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Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу» голова
районної державної адміністрації публічно звітує про роботу райдержадміністрації
перед громадськістю.
Діяльність районної державної адміністрації проводиться на принципах
прозорості підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень і
направлена на всебічне задоволення прав і свобод громадян. Враховуючи широкий
спектр повноважень районної державної адміністрації, і, розуміючи високий
рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою
райдержадміністрації, та посадовими особами районної державної адміністрації
послідовно і наполегливо здійснювались заходи, спрямовані на ефективне
використання коштів, які виділяє держава на організацію забезпечення дієвого і
результативного функціонування структурних підрозділів районної державної
адміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з міською та сільськими
радами, територіальними органами міністерств і відомств України та іншими
суб’єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть
безпосередню участь у процесах практичного втілення в життя територіальних
громад вимог сьогодення. Наша відвертість і конструктивно-критичний підхід до
вирішення актуальних питань життєдіяльності територіальних громад, які
ґрунтуються на баченні перспектив розвитку району, – запорука співпраці усіх
його ланок та подальшої розбудови суспільних і соціально-економічних відносин
на селі.
Надання ж якісних послуг населенню було і залишається першочерговим
завданням органів влади всіх рівнів, а місцевих - насамперед.
Протягом 2017 року до Іршавської райдержадміністрації надійшло 1288
звернень громадян. Із загальної кількості звернень, поштою надійшло 953
звернення, що на звернень (31 %) більше ніж за відповідний період 2016 року.
Головою райдержадміністрації розглянуто 1219 звернень, що складає 95 %
від загальної кількості звернень, що надійшли до райдержадміністрації.
На особистому прийомі побувало 337 жителів району, якими піднято 335
питань, що на (8 %) більше звернень, ніж за 2016 рік. Якщо вирішити питання
безпосередньо під час проведення особистого прийому неможливо, воно
залишається на контролі для подальшого вивчення та інформування заявника про
прийняте рішення.
Одним із головних пріоритетів районної державної адміністрації це
виконання Програми економічного і соціального розвитку району на 2017 рік,
затвердженої рішенням районної ради від 15 грудня 2016 року № 168, яка
відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії розвитку до
2020 року.
Відповідно до делегованих повноважень, районною державною
адміністрацією значна увага приділялася підготовці виконанню та внесенню на
розгляд районної сесії комплексних та цільових районних програм з актуальних
питань розвитку району.
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Промисловий комплекс.
Промисловий комплекс району представлений 17 підприємствами
основного кола виробників з них 14 - переробної галузі та 3 підприємства, які
надають послуги з забезпечення населення водою, теплом та збір твердих
побутових відходів.
Обсяг реалізації виробленої продукції за січень - грудень 2017 року склав
183318,3 тис. гривень, що становить 96,7 відсотка до аналогічного періоду
минулого року.
Реалізовано промислову продукцію, тис. грн.
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У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності
найбільшу питому вагу займає машинобудівна галузь ( ПАТ «Іршавський
абразивний завод», ПАТ «Ільницький МЗУ», ВАТ «Ірщавремверстат», ВАТ
«Закарпатський завод МО») , яка складає 34,2% . За січень – грудень 2017 року
реалізовано продукцію на суму 62721,6 тис. гривень ( складає 101,0% в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року):
ПАТ «Іршавський абразивний завод» (на суму 53007,2 тис. грн.), продукція:
абразивний інструмент на бакелітовій та полівінілформалевій зв’язці;
ПАТ «Ільницький МЗУ» (9470,2 тис.грн.), основна продукція: допоміжне
механічне зварювальне устаткування, паяльники, вузли, деталі спеціального
призначення.
ВАТ «Ірщавремверстат» ( 72,3 тис.грн.),, основна продукція: запчастини до
деревообробного обладнання, інструмент ручний та послуги з технічного
обслуговування верстатів;
ВАТ «Закарпатський завод МО» (171,9 тис.грн.),, продукція: вузли, деталі.
