.
Протягом листопада-грудня 2017 р. було проведено районні олімпіади з
базових дисциплін, у яких взяли участь 949 переможців шкільного етапу.
Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали 173 учні, а
саме: І місце посіли 48 учнів, ІІ місце – 56 учнів, ІІІ місце – 69 учнів.
У ІІ семестрі 2017- 2018 навчального року розпочалися обласні етапи
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Для участі у ІІІ етапі
Всеукраїнських учнівських олімпіад було визначено 60 учасників-переможців
ІІ етапу, які у січні - лютому 2018 року будуть захищати честь Берегівського
району.
Протягом грудня 2017 року відбувся перший (районний) тур
Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2018”. Участь у конкурсі прийняли
7 учителів. Переможцем у номінації „Українська мова і література” стала

Палош Наталія Іванівна (Великоберезька ЗОШ І-ІІІ ступенів).
У номінаціях „Фізика”, „Німецька мова” та „Фізична культура” на жаль,
учителі відмовились прийняти участь у ІІ етапі конкурсу.

Охорона здоров’я
Медичне забезпечення жителів району забезпечують Берегівська
центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера на 310 ліжок та
Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги до складу якого
входять 24 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини та 19
фельдшерсько-акушерських пунктів.
Забезпеченість становить 43,6 ліжок на 10000 населення проти 41,4 ліжок
у 2017 році. У стаціонарі проліковано 8894 хворих у 2016 році, у 2017 році –
8116. Середня тривалість перебування хворого у стаціонарі – 12,2 днів.
За 2017 року народилося 718 дітей (проти 740 в 2016 році), померло – 973
осіб (проти 1016 в 2016 році). Народжуваність на 1000 населення становить 9,6;
смертність – 13,01; природній приріст населення – - 3,41.
Проведено профілактичних оглядів (флюорографічних обстежень) з метою
виявлення туберкульозу 31682 особам, у розрахунку на 1000 осіб, що
підлягають обстеженню населення – 516,84 (проти 585,6 в 2016). Проведені
комплексні огляди ветеранів, учасників бойових дій та учасників війни шляхом
виїзду бригади лікарів в села. В структурних підрозділах Берегівського центру
ПМСД проліковано в дениних стаціонарах - 2704 хворих, стаціонарах вдома –
2388 хворих. На денному стаціонарі при поліклініці Берегівської ЦРЛ
проліковано 1422 хворих, в 2017 році – 1326 хворих.
На кінець 2017 року в Берегівському районі проживало 74808 тис. жителів,
з них 51220 тис. осіб у сільській місцевості, 23588 тис. осіб – міське населення.
Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги
Штатна чисельність за 2017 рік складає 236 чоловік: з них 57 лікарів, 122 середній медичний персонал, 39 - молодший персонал, 18 - інші, 26 лікарів
ЗПСМ, 2 терапевти, 2 педіатри, 19 стоматологів, 2 керівника та 6 лікарівінтернів.
Загальний обсяг видатків по Берегівському центру ПМСД у 2017 році по
загальному фонду становить 19 609 500,00 грн., в тому числі видатки на оплату
праці медичних працівників та іншого обслуговуючого персоналу склали
12 577 010,81 грн.
Здійснювалися роботи з покращення стану ресурсного забезпечення у всіх
структурних підрозділах Центру.
Враховуючи потреби сьогодення, Берегівським центром ПМСД для
покращення рівня інформатизації:
придбано 9 комп’ютерів та 5 принтерів, що дало змогу створити
автоматизовані робочі місця;

здійснено підключено до Інтернет мережі 6 установ: АЗПСМ Бовтрадь,
АЗПСМ Попово, АЗПСМ Гут, АЗПСМ М.Бийгань, АЗПСМ В.Бийган, АЗПСМ
с.В.Бакта.
З метою створення необхідних санітарно-технічних умов надання
первинної медико-санітарної допомоги населенню був виконаний капітальний
ремонт даху АЗПСМ № 2 на суму 375 000,00 грн.
Для потреб установ в обслуговуванні населення було придбано 10
холодильників, 4 гінекологічні крісла, 13 медичних шаф.
Заборгованість за всіма кодами економічної класифікації відсутня,
заробітна плата нарахована та виплачена в повному обсязі.
З метою забезпечення виконання Урядової програми «Доступні ліки»,
адміністрація Берегівського центру ПМСД, в своїй роботі керувалася Порядком
відшкодування вартості лікарських засобів затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України № 152 від 17 березня 2017 р. за Програмою профінансовано
1242,1 тис. грн., які використані в повному обсязі.
В рамках реформування системи охорони здоров'я була проведена
підготовча робота та розпочата з першого квітня 2017 року реалізація Урядової
програми «Доступні ліки» для реімбурсації вартості ліків від серцево-судинних
захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми.
На 2017 рік сума затверджених коштів на реалізацію Урядової програми
«Доступні ліки» становила 1 242,1 тис. грн., використано 1 242,0 тис. грн., що
становить 99,9 %
14 аптечних закладів долучилися до участі в Урядовій програмі «Доступні
ліки» в Берегівському районі.
Питання реалізації Урядової програми знаходилася на постійному контролі
та велася інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення району.
Проведено 24 виїзди до амбулаторій загальної практики-сімейної
медицини, де перевірена робота з виписки рецептів, залучення мешканців
кожного населеного пункту до реалізації програми та проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Всього в реалізації даної програми приймали участь 26 лікарів загальної
практики-сімейної медицини та 2 дільничні лікарі-терапевти. Щомісяця
підводилися підсумки роботи по даній програмі.
За 2017 рік виписано 25 958 рецептів, за якими здійснено повне або
часткове відшкодування коштів на суму 1 242,1 тис. грн. Від початку дії
Урядової програми „Доступні ліки” 11 153 особи отримали ліки безоплатно або
з частковою сумою відшкодування.
На 2018 рік даний об’єм роботи буде продовжено та планується залучити
до даної програми всіх хворих диспансерної групи.
В січні 2018 року підготовлені листи до аптечних мереж та пунктів про
подальшу співпрацю по виконанню Урядової програми „Доступні ліки”. На
даний час отримано 4 відповіді про підтвердження співпраці в даному
напрямку.
Берегівська центральна районна лікарня

