Звіт голови
Великоберезнянської районної державної адміністрації
про виконання райдержадміністрацією делегованих районною
радою повноважень за 2017 р.
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації‖
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм
соціально-економічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту
населення, охорони здоров’я, освіти, культури та туризму, спорту та інших,
передбачених статтею 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні‖.
Структура райдержадміністрації
У
2017
році
штатна
чисельність
Великоберезнянської
райдержадміністрації становила 104 штатні одиниці з них 97 державних
службовців. Кількість керівного складу зменшено із розрахунку 1 керівник
до 3 спеціалістів на 12 структурних підрозділів.
Робота зі зверненнями громадян
У 2017 році до райдержадміністрації надійшло 315 звернень, з яких –
281 письмові. На особистий прийом до керівництва райдержадміністрації
звернулися 34 особи. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року
загальна кількість звернень громадян до райдержадміністрації зменшилася на
167 звернень. У зверненнях порушено 315 питань, що на 167 питань менше
відповідного періоду 2016 року.
Від органів влади вищого рівня за 2017 рік надійшло 79 звернень (на 9
менше як в минулому році), в тому числі через обласну державну
адміністрацію – 9 звернень, Урядову Гарячу лінію – 69, через Адміністрацію
Президента України — 1, через офіційний веб-сайт – 2.
Кількість колективних звернень за 2017 рік становить 5 звернень, а
кількість громадян, які підписали колективні звернення – 107 осіб. Повторно
за 2017 рік до райдержадміністрації надійшли 4 звернення.
За характером основних питань, з якими звертаються громадяни є
питання соціального захисту – 212 звернень.
Крім того , на офіційному веб –сайті райдержадміністрації проводиться
інформування мешканців району про прийоми громадян, повідомляючи про
час та місце прийому керівниками місцевих органів виконавчої влади.
У 2017 році керівництвом райдержадміністрації проведено прийоми
громадян: 8 особистих та 7 виїзних прийомів громадян. Всього прийнято 34
особи. Прийоми громадян здійснювалися у с. Сіль, с. Забрідь, с. Ставне, с.
Влосянка, с. Чорноголова, с. Лубня, с. Вишка.

Бюджетна сфера
За 2017 рік районним бюджетом отримано офіційних трансфертів з
державного бюджету в сумі 171 792,9 тис.грн., в тому числі:
дотації – 21 929,8 тис.грн., (базова дотація – 9 280,0
тис.грн., стабілізаційна дотація –2 457,5 тис.грн., додаткова дотація з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я – 9 392,3 тис.грн., інша додаткова дотація – 800,0 тис. гривень);
субвенції – 149 863,1 тис.грн., (освітньої субвенції –
50 690,4 тис.грн.; медичної субвенції – 25 419,1 тис.грн.; субвенції на виплату
допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 55 404,6 тис.грн.;
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення
побутового сміття та рідких нечистот – 11 988,1 тис.грн.; субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу – 4 270,0 тис.грн.; субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
за принципом „гроші ходять за дитиною‖ – 1 620,6 тис.грн., субвенція з
державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 413,2 тис.грн.,
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами – 57,1 тис. гривень).
З обласного бюджету за 2017 рік надійшло іншої субвенції в сумі
1 211,3 тис. гривень.
До загального фонду місцевих бюджетів району за 2017 рік
мобілізовано доходів у сумі 50 649,2 тис.грн., що становить 114,3 відс. або на
6 330,1 тис.грн. більше уточненого плану на рік. Порівняно з
минулим роком надходження зросли на 40,3 відс. або на 14 544,8 тис.
гривень.
Виконання уточненого плану доходів загального фонду забезпечили всі
місцеві бюджети.
Основним джерелом надходжень до загального фонду є податок на
доходи фізичних осіб, надходження якого склали 28 067,6 тис. гривень.
Відповідно до минулого року надходження зросли на 9 081,7 тис.грн., або
47,8 відсотків.
Надходження податку на майно становить 6 485,9 тис.грн. при
уточненому плані 5 673,3 тис.грн. в тому числі:

по платі за землю при уточнених показниках місцевих
бюджетів виконання забезпечено на 111,2 відс. або при плані 5 278,5
тис.грн., фактично надійшло 5 871,8 тис.грн. Порівняно з минулим роком
надходження збільшились на 46,1 відс., або на 1 851,5 тис.грн.
Надходження єдиного податку склали 4 867,2 тис.грн., що більше
уточнених показників на 25,9 відс. або на 1 000,0 тис. гривень. Відповідно до
минулого року надходження збільшились на 1 845,2тис. гривень.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів надійшло 7 792,9 тис.грн. при уточненому плані
4 750,0 тис.грн., в тому числі від пального – 6 112 ,4 тис. гривень.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі
5 897,8 тиc.грн. при плані на рік 2 517,4 тис.грн., з них до бюджету розвитку
–1 738,0 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ – 3 835,8 тис.