лісова та деревообробна галузь (Філія №8 «Ено Меблі ЛТД», ТзОВ
«К’Лен» ) - питома вага в реалізації склала 33,6%. За січень – грудень 2017 року
реалізовано продукцію на суму 61572,5 тис. гривень (складає 111,4 % в порівнянні
з аналогічним періодом минулого року):
Філія №8 «Ено Меблі ЛТД» (реалізовано продукцію на суму 667,4 тис.
гривень) виробляє меблеві заготовки.
ТзОВ «К’Лен» (реалізовано продукцію на суму 60934,1 тис. гривень)
виготовляє дерев’яні сходи та комплектуючі до них, меблевий щит та елементи
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декору. Відкрито столярний цех по виробництву
столярних
виробів,
дверей, вікон, інтер’єри та меблі, що дало можливість виготовляти
конкурентоспроможну продукцію та збільшити обсяг виробництва готової
продукції.
легка промисловість (ТзОВ «А.М.ІТРО», ТзОВ «Біемме Україна») –
питома вага в реалізації складає 17,9 % . Реалізовано продукцію на суму 32866,2
тис.грн.
- ТзОВ «А.М.ІТРО» (26847,8 тис.грн.) – займається пошивом спортивного
одягу з натуральної шкіри;
- ТзОВ «Біемме Україна»
(6018,4 тис.грн.) - займається пошивом
спортивного одягу з трикотажу.
добувна галузь (ТзОВ «Волоське» , ТзОВ «Лігніт» ) – 7,1% частка
реалізації продукції. Реалізовано продукцію на суму 13099,8 тис. гривень. (складає
103,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року) :
- ТзОВ «Лігніт» (9153,8 тис.грн.) – продукція: буре вугілля та бентонітова
глина.
- ТзОВ «Волоське» (3946,0 тис.грн.) – продукція: будівельний камінь.
Виробництво промислових будматеріалів - питома вага в реалізації
складає 2,0%. Реалізовано продукцію на суму 3603,6 тис. гривень:
ТДВ «Приборжавське заводоуправління будматеріалів» – основна продукція:
вапно, вапно мелене фасоване, щебінь декоративний, цегла керамічна будівельна,
галька, гравій, декоративний пісок, мармуровий порошок.
Харчова галузь - питома вага в реалізації складає 0,8%., реалізовано
продукцію на суму 1458,7 тис. гривень.
ПСК «Хлібокомбінат Іршавської райспоживспілки» ( 954,0 тис грн.) –
продукція: хлібобулочні та кондитерські вироби.
ПАТ «Іршавський завод продтоварів» ( 504,7 тис грн.) – продукція: соки.
поліграфія ( КП «Друкарня») - питома вага в реалізації складає 0,3 %.
Реалізовано продукцію на суму 479,8 тис. гривень.
розподілення води, тепла та збір твердих побутових відходів («КП по
водопостачанню», КП «Тепломісто»,ТзОВ «Еко Ір») - питома вага в реалізації
складає 4,1%. Підприємствами реалізовано продукцію на суму 7516,1 тис. гривень
(складає 115,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року):
«КП по водопостачанню» (2588,5 тис.грн.);
КП «Тепломісто» (2569,3 тис.грн.);
ТзОВ «Еко Ір» ( 2358,3 тис.грн.).
Позитивним у розвитку промисловості району є:
здійснено запуск цегельного заводу підприємства ТзОВ «Кифа», на якому
працевлаштовано 17 чоловік;
відкрито цех підприємства легкої промисловості ТзОВ «Укран Абітекс»
(м.Берегово), на якому на даний час працює 25 чоловік. Проводяться ремонтні
роботи з розширення виробничих приміщень;
зростання кількості працюючих на діючих цехах промислових підприємств
ТзОВ «Берегкабель» (м.Берегово), на якому вже працює більше 600 чоловік та
ТзОВ «Сандерс - Виноградово» (Виноградово), на якому працює 80 чоловік;
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забезпечено
населення
та бюджетні установи району в достатній
кількості твердим паливом через збільшення видобутку вугілля ТзОВ «Лігніт» з
9,2 тис. куб.м. у 2016 році до 12,5 тис.куб.м. у 2017 році.
Регуляторна політика. Підприємництво.