За 12 місяців 2017 року фінансова діяльність лікарні проводилась у
відповідності до затвердженого кошторису видатків у сумі 46902,8 тис. грн.,
використано коштів за рік 46653,7 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі
немає. Станом на 01.01.2018 р. кредиторська заборгованість відсутня.
В 2017 році проведено планові підготовчі роботи до опалювального
періоду, зокрема промивка батарей в хірургічному корпусі, встановлення на
батареях нових пробок та спускників повітря. Проведено поточні ремонти
приміщень лікарні, сантехнічного обладнання, електроапаратури та
устаткування на загальну суму 50955,70 грн. Проведено ремонт водопроводу в
підвалі стоматологічного корпусу на загальну суму 6800,00 грн.
За бюджетні кошти закуплено: стерилізатор паровий, промислову
центрифугу для потреб пральні, комп’ютерну техніку, бойлер електричний
150л.

Соціальний захист населення
З метою посилення уваги до проблем малозабезпечених осіб, осіб з
інвалідністю, людей похилого віку, інших громадян, які опинилися в складних
життєвих ситуаціях та надання їм адресної матеріальної допомоги розроблені
та профінансовані районні програми:
„Допомоги соціально незахищеним верствам населення „Турбота” на 20152017 роки” в розмірі 240.2 тис. грн., „Фінансової підтримки громадських
організацій інвалідів та ветеранів району” – 59.9 тис. грн., „Зайнятості
населення” – 7.8 тис. грн., „Інформаційно-технічного забезпечення діяльності
управління соціального захисту населення” – 39.8 тис. грн., а також „Сімейної,
демографічної, ґендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі людьми. Механізм контролю реалізації даних програм передбачає
звітність про виконання завдань на засіданнях колегії районної державної
адміністрації та на сесіях районної ради.
З метою забезпечення ефективної адресної підтримки 428 найбільш
незахищених громадян району з районного бюджету отримали одноразову
допомогу на суму 194 тис. 100 грн.
Призначення всіх видів державних соціальних допомог, пільг та субсидій
проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, для отримання яких
впродовж 2017 року до управління соціального захисту населення звернулися
12416 чол. Сума таких допомог за рік склала 164167,9 тис. грн.
Найбільш дієвим засобом забезпечення ефективної підтримки соціальновразливих категорій громадян району стало надання їм субсидій на житловокомунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ.
До 5 травня проведені
виплати одноразової грошової допомоги
ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною на загальну
суму 332, 2 тис. грн.
193 особи з інвалідністю перебувають на обліку для забезпечення
технічними засобами реабілітації. Через Централізований банк даних з проблем
інвалідів 63 чол. отримали направлення на різні види ТЗР.

На обліку для забезпечення пільговими автомобілями перебуває 31
інвалід, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування в сумі
11279,49 грн., а 8 інвалідам компенсацію на бензин в сумі 2279,92 грн.
У Виноградівському відділенні медичної реабілітації обласного центру
професійної, медичної і соціальної реабілітації осіб з інвалідністю медичне
реабілітаційне лікування пройшли 15 інвалідів району.
123 чол. отримали статус учасника бойових дій, проведені анкетування з
156 учасниками антитерористичної операції та членами сімей загиблих
учасників АТО.
За 2017 рік 70 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
отримали грошову компенсацію за пільгове забезпечення продуктами
харчування в розмірі 165 972 грн., а 81 чол. отримали компенсацію за шкоду,
заподіяну здоров’ю, та допомогу на оздоровлення в розмірі 7 794 грн.
Здійснювався нагляд за правильністю призначення та виплатою пенсій.
Перевірено 191 пенсійну справу та особові рахунки новопризначених пенсій та
перерахунків. За результатами перевірок складено 24 акти, 83 пенсійних справ
та особових рахунків перевірено щодо правильності виплати пенсій за
разовими дорученнями при зміні місця проживання, виїзді на постійне місце
проживання за кордон.
За статистичними даними Берегівський район на 4 місці в області щодо
кількості дітей, які охоплені оздоровленням та відпочинком. Протягом літнього
періоду 2017 року послугами оздоровлення та відпочинком в районі було
охоплено 1926 дітей за рахунок коштів приватних та благодійних організацій.