гривень.
Податковий борг до місцевого бюджету разом з підприємствами
банкрутами станом на 01.01.2018 року становить 4 014,1 тис.грн. Порівняно
з початком року податковий борг збільшився на 880.5 тис.грн.
Ріст боргу допущено по філії „Великоберезнянський ЛАГ‖ на
99,6 тис.грн. за рахунок нарахувань по поточних платежах, мировій угоді,
ПАТ „Яворник‖ – 385,6 тис.грн., ПАТ „Ерстед‖ – 194,4 тис.грн. – по причині
несплати поточних нарахувань по земельному податку та податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та ДП „Великоберезнянське
лісове господарство‖ – 249,6 тис.грн. згідно поданої декларації по частині
чистого прибутку.
Протягом року проводилась певна робота з платниками по скороченню
податкового боргу. За рахунок вжитих заходів забезпечено надходження до
місцевого бюджету в сумі 291,2 тис. гривень.
Бюджет району по видатках загального фонду за 2017 рік виконано в
сумі 212 462,5 тис.грн., що більше ніж в минулому році на 51622,3 тис.
гривень.
На утримання органів місцевого самоврядування використано
кошти в сумі 12 229,8 тис.грн., що більше проти минулого року на 3533,0 тис.
гривень. По програмі ефективного використання майна спільної власності
територіальних громад району використано 44,9 тис.грн. за рахунок яких
проводиться утримання комунального майна в належному стані.
На утримання установ освіти освоєно коштів на суму 80 814,4 тис.,
видатки проти минулого року зросли на 27 211,4 тис.грн. Значний ріст
видатків, відбувся за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати,
підвищення заробітної плати педагогічних працівників на 2 тарифні розряди
та значного збільшення інших поточних видатків. На харчування учнів 1-4
класів загальноосвітніх шкіл району використано 920,4 тис.грн., в тому числі:
харчування учнів 1-4 класів ЗОШ району проводилося з розрахунку на 1 учня
6,72 грн., на суму 745,7 тис.грн., учнів з малозабезпечених сімей та дітей
сиріт (згідно Постанови КМУ від 19.06.2002 № 856) з розрахунку 7,13 грн. на

1 учня на суму 163,2 тис.грн. Капітальні видатки проведено на суму 3746,2
тис.грн., в тому числі:
придбано обладнання та предмети довгострокового
користування (електроплита, насос) на суму 70,7 тис. гривень;
придбано обладнання та предмети довгострокового
користування для загальноосвітніх шкіл та гімназії (3 інтерактивні
комплекси, кабінетні обладнання, комп’ютери) на суму 376,2 тис. гривень;
проведено капітальний ремонт по заходах з
енергозбереження Великоберезнянської гімназії на суму 1150,4 тис. гривень;
проведено заміну вікон Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ст. та
Солянської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 66,7 тис.грн.;
здійснено будівництво основи спортивного майданчика
під штучне покриття на території Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступеня на
суму
202,3 тис. гривень;
проведено заміну вікон у Костринській спеціалізованій
школі-інтернат на суму 24,6 тис. гривень.
На утримання установ охорони здоров’я використано кошти в сумі
28585,7 тис.грн., видатки минулого року складали 20 575,4 тис. гривень. На
придбання медикаментів використано кошти в сумі 1 230,9 тис.грн. (вартість
одного ліжко-дня становила 24,54 гривень), на придбання продуктів
харчування використано 341,0 тис.грн. (вартість одного ліжко-дня становить
16,47 гривень).
Крім того протягом року здійснювалося фінансування наступних
програм:
„Програма забезпечення медичними препаратами хворих з
нирковою недостатністю у Великоберезнянському районі на 2016-2020 роки‖
– 227,7 тис. гривень;
„Програма протидії захворювання на туберкульоз у районі
на 2017-2021 роки‖ – 30,0 тис. гривень;
„ Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2021 року‖ – 48,9 тис. гривень;
„Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки‖ –
349,7 тис. гривень.
За рахунок субвенції з державного бюджету було проведено
відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих
захворювань на суму 413,2 тис.грн., та проведено відшкодування вартості
препаратів інсуліну хворих на цукровий діабет за рахунок цільових видатків
на суму 424,0 тис. гривень. На капітальні видатки використано кошти в сумі
946,0 тис.грн., з них: придбано обладнання та інвентар на суму 10,0 тис.грн.,
проведено капітальний ремонт даху будівлі поліклініки в смт. Великий
Березний по вул. Б. Хмельницького, 4 на суму 916,0 тис.грн., проведено
корегування документації по реконструкції дитячого відділення
Великоберезнянської районної лікарні на суму 20,0 тис. гривень.
На соціальний захист та соціальне забезпечення використано коштів
в сумі 77 033,8 тис.грн., що більше минулого року на 9 334,5 тис. гривень.