Основою економічного та соціально розвитку району є всебічний і
послідовний розвиток підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня
зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, вирішення соціальних
питань.
В районі діє 166 малих підприємств та 3450 суб’єктів підприємницької
діяльності. Від діяльності яких до бюджетів надійшло податків та платежів на
суму 91,9 млн. гривень.
У напрямку створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в
районі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва, якою
продовжено практику часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, взятими суб’єктами малого та середнього бізнесу, забезпечено
розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.
Для залучення населення до підприємницької діяльності щорічно центром
зайнятості проводиться навчання безробітних за професіями, що дозволяють
займатись індивідуальною трудовою діяльністю. Навчання здійснюється на базі
районного центру зайнятості.
В районі діє центр надання адміністративних послуг, що значно спростило
дозвільні процедури, процес започаткування підприємницької діяльності. Через
ЦНАП надається 98 видів адміністративних послуг, включаючи 10 послуг
дозвільних органів та послуги центральних органів виконавчої влади, які
визначені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523.
За 2017 рік у ЦНАП із заявами на надання адміністративних послуг
звернулось 4086 суб’єктів звернень, з яких: 2506 - стосуються земельних питань;
809 – стосуються реєстрації місця проживання, вклеювання фотографії до
паспорта громадянина України; 417 - стосуються реєстрації речових прав на
нерухоме майно; 187- за видачею будівельного паспорта та містобудівних умов та
обмежень земельної ділянки; 104 - отриманням дозвільних документів, 52 - за
дозволом щодо укладання договору щодо майна дитини та 11 суб’єктів щодо
питань реєстрації громадських об’єднань. Від наданих адміністративних послуг
до бюджетів різних рівнів за 2017 рік надійшло адміністративного збору на суму
80,7 тис.грн.
Райдержадміністрацією надаються консультації і проводиться контроль за
розпорядниками бюджетних коштів щодо дотримання законодавства при
проведенні закупівель товарів, робіт і здійснення послуг через систему Prozorro.
У поточному році для покращення роботи спеціалістів громад району, бюджетних
установ організовано та проведено 2 семінари – навчання з питань інформаційної
та методичної допомоги під час здійснення державних закупівель в системі
Prozorro, на яких видано 36 свідоцтв від Закарпатського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого
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самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій та
12 сертифікатів про проходження навчання інститутом електронних закупівель.
Агропромисловий розвиток
Площа сільськогосподарських угідь району становить 34,2 тис. га, у тому
числі: рілля – 15,3 тис. га, що становить 45 % від загальної площі угідь;
багаторічні насадження займають територію площею 3,6 тис. га; сіножаті - 6,3
тис. га; пасовища - 9,0 тис. га.

26%
45%

Рілля
Багаторічні
насадження
Сіножаті

18%

Пасовища
11%

Структура сільськогосподарських земель Іршавського району станом
на 01.01.2018 року
Протягом 2017 року проводилась робота по здійсненню заходів щодо
розвитку галузі сільського господарства, забезпечення виконання планових
показників
агропромислового
комплексу
району.
Зокрема
сільськогосподарськими товаровиробниками та господарствами населення
намолочено 17,6 тис.тонн зернових культур з площі 4,7 тис.га, зібрано 5,1
тис.тонн овочів відкритого грунту при урожайності 224,1 ц/га, картоплі зібрано
4,9 т.тонн при урожайності 162,3 ц/га та 1,4 тис.тонн плодоягідних культур,
урожайність яких склала 103,1 ц/га.
У галузі сільського господарства за січень - вересень 2017 року відбулось
зростання виробництва основних видів продукції тваринництва у всіх категоріях
господарств, а саме: молока – 100,4 відс., яєць –100,1 відс., м’яса –101,0 відс.
Збільшено чисельність поголів’я ВРХ, свиней, птиці, крім овець і кіз, у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
В районі діє Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 20162020 роки. Здійснюються заходи щодо аналізу раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення в районі.
Протягом 2017 року в районі на території Негрівської та Доробратівської
сільських рад було посаджено 205 га горіхового саду. Розробляється проект по
закладці горіхового саду на площі 150 га на території Арданівської сільської ради.