Культура і туризм
Протягом 2017 року, відділом було збережено мережу закладів культури
і мистецтва, яка нараховує 38 бібліотек-філій, три дитячі школи мистецтв,
районний музей Берегівщини, один районний методичний центр та одна
централізована бухгалтерія.
В трьох дитячих школах мистецтв району, а це: Батівська, Варівська і
Косоньська, викладають 50 викладачів: в Батівській - 14, у Варівській – 24,
Косоньській - 12.
В комунальній установі „Музей Берегівщини” Берегівської районної
ради працює – 6 працівників. Загальна кількість експонатів – 6520.
До мережі бібліотек Берегівської районної централізованої бібліотечної
системи входить: центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей
та 36 сільських бібліотек-філій району.
В штатну мережу відділу культури і туризму на 2018 рік передано три
клубні заклади, зокрема: будинок культури с.Квасово, клуб с.Верхні Ремети, та
клуб с.Галабор, інші 34 клубних установи знаходяться в штатних мережах
органів місцевого самоврядування.
Аматорські та самодіяльні колективи району постійно приймають участь
в різноманітних культурно-мистецьких акціях району та області.
Протягом липня – жовтня, в рамках проведення обласного огляду –
конкурсу на кращу клубну установу, було визначено переможців на районному

рівні, а саме: 1 місце Будинок культури с.Дийда, 2 місце клуб с.Геча, 3 місце
клуб с.Оросієво.
В листопаді хореографічний колектив с.Чома прийняв участь у 5-му
обласному фестивалі народного мистецтва ім. Й.Волощука в смт. Великий
Бичків Рахівського району.
Протягом 2017 року пенсійні клуби сіл Велика Бийгань, Кідьош,
Астей, Дийда приймали участь у міжнародних зустрічах пенсіонерів та
різноманітних мистецьких акціях в містах Будапешт, Домбрад, Нірбатор,
Фегирдьормот, Ніредьхаза, Вашарошнамень, Пейч, Дебрецен, Ішанг та інших
населених пунктах Угорщини.
Протягом звітного року, хореографічні та фольклорні колективи
клубних установ сіл: Геча, Дийда, Батьово, Чома приймали активну участь у
культурно – мистецьких акціях в Угорщині.
Щорічно у вересні райдержадміністрація бере участь у проведенні
Міжнародної виставки-ярмарку „Тур’ євроцентр – Закарпаття”
Туризм
Берегівщина є давно відомим краєм на карті України завдяки
використанню джерел водопроявів термально-мінеральних вод у с.Косонь,
бальнеологічні послуги є найбільш затребуваними в українських відвідувачів.
Берегівський район, межуючи з Угорщиною, завжди мав дружні зв’язки з
сусідньою державою. Органами місцевого самоврядування більшості сіл
підписано угоди про дружбу, співробітництво у галузі туризму та культурні
зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями Угорщини.
Берегівщина має міста-побратими в Угорщині (м. Комло, м. Чонград), у
Румунії (м. Белийнєш), що надзвичайно сприяє розвитку добросусідських
відносин, розвитку туризму.
Туризм позитивно впливає на розвиток малого підприємництва,
залучення сільського населення до туристичної сфери позитивно позначається
на зайнятості населення.
Інноваційним видом туризму в районі, що набуває дедалі більшої
популярності, виступає етнографічно-фестивальний туризм. Міжнародний
районний фестиваль „BEREG FEST –2017” в с. Яноші, фольклорне свято
гентешів у с. Геча, районний „Фестиваль персиків” в с. Бене, районний
фольклорний фестиваль „Цібере” в с.Мала Бийгань, „Фестиваль шипшини та
Березького ткацтва” в с. Великі Береги та багато інших культурно-масових
заходів. збирають велику кількість туристів не тільки з району, області, країни,
але і з-за кордону. Для туристичного бізнесу - це родзинка привабливості.
Специфічною особливістю району є самобутня угорська культура
місцевого населення, яке складає більшість населення району, багата
історично-культурна архітектурна спадщина, збережені майстрами народні
промисли - все це приваблює туристів-співвітчизників, а також зарубіжних.
Не випадково відомий туристичний маршрут „Закарпатський винний
шлях” пролягає через села Яноші, Кідьош, Великі Береги, Мужієво, Бене.