Ріст відбувся в основному за рахунок збільшення обсягів субвенції з
державного бюджету на фінансування державою соціальних програм. На
фінансування програм соціального захисту використано 379,8 тис.грн., з них:
забезпечення надання пільг з послуг зв’язку та інших
передбачених законодавством пільг на 2017-2020 роки – 150,0 тис. гривень;
соціального захисту інвалідів, ветеранів війни, одиноких
непрацездатних осіб похилого віку, учасників антитерористичної операції та
інших категорій соціально незахищених громадян на 2016-2020 роки – 94,8
тис.грн;
фінансової підтримки „Спілки учасників АТО
Великоберезнянщини‖ на 2017 рік – 85,0 тис. гривень;
посилення соціального захисту соціально незахищених
громадян, надання їм житлових субсидій, соціальних послуг та допомоги на
2015-2019 роки – 20,0 тис. гривень;
діяльності ветеранської афганської організації на 20162020 роки – 10,0 тис. гривень;
посилення соціального захисту населення, постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2020 роки – 10,0 тис. гривень;
фінансової підтримки Великоберезнянського районного
товариства інвалідів на 2017 рік – 5,0 тис. гривень;
фінансової підтримки Великоберезнянської районної ради
ветеранів на 2017 рік – 5,0 тис. гривень;
„Районної цільової соціальної Програми реформування
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування на 2012-2017 роки‖ – 5,0 тис. гривень.
На утримання установ культури використано кошти в сумі 7786,5
тис. гривень. На фінансування програм проведення культурно-мистецьких
заходів використано кошти в сумі 159,3 тис. гривень. Капітальні видатки
складають 289,5 тис.грн., з них придбано обладнання та інвентар на суму
125,4 тис.грн. (поповнення бібліотечного фонду), виготовлено експертний
висновок та проведено капітальний ремонт будинку культури в с. Малий
Березний.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи, фінансування
програми розвитку фізичної культури і спорту в районі, а також програми
розвитку футболу в районі використано кошти в сумі 1063,6 тис.грн., видатки
збільшено в порівнянні з минулим роком на 354,7 тис. гривень.
На проведення поточного ремонту та утримання доріг місцевого
значення використано кошти в сумі 1627,8 тис.грн., для проведення
поточного ремонту доріг місцевого значення, з них: за рахунок коштів
селищного бюджету – 1218,7 тис.грн., сільських бюджетів – 409,1 тис.
гривень.
На засоби масової інформації, а саме підтримку газети „Карпатська
Зірка‖ спрямовано коштів в сумі 322,0 тис.грн. (оплата праці – 282,6 тис.грн.,
оплата за друк газети – 63,4 тис. гривень).

На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха використано кошти в сумі 25,0 тис.грн. філією
Великоберезнянський Райавтодор для забезпечення проїзду автотранспорту
на автодорогах місцевого значення.
На фінансування інших видатків використано коштів в сумі 351,1
тис. гривень. Дані кошти виділено під програми, які затверджені районною,
селищною та сільськими радами.
Сфера економіки
Стан промисловості є актуальним питанням сьогодення, оскільки цей
сектор відіграє ключову роль в економіці району. В реальному секторі
економіки продовжують відбуватися соціально-економічні перетворення,
продовжує зміцнюватися багатоукладна економіка на основі розвитку різних
форм власності, форм організації виробництва і ринкових відносин,
удосконалюється система управління. Структура виробництва продукції в
районі в основному залишається незмінною.
Провідними галузями економічної діяльності району є лісова,
деревообробна та легка промисловість.
За 2017 рік підприємствами основного кола реалізовано продукції у
сумі 203.9 млн. грн., що складає 127.3 відс. до 2016 року. Питома вага
підприємств лісової та деревообробної галузі у загальному обсязі
реалізованої продукції складає 70,8 відсотків. Підприємства району
працюють ритмічно і стабільно, нарощують обсяги виробництва та
реалізованої продукції. Деревообробні підприємства свою продукцію в
основному експортують.
Підприємство легкої промисловості ТОВ „Березнянка‖ за 2017 рік
досягло позитивних результатів і наростило обсяги реалізованої продукції в
порівнянні з 2016 роком на 24,1 відсотка. Підприємство працює виключно на
давальницькій сировині.
Середня заробітна плата на промислових підприємствах району за
2017 рік склала 5948,0 гривень. Заборгованості по заробітній платі станом на
01.01.2018 року не має.
За 10 місяців 2017 року всіма категоріями сільських господарств
району вироблено м’яса 1352 т., що в порівнянні з відповідним періодом
2016 року становить 97.8 відс., молока – 12451 т., що в порівнянні з
відповідним періодом 2016 року становить 99.5 відсотків. Виробництво яєць
становить
4116.4 тис. штук, що в порівнянні з відповідним періодом
2016 року складає 99.2 відсотка.