Щотижнево в районі проводяться ярмаркові заходи. До участі в
сільськогосподарських ярмарках залучаються сільськогосподарські виробники
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району. Також здійснюється моніторинг цін
сільськогосподарської продукції.

та

обсягів

реалізації

Розвиток інфраструктури. Екологія
У галузі будівництва протягом січня – грудня 2017 року державною
адміністрацією вживалися заходи, спрямовані на забезпечення покращення
показників, які відображають реальний стан інвестиційної та будівельної
діяльності. Зокрема,
проведено інвентаризацію об’єктів незавершеного
будівництва усіх форм власності; розроблено 65 детальних планів територій;
подано пропозиції до переліку інвестиційних проектів, спрямованих на соціальноекономічний розвиток району та об’єкти, які потребують першочергового
співфінансування
з державного бюджету; проводиться робота щодо
систематизації інформації, яка є у будівельних паспортах на забудову земельних
ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків та вихідних даних
для будівництва об’єктів архітектури.
В районі діє Програма «Власний дім». За січень – грудень 2017 року надано
жителям району 17 пільгових кредитів на облаштування житлових будинків
інженерними мережами (водопровід, водовідведення, опалення, заміна вікон та
дверей) на суму 521,7 тис. грн..
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного
бюджету та районного бюджетів за січень - грудень 2017 року фінансувалось
будівництво, реконструкція, капітальні та поточні ремонти в об’єктах соціальної
сфери, зокрема:
- реконструкція котельні Іршавської районної лікарні;
- реконструкція системи опалення (із заміною опалювального обладнання) амбулаторії
ЗПСМ в с.Бронька;
- капітальний ремонт водогону в с.Ільниця Іршавського району;
- реконструкція системи опалення Малораковецької ЗОШ I-IIIст. в с.Малий Раковець
- реконструкція котельні Зарічанської ЗОШ I-IIст.
- Спорудження погруддя А.Ерделі в с.Климовиця
- капітальний ремонт дороги вул. І.Франка в с.Білки;
- капітальний ремонт вул. Жовтнева від будинку № 80 до № 219 в с. Кам’янське;
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шевченка в с.Луково;
- поточний ремонт вулиць в селах Брід, Гребля, Дунковиця, Загаття, Заболотне,
Ільниця, Імстичево, Мідяниця, Осій, Чорний Потік.
Також, за кошти з державного фонду регіонального розвитку проводився
капітальний та поточний ремонт доріг а саме: автомобільної дороги місцевого
значення Свалява - Довге –Липча на території Довжанської сільської ради,
протяжністю 4.5 км. на суму 15 млн. 300 тис. грн. та автомобільної дороги
державного значення Іршава-Виноградів на території Зарічанської сільської ради
протяжнісю 2 км. На суму 15 млн. 998 тис. гивень
За рахунок бюджетів усіх рівнів у 2017 році на будівництво, ремонт та утримання
автомобільних доріг, станом на 01.11.2017 року скеровано кошти на суму 20 млн.
608 тис. грн., а саме:
з обласного бюджету – 2 млн. 400 тис. грн.;
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з районного – 1 млн. 683 тис. грн.:Арданівська (250,0 тис. грн..), Брідська
(300,0 тис.грн.), Великораковецька (25,0тис. грн..), Греблянська (200,0тис.грн.),
Загатянська (199,0 тис. грн..), Ільницька (150,0 тис.грн.), Імстичівська (25,0
тис.грн.), Осійська (150,0 тис. грн..), Чорнопотіцька (199,0 тис. грн..), Камянська
(140,0 тис. грн..).
з міського та сільських бюджетів – 16 млн. 525 тис. грн..
Всього відремонтовано близько 20 кілометрів доріг.