Розвиток взаємодії держави та бізнесу є однією з найважливіших умов
для формування ефективної інвестиційної політики, підвищення
інноваційної активності в економіці, розвитку економічної та соціальної
інфраструктури.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 01.10.2017
склав 20,7 млн. дол. США. У залежності від обсягів інвестицій, внесених в

економіку району, країни – інвестори розподіляються наступним чином:
США – 60,3 відс. до загального обсягу, Італія – 26,6 відс., Нідерланди – 3,5
відс., Чеська республіка – 1,0 відс., Угорщина – 0,6 відс., Данія – 4,2 відс.,
Франція – 4,2 відс., Словаччина і Бельгія – по 0,1 відсотка.
Розпорядженням голови райдержадміністрації 25.01.2017 №16 схвалена
районна Програма схеми планування території Великоберезнянського району
на 2017-2021 роки. Схема планування території району визначить потребу у
зміні меж населених пунктів, потребу територій, передбачених для
містобудівних потреб. Здійсниться застосування територій для забудови та
іншого використання, покращиться інвестиційна привабливість району з його
перевагою природних та екологічних особливостей.
Райдержадміністрацією спільно з виконкомами селищної та сільських
рад в минулому році виконано комплекс робіт за рахунок коштів державного,
районного та сільських бюджетів. У січні – вересні 2017 року за рахунок усіх
джерел фінансування освоєно 17895 тис.грн. капітальних інвестицій.
Зокрема, продовжується будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів у с. Вишка. Для
завершення будівництва забезпечено співфінансування з районного бюджету
800 тис.грн. та з бюджету Вишківської сільської ради 100 тис.грн., з
державного фонду регіонального розвитку виділено 6464,6 тис.грн.,
проведено капітальний ремонт даху і утеплення фасаду Великоберезнянської
гімназії на загальну суму 1,4 млн. грн., завершено капітальний ремонт ДНЗ
№2 на суму 276,3 тис.грн., проведено капітальний ремонт даху
Великоберезнянської районної поліклініки на загальну суму 1035,5 тис.грн.,
розпочато будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям
Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, профінансовано 202,3 тис.грн., за
рахунок коштів бюджету Малоберезнянської сільської ради проведено:
капітальний ремонт будинку культури на суму 159,2 тис.грн., капітальний
ремонт вулиць сіл Малий Березний і Мирча на загальну суму 2668.1 тис.
гривень. За рахунок коштів бюджету Великоберезнянської селищної ради
проведено капітальний ремонт ділянки тротуару по вулиці Шевченка на суму
636,5 тис.грн., проводиться благоустрій території парку „Арборетум‖ по
вулиці Шевченка на суму 1090,7 тис.грн., використано 430 тис. гривень.
Перспектива розвитку торгівельної галузі залишається за приватним
сектором. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб
за
9 місяців 2017 року склав 81,2 млн. грн., що становить 124,3 відс. в
порівняльних цінах до відповідного періоду 2016 року.
Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2017 року склав 3685,5 тис.грн.,
що в порівнянні з відповідним періодом 2016 року становить 119,6 відсотка.
Транспорт. Перевезення вантажів та пасажирів на території району
здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Територією
району пролягають дільниця залізниці «Львів – Самбір – Ужгород» та
дільниця автодороги загальнодержавного значення такого ж сполучення
протяжністю 57 кілометрів. Із 32 населених пунктів району автобусним

сполученням охоплено 27. Автобусні перевезення здійснюються на 16
маршрутах, у тому числі сім - в районі.
Основні проблемні питання – недостатнє забезпечення автобусним
сполученням всіх населених пунктів району, необхідність оновлення
рухомого складу автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів,
необхідність внесення змін та вдосконалення на законодавчому рівні системи
пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом. Основним
проблемним питанням у галузі зв’язку є недостатній доступ до всіх
операторів мобільного зв’язку у гірських населених пунктах.
На території району розташовано 22 суб’єкти підприємництва в сфері
туризму і рекреації. Найбільшою популярністю в районі користуються такі
види туризму: пішохідний, екотуризм, гірськолижний, кінний, сільський
зелений туризм та екскурсійна діяльність. На території району прокладено
понад 30 туристичних маршрутів, з яких 8 – велосипедних.
Протягом 2017 року до Зведеного бюджету мобілізовано 75387,6
тис.грн., що становить 102,2 відс. до плану. До Державного бюджету
надійшло 25543,1 тис.грн., що становить 95,0 відс. до розрахункової бази на
рік.
Податковий борг до зведеного бюджету району станом на 01.01.2018
року становить 5269,7 тис.грн., до державного бюджету – 1255,6 тис.
гривень.
Найбільші
боржники
–
філія
Великоберезнянське
лісове
агропромислове господарство – 1722,5 тис.грн., ПАТ „АФ Яворник‖ – 1246,7
тис.грн.,
ПАТ „Ерстед‖ – 648,2 тис. гривень.
У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виконання
завдань щодо подальшого поліпшення пенсійного забезпечення громадян,
більш повного надходження коштів та погашення заборгованості платежів до
Пенсійного фонду. Протягом 2017 року надійшло власних коштів до
Пенсійного фонду в сумі 36.0 тис.грн, єдиного соціального внеску надійшло
51606,2 тис.грн., що становить 115,7 відс. розрахункової бази. Заборгованість
по платежах до Пенсійного фонду станом на 01.01.2018 року складає 3198.8
тис.грн., в тому числі: зі сплати страхових внесків – 788,8 тис.грн., по
відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій2396.9 тис.грн., єдиний соціальний внесок – 1264,7 тис. гримвень.
Сфера соціального захисту населення
Основним завданням райдержадміністрації з питань соціального
захисту населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері
соціально-трудових відносин, обслуговування громадян, які потребують
допомоги та соціальної підтримки з боку держави.
Протягом 2017 року послугами з оздоровлення та відпочинку
забезпечено 94 дитини району.
Відповідно до „Програми зайнятості на 2017 рік‖ передбачено
створення 450 нових робочих місць. Протягом 2017 року створено 521 нове
робоче місце, що становить 115,8 відсотків від річного завдання.

Протягом 2017 року призначено державних соціальних допомог 2924
одержувачам, нараховано і профінансовано соціальних допомог на суму
56840,5 тис. гривень.
Протягом 2017 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива 2348 сім’ям.
Ведеться облік пільгової категорії осіб, яких станом на 01.01.2018 року
є 2102 інвалідів. Забезпечено у 2017 році: 12 дітей – інвалідів ортезами,
ортопедичним взуттям та колісними кріслами, 8 – інвалідів загального
захворювання та 7 інвалідів з дитинства – мобільними телефонами, ортезами
та протезами, ходунками, 4 пенсіонери – протезами, 2 дітей – інвалідів віком
до 18 років – ортезами.
У 2017 році отримано 5 путівок з Мінсоцполітики, 2 з фонду інвалідів
та 1 для учасника АТО. Виплачено компенсації за невикористане санаторно –
курортне лікування 9 особам, в тому числі 5 інвалідам війни та 4 інвалідам
загального захворювання.
За рахунок коштів державного бюджету 4 особи отримали санаторнокурортні путівки для оздоровлення інвалідів загального захворювання в тому
числі 2 інваліди війни.
Виплачено компенсацію на бензин, транспортне обслуговування 45
інвалідам, які перебувають в черзі на отримання автомобілів на суму 15
556,66 грн. У 2017 році надано одноразову грошову допомогу 38 особам з
яких
22 інваліди, 16 осіб похилого віку на суму 23 780,50 гривень.
Виплачено компенсації на харчування дорослим –80 343 грн., на
оздоровлення ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які постраждали внаслідок аварії
на ЧАЕС на суму – 4 130,00, на додаткову відпустку –11 949,61 грн., на
санаторно – курортне оздоровлення забезпечено одною путівкою вартістю 5
250,00 грн одиного ліквідатора аварії на ЧАЕС І категорії. Всього
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
фактично виплачено 101 667,61грн.
У 2017 році надано одноразову грошову допомогу 15 особам, які брали
участь в антитерористичній операції на суму 45,00 тис. гривень.
У 2017 році виплачено компенсації підприємствам та організаціям
різних форм власності середнього заробітку працівникам, призваним на
військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період на
суму 15 834,00грн.
Станом на 01.01.2018 р. в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі пільговиків обліковані 7955 осіб. Всього нараховано пільг на суму
2760,5 тис. гривень. Проведено розрахунки з підприємствами – надавачами
послуг на суму 2190,0 тис. гривень. Заборгованість складає 570,5 тис.
гривень.
У січні 2017 року вручено почесний знак «Мати-героїня» одній
багатодітній жінці району.
На обліку в територіальному центрі СО перебуває 1594 одиноких та
одиноко проживаючих непрацездатних .

З місцевого бюджету надано одноразової грошової допомоги на суму
49000 гривень – 131 особі, в тому числі 54 інвалідам на суму 17200 гривень, 1
учасник бойових дій в Афганістані на суму 500 гривень, 3 учасники
ліквідації аварії на ЧАЕС на суму – 900 гривень.
У відділенні стаціонарного догляду на осінньо-зимовий період на
випадок замерзання виділено палату на 5-ть ліжкомісць для вищезгаданої
категорії осіб.
Галузь охорони здоров’я
В 2017 році за кошти районного бюджету на фінансування 4 медичних
програм було заплановано 1082,1 тис.грн. в т.ч. ―Ниркова недостатність‖ на
суму 228,0 тис.грн; ―Протидії захворюванню на туберкульоз‖ – 30,0 тис.грн;
―Цукровий та нецукровий діабет‖ – 774,1 тис.грн.; ―Профілактика та
лікування онкозахворювань‖ – 50,0 тис. гривень.