За рахунок сільських районного та обласного бюджетів планується
виготовлення проектної документації на ремонт доріг місцевого значення,
зокрема: Завидово – Загаття – Іршава (протяжність 16,0 км), Кушниця – Лисичево
(протяжність 7,1 км.), Гребля – Дубрівка (протяжність 5,7 км.), Брід – Чорний
Потік – Загаття (протяжність 15,2 км.). Обласній адміністрації надіслано перелік
доріг, які потребують ремонту за рахунок коштів обласного бюджету: дороги
Іршава – Довге ( протяжність 21,7 км); Свалява – Довге – Липча, на відрізку
дороги Довге – Кушниця (протяжність 16,7 км.); Берегово – Камянське (
протяжність 5,7км.); Іршава – Ільниця – Білки - В.Раковець – Вільхівка
(протяжність 24,8км).
На території району затверджено 30 приміських маршрутів загального
користування, що не виходять за межі території району, з яких 2 маршрути
працюють у режимі маршрутного таксі, а саме: №190-2 Іршава-Крайня Мартинка,
№170 Іршава-Івашковиця. Проводиться аналіз щодо можливості впровадження
роботи маршрутного таксі на території району в межах затвердженої мережі.
Приділяється увага стабілізації і поліпшення стану навколишнього
природного середовища, спрямованого на зменшення забруднення водного
басейну та поліпшення якості питної води.
В районі систематично проводиться очистка територій, зокрема за січень грудень 2017 року очищено 42,0 км придорожніх смуг, упорядковано 92
кладовища, вивезено 2410 куб м сміття, ліквідовано 20 несанкціонованих
стихійних місць накопичення твердих побутових відходів.
Станом на 01.01.2018 року на вивезення твердих побутових відходів
укладено договори з ТзОВ «ЕКО-ІР» у 18 населених пунктів, з ПП Дешко О.О у 5
населених пунктів., з КП «Тепло-місто» у 2 населених пунктах, з ТОВ «АВЕ» у 2
населених пунктах району. Кожний населений пункт району мають затверджену
схему очистки та Правила благоустрою території, а також узгоджений графік
роботи з підприємствами, що здійснюють вивіз ТПВ із населених пунктів району.
У зв’язку з надзвичайною ситуацією (паводок та льодоход що пройшли 2-34 лютого 2017 року) на території Іршавському районі постраждали будівля ДНЗ
та житлові будинки мешканців с. Бронька. Допомога постраждалим внаслідок
негоди надавалась на відбудову житлових будинків з обласного бюджету – 1000,0
тис. грн., з районного бюджету по програмі «Турбота» 139,0 тис. грн. для 30 сімей
с. Бронька та 12 сімей м.Іршава; на капітальний ремонт Броньківського ДНЗ –
655,0 тис. грн.., з них з обасного бюджету – 550,0 тис. грн., з районного – 55,0
тис.грн. та сільського – 50,0 тис. грн.
Для запобігання в майбутньому стихійних лих визначено перелік
першочергових екологічних проектів, які потребують вирішення, зокрема це
берегоукріплення р.Лисичанка в с.Лисичево, р.Боржава в с.Кушниця та р.
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Ільничка в с.Ільниця та проведення робіт з рекультивації земельної ділянки
стихійного сміттєзвалища на території села Довге, урочище Попова гора. Дані
проекти подано на фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Енергозбереження
За станом на 01 жовтня 2017 року (з початку періоду інвестування 1994
року) в економіку району надійшло 2519,3 тис. дол. США, що становить 108,0
відс. до 01 січня 2017 року.
Найбільші обсяги іноземних інвестицій на 01.10.2017 року залучені в наступні
підприємства: ТзОВ " А.М. ІТРО" , ТзОВ"Біємме Україна».
Зовнішньоекономічні зв’язки є одним з основних напрямів розвитку економіки
району. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності району екcпортували
вітчизняну продукцію (вироби зі шкіри, деревина та вироби з неї, текстиль,
абразивний інструмент, інше) до 14 країн світу (найбільше до Італії, Словаччини,
Чехії, Російської Федерації, Білорусії), імпорт товарів ( шкіра, текстиль, машини та
устаткування, інше) здійснювався із 12 країн світу, серед них Італія, Словаччина,
Китай, Білорусь.
В районі продовжується робота в напрямку залучення інвестицій в
соціально - економічний розвиток району. Реалізуються проекти за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного та районного
бюджетів.