Протягом 2017 року із запланованих річних коштів використано на
Програми 1080,5 тис.грн, що становить 99,9%, в т.ч.: ―Цукровий діабет‖ на
100 відс., ―Онкологія‖ – 97,8 відс., ―Ниркова недостатність‖ – 99,9 відс.,
―Програма протидії туберкульозу‖ – 99,9 відс.. Із передбачених річних
коштів в сумі 189,5 тис.грн. на безкоштовні ліки для пільгових верств
населення за 12 місяців 2017 року використано 189,3 тис.грн., що становить
99,9 відс. від річних коштів.
На 2017 рік по відділу охорони здоров’я на медикаментозне
забезпечення заплановано 1232,1 тис.грн. (1230,9 тис.грн. використано), в т.ч.
по районні лікарні – 1007,1 тис.грн, по КУ „ЦПМСД В.Березнянського
району‖ – 155,0 тис. гривень.
Протягом 2017 року для покращення матеріально-технічної бази було
проведено:
·
За кошти обласного бюджету - капітальний ремонт даху на
будівлі Великоберезнянської райполіклініки на суму 916,0 тис.грн.
·
За кошти місцевого бюджету:
поточний ремонт приміщень ФАПу в с.Забрідь
Великоберезнянського району на суму 71,808 тис. гривень.
поточний ремонт приміщень АЗПСМ с.Волосянка
Великоберезнянського району на суму 109,76 тис. гривень.
Галузь освіти
Найважливішим завданням у галузі освіти у 2017 році була реалізація
державної політики з урахуванням прийняття нового освітнього Закону
упровадження Концепції „Нової української школи‖.
Збережено мережу закладів загальної середньої освіти. Загалом у
школах І-ІІІ та ІІ-ІІІ ступенів у поточному навчальному році навчається 1782
учні, І-ІІ ст. – 789 учнів, І ст. (в тому числі, у школі-ДНЗ) – 139 учнів.

У 10 ЗОШ І-ІІ ступенів у зв’язку з малою чисельністю учнів не
сформовані окремі класи, навчання проводиться за індивідуальною формою.
Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється у 8
інклюзивних класах за індивідуальною формою навчалися 14 учнів з
особливими потребами.
У 2017 році 235 учнів закінчили 9 клас основної школи, з них 17
випускників одержали свідоцтва з відзнакою. Одинадцяті класи закінчили
140 учнів, 5 з них були нагороджені Золотими та Срібними медалями.
У 2016/2017 навчальному році позашкільною освітою в системі освіти
району було охоплено 1099 учнів, що складало 46 % від загальної кількості
дітей шкільного віку в районі.
Щороку школярі району беруть участь у понад 70 інтелектуальних,
творчих, науково-дослідницьких конкурсах та спортивних змаганнях і
турнірах.
Учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнський учнівських олімпіад
з базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році стали 37 учнів,
переможцями та призерами – 6 учнів.
У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт взяло участь 7 учасників, з них – 3 вибороли призові
місця.
У 2016-2017 навчальному році проведено І (районного) етап дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл‖ („Джура‖). У конкурсі взяли
участь 72 учнів із 9 загальноосвітніх навчальних закладів району.
Проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу учнівських
колективів екологічної просвіти „Земля – наш спільний дім‖.
У загальноосвітніх навчальних закладах Великоберезнянського
району, у лютому-березні 2017 року відбувся конкурс ,,Молоде покоління за
безпеку дорожнього руху‖. На районний етап конкурсу було подано 48 робіт
із 19 загальноосвітніх навчальних закладів району.
У навчальних закладах створено умови для роботи гуртків, спортивних
секцій та проведення навчально-тренувальних занять ДЮСШ. Просвітницька
робота з батьками сприяє їх залученню до виховання дітей засобами фізичної
культури та спорту.
З метою забезпечення сталого розвитку фізичної культури і спорту в
районі, недопущення зменшення кількості населення охопленого
фізкультурно-спортивною роботою, пропаганди здорового способу життя
відділом освіти райдержадміністрації у 2017 році розроблено Програму
розвитку фізичної культури і спорту у Великоберезнянському районі на
період до 2020 року та Програму розвитку футболу у Великоберезнянському
районі на 2017-2020 роки. Зазначені Програми схвалені розпорядженнями
голови райдержадміністрації 14.02.2017 № 38 та 28.02.2017 № 48 та
затверджені рішеннями сесії Великоберезнянської районної ради (від 16
березня 2017 року № 155; від 16 березня 2017 року № 156).
У районі проведено ряд спортивно-масових заходів, змагань у районі,
участь спортсменів, команд в обласних спортивних заходах. У 2017 році на

реалізацію заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту у
Великоберезнянському районі на період до 2020 року з районного бюджету
використано
28,6
тис.
грн,
Програми
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у
Великоберезнянському районі на 2017-2020 роки – 24,3 тис. гривень.
У 2017 році у районі проводились такі спортивні заходи:
o
II-й етап чемпіонату України групи «Б», IV-й етап Кубка
України (Західний регіон) та XXXIII-ті традиційні міжобласні змагання з
мотоциклетного кросу, присвячені Дню незалежності України;
районний турнір з футболу серед команд юнаків 20032004 рр.н. пам’яті В.М.Кевпанича;
районна першість з настільного тенісу серед юнаків та
дівчат, присвячена Дню фізичної культури і спорту;
перший тур чемпіонату Закарпатської області з волейболу
«Дитяча ліга» сезону 2017-2018 року серед юнаків 2003-2004 рр.н.;
Кубок Великоберезнянського району з пляжного
волейболу серед чоловічих команд;
Кубок Великоберезнянського району з футболу;
районний турнір з міні-футболу, присвячений Дню
збройних сил України;
Кубок Великоберезнянського району з волейболу.
Федерацією футболу в цьому році проводився районний
футбольний чемпіонат.
З метою формування умов для оздоровчої рухової активності, здорового
способу життя, організації змістовного дозвілля й виявлення спортивно
обдарованих дітей проводиться щорічна районна Спартакіада школярів, яка
включає змагання з футболу, баскетболу, волейболу, настільного тенісу,
гандболу, легкої атлетики та районні етапи Всеукраїнських спортивномасових заходів серед дітей: «Шкіряний м’яч», «Шкільна футзальна ліга
України», «Олімпійське лелеченя», фізкультурно-патріотичний фестиваль
школярів України «Козацький гарт», дитячо-юнацька військово-патріотична
гра «Джура».
До Дня фізичної культури і спорту у всіх загальноосвітніх навчальних
закладах проведено Дні здоров’я, Олімпійський урок та Олімпійський
тиждень.
Протягом року районні спортсмени різних вікових груп приймали
участь в таких обласних спортивних змаганнях:
першості Закарпатської області з футболу серед
аматорських команд;
чемпіонаті Закарпатської області з волейболу серед
чоловічих команд та серед чоловічих команд ветеранів;
відкритому Кубку Закарпатської області з важкої
атлетики, присвяченому пам’яті Всесвітньовідомого богатиря Івана
Федоровича Фірцака «Кротона»;
обласних першостях серед команд ДЮСШ з волейболу,
важкої атлетики, гірськолижного спорту;

чемпіонаті області з гандболу «Стрімкий м’яч»;
чемпіонаті області з футболу під егідою ДЮФЛ
Закарпаття;
чемпіонаті та Кубку області з мотоциклетного спорту;
обласній спартакіаді серед допризовної молоді тощо.
На кінець року у загальноосвітніх навчальних закладах працюють 3
гуртки (з волейболу, гандболу) і 26 секцій спортивного спрямування (з
баскетболу, футболу, волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок), у яких
займаються 369 школярів.
Важливу
роль
у
спортивному
житті
району
відіграє
Великоберезнянська дитячо-юнацька спортивна школа. Школа включає
відділення та здійснює підготовку вихованців з п’яти олімпійських видів
спорту визнаних в Україні: важкої атлетики, волейболу, гандболу,
гірськолижного спорту, футболу.
Заняттями у відділеннях спортивної школи на кінець року охоплено
433 учні, з них 106 дівчат. За видами спорту, важкою атлетикою займаються
125 учнів; волейболом – 112; гандболом – 60; футболом – 91; гірськолижним
спортом – 45.
Видатки з районного бюджету на утримання ДЮСШ у 2017 року
склали 897,8 тис.грн., у тому числі оплата праці працівників з нарахуваннями
– 848,0 тис.грн., навчально-спортивна робота – 19,0 тис.грн., придбання
спортивного обладнання та інвентарю – 11,0 тис.грн., утримання власних
спортивних споруд – 19,8 тис. гривень.
З метою покращення та зміцнення матеріально-технічної бази
навчальних закладів відділом освіти в 2017 році розпочато будівництво
основи спортивного майданчика із штучним покриттям на території
Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів кошторисною вартістю
808,9 тис.грн., за 2017 рік освоєно кошти 202,3 тис.грн., проведено
капітальний ремонт даху Костринської загальноосвітньої спеціалізованої
школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів на суму 887,5 тис.грн., проведено ремонт
даху з утепленням Великоберезнянської гімназії на суму 1083,7 тис.грн.,
виконано заміну вікон у Солянській загальноосвітній школі І-ІІ ступеня на
суму 16,5 тис.грн., та Розтоцько-Пастільській І-ІІ ступеня на 19,6 тис.грн., у
Чорноглівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 50,2 тис.грн., у Костринській ЗОСШінтернаті ІІ-ІІІ ступенів 24,6 тис. гривень. Також проведено поточні ремонти
систем опалення та котлів у Лютянській, Чорноголівській, Волосянківській
загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів. Проведено поточний ремонт
приміщень гімназії на суму 14,3 тис. гривень.