За станом на 01 січня 2018 року подано до департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації для оцінки конкурсною комісією 33
інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку, з яких: 15 проектів стосуються
покращення дорожньої інфраструктури, 12 проектів - впровадження заходів
енергозбереження в закладах освіти та охорони здоров’я, 4 – берегоукріплення та
охорони навколишнього середовища, 1- розвитку спорту.
В районі особлива увага приділяється впровадження заходів з
енергозбереження у бюджетних установах, проводяться енергозберігаючі заходи:
заміна застарілих котлів на більш сучасні, або на альтернативному паливі;
регулювання і облік споживання води, газу, теплової та електричної енергії,
заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі; встановлення модулів на ділянці
заміру газу в загальноосвітніх школах району, тощо.
Станом на 01.01.2018 року виконано заходи з підготовки господарського
комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в осінньо – зимовий
період на 100 відсотків.
В районі досить успішно діє найбільш популярний серед населення напрямок
Урядової програми з енергоефективності – «теплий» кредит, а саме: придбання
енергоефективних матеріалів та обладнання з частковим відшкодування
залучених кредитних коштів, які можна отримати через Іршавське відділення
ВАТ "Державний ощадний банк України" та Іршавське відділення Закарпатського
РУ ПАТ КБ «Приватбанк».
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Природокористування.
Основними напрямами державної політики у сфері регулювання земельних
відносин в районі для забезпечення ефективного використання земельних
ресурсів є подальший розвиток земельних відносин. Територія району становить
94447 га. або 7,0 відсотків від території області. По рельєфу район ділиться на дві
зони гірську та передгірську.
У структурі земельного фонду 32,3 тис. га.(34,2 %) земель знаходиться у
власності та користуванні громадян. Землі лісогосподарських підприємств
становлять 34,49 тис. га. (36,5%). Землі інших землекористувачів - 8,1 тис. га.(8,6
%) Землі запасу, не надані в користування становлять 19,5 тис. га . (20,7%).
Район малоземельний. На 1 мешканця району припадає лише 0,36 га
сільгоспугідь, в тому числі 0,35 га ріллі
За січень – грудень 2017 року відділом в Іршавському районі Головного
управління Держгеокадастру у Закарпатській області зареєстровано 2060
земельних ділянок та надано 639 витягів із Державного земельного кадастру. За
кошти з обласного бюджету в районі проведено нормативно-грошова оцінку
земель Довжанської, Доробратівської та Ільницької сільських радах В
райдержадміністрації працює комісія з регулювання земельних відносин. Робота
комісії проходила прозоро та відкрито, до складу якої входили всі заінтересовані
служби району. На підставі яких видано відповідні розпорядження голови
райдержадміністрації та листи відповіді про вирішення земельних питань.
Мінерально-сировинна база району представлена родовищами бурого
вугілля, природних мінеральних фарб (пігментів), декоративних туфів,
мармурового вапняка, глини керамічної, андезитів
До родовищ, які розробляються на території району належать:
- Ільницьке родовище бентонітів, розробляється ТзОВ «Лігніт»;
- Приборжавське
родовище
вапняків,
розробляється
ТДВ
«Приборжавське заводоуправління будматеріалів»;
- Сілецьке родовище андезито-базальтів, розроблене ТзОВ «Сілан»;
- Підгірнянське родовище андезитів, розробляється ТзОВ «Волоське»;
- В.Раковецьке родовище туфів, розробляється ТзОВ «Виноградар»;
- Дубрівське родовище глини керамічної, розробляється ТДВ
«Приборжавське заводоуправління будматеріалів»;
- родовище суглинок в с.Мідяниця розробляється ТзОВ «Кифа»;
На території району також є родовища корисних копалин, які не
розробляються і належать до Держфонду:
- Ільницьке родовище вугілля-бентоніту ділянка Правий Кремінець;
- родовище вапняку Кремінне в с.Приборжавське;
- родовища андезитів в с.Арданово та с.Приборжавське;
- родовище глини керамічної в с.Кушниця;
- родовища глини в с.Імстичево, с.Кам’янське, с.Приборжавське
Площа земель лісового фонду сягає 53,7 тис.га., що складає 56.9 % від
загальної території району. Територія лісового фонду району знаходиться в
користуванні трьох державних підприємств:
- Довжанського лісомисливського господарства;
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- Спеціалізованого
лісогосподарського
агропромислового підприємства «Іршаваагроліс» ;
- Національного природного парку «Зачарований край».