Продовжується
будівництво
загальноосвітньої
школи
І-ІІ
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с. Вишка з обсягом фінансування 7164,5 тис.грн. (основна
сума фінансування державного бюджету, 800,0 тис.грн. кошти районного
бюджету).
За 2017 рік закуплено для загальноосвітніх та дошкільних навчальних
закладів: три інтерактивні комплекси, комп’ютери та демонстраційне
обладнання для Великоберезнянської гімназії – 368,7 тис.грн., запчастин на

суму 126,1 тис.грн., господарських та канцелярських товарів на суму
24,8 тис.грн., будматеріалів – 141,9 тис.грн., дезинфікуючих засобів –
10,4 тис.грн., спортивного інвентарю – 44,9 тис.грн., медикаментів для ЗДО –
3,3 тис.грн., навчальне обладнання та інвентар для інклюзивних класів –
31,2 тис. гривень.
Для перевезення учнів шкільними автобусами закуплено палива на
суму 509,2 тис.грн., оплачено за проведення і підключення Інтернету в
школах району 55,0 тис.грн., оплачено за заміри опору електроенергії в
школах району 19,5 тис.грн., закуплено в централізованому порядку для шкіл
шкільну документацію на суму 47,8 тис.грн. Для відділу освіти закуплено
оргтехніку та комп’ютери на суму 58,1 тис.грн. Оплачено за проведення
дератизації, дезінфекції в колодязях в школах та ЗДО району – 7,2 тис.грн.,
оплачено за техогляд і обслуговування газової котельні Великоберезнянської
ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму19,0 тис.грн., а також за підписку періодичних
видань на суму 21,2 тис. гривень.
Завдяки транскордонній співпраці з Пардубіцьким краєм (Чеська
республіка) та коштів обласного, районного, місцевого бюджетів в 2017 році
зроблено капітальний ремонт приміщень, замінено дах, утеплено фасад,
закуплено нові меблі в дошкільному навчальному закладі №2 „Берізка‖
смт Великий Березний. Кошторисна вартість об’єкту становила 1 846,154
грн. За кошти селищної ради (171 тис.грн.) закуплено меблі та електроплиту.
Безоплатно одержано з департаменту освіти і науки Закарпатської
облдержадміністрації шкільний автобус для Стужицької ЗОШ І-ІІ ступенів –
1679,6 тис.грн., шкільні меблі для Лютянської, Стричавської ЗОШ І-ІІ
ступенів та Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 49,0 тис.грн., комп’ютерний
комплекс для Лютянської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 131,8 тис.грн., для шкіл
району одержано підручники – 266,1 тис. гривень.
Галузь містобудування та архітектура
У 2017 році була розроблена та затверджена на сесії районної ради
Програма „Схеми планування території району на 2017-2021 роки‖, яка
покликана визначити потребу у зміні меж населених пунктів, потребу
територій, передбачених для містобудівних потреб. Здійсниться застосування
територій для забудови та іншого використання, покращиться інвестиційна
привабливість району з його перевагою природних та екологічних
особливостей і сприятиме для прогнозів і програм соціально-економічного
розвитку, формуванні місцевих бюджетів, прийнятті рішень місцевими
радами та моніторингу їх використання на відповідних етапах.
На даний час розробляється генеральний план селища Великий
Березний (передбачено на сесії в 2017 році – 100 тис.грн., ще не
профінансовано) розробником є ПП Земельного геодезично - кадастрового
центру "Земля" м. Ужгород. Профінансовано та виготовлено опорний план
селища в існуючих межах площею 799,37 га. Актуальним питанням є
розширення меж населеного пункту на 250 га у зв’язку з тим, що частина

житлової вулиці Корятовича - Лужна розміщена за межами населеного
пункту. Містобудівна документації з цього питання в стадії розроблення.
Галузь культури
У Великоберезнянському районі нараховується 31 клубний заклад: з
них 30 сільських: 5 – Будинків культури, у селах Ставне, Люта, Чорноголова,
Малий Березний, Волосянка, 25 – клубів та 1 – районний Будинок культури.
Протягом 2017 року всього у клубних закладах району проведено 1468
масових заходів – які відвідали 118343 глядачі, з них для дітей 423 –
відвідало 24398 глядачів.
На території району знаходиться 39 пам’яток культурної спадщини, а
сааме: пам’ятки архітектури національного значення – 8 дерев’яних церков
та 2 дзвіниці, пам’ятки природи – заказники місцевого значення – 6,
пам’ятки природи загальнодержавного значення – 1, пам’ятки природи та
місцевого значення та окремі дерева – 1, парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва місцевого значення – 1, джерела – 13, геологічні пам’ятки природи
місцевого значення – 1.
Для покращення матеріально-технічної бази в 2017 році виділено
близько 150 тис. гривень.