На 2017 рік суб’єктам господарювання лісової галузі району виділено
ліміту лісосічного фонду 39,1 тис.кубм.., з яких за січень – вересень 2017 року
використано 30,0 тис.кубм.
Обсяги виробленої продукції лісового господарства району за 9 місяців
2017 року склали 35205,1 тис. гривень, що на 39,4 відсотків більше за
аналогічний період минулого року. Середньооблікова чисельність працюючих
складає 240 чоловік, що на 5,8 відсотка більше за січень – вересень 2016 року.
Фінансовий результат від діяльності склав 897,0 тис.гривень.
Національний
природний
парк
"Зачарований
край",
який
є
природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною
установою загальнодержавного значення працює з метою збереження,
відтворення та раціонального використання типових та унікальних природних
компонентів, які мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне,
рекреаційне та оздоровче значення.
Мисливське господарство району надає можливість отримання цінних
харчових продуктів, розвитку мисливського спорту та задоволення потреб
населення у полюванні.
Туристично – рекреаційна сфера.
В районі діють 12 об’єктів туристично-рекреаційної галузі: Центральний
табір туристичного активу учнів України, дитячий туристично-оздоровчий табір
«Зачарована долина», дитячий туристично-оздоровчий табір «Смерековий
камінь» (ТОК «Закарпаття»), турбаза «Троянда Закарпаття» ПП Вовканич В.В.,
база мисливців і рибалок с. Собатино, санаторній «Боржава» с.Довге, готель
«Іршава» м. Іршава, кафе-готель «Динамо», мотель «Нічна фея» с. Кам’янське,
НПП «Зачарований край» с. Ільниця, приватна садиба «У Петровція» с. Осій ур.
Кам’янка, приватна садиба «Срібне джерело» с. Осій ур. Кам’янка.
В районі працює санаторій «Боржава» с.Довге на 150 місць. Основним
природно-лікувальним чинником якої є комплекс унікальних мінеральних вод з
різним хімічним складом і відповідно різними цілющими властивостями.
Напрями лікування в санаторії: гастроентерологія, ортопедія і травматологія,
неврологія, кардіологія, пульмонологія.
В районі діє НПП «Зачарований край», де знаходяться унікальні природні
об’єкти: оліготрофне сфагнове болото "Чорне багно"; "Зачарована долина" геологічний заказник місцевого значення площею; Букові праліси – спонтанно
сформовані екосистеми, в яких представлені різні вікові групи та фази розвитку
деревостану, рештки незайманих господарським впливом природних лісів.
Флора та фауна "Зачарованого краю" характеризується значною
біорізноманітністю. Встановлено, що на території парку зростають 165 видів
рослин та мешкає 58 видів тварин, з яких 29 видів рослин і 38 видів тварин
занесені до Червоної книги України.
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Туристична галузь Іршавщини набуває дедалі вагомішого значення
для розвитку соціально-економічної сфери району. Наш район володіє багатим
потенціалом історико-культурних пам’яток, які можуть слугувати об’єктами
туристичної привабливості. На даний час на території району знаходяться
близько 70-ти об’єктів культурної спадщини, а саме: пам’ятники, пам’ятні знаки,
меморіальні дошки, історичні будівлі тощо.
Для забезпечення розвитку туристичної галузі в районі проведено:
- фестиваль ковальського мистецтва та народних промислів «Гамора-2017» в
селі Лисичево (24-25 червня 2017 року);
- урочисте відкриття маршруту «Іршава-Хмільник-Виноградів-Іршава
Боржавської вузькоколійки «Анця Кушницька» (11 серпня 2017 року);
- різноманітні культурно - дозвіллєві заходи;
Для створення позитивного туристичного іміджу нашого краю прийнято
активну участь у Днях добросусідства ( між Україною та Румунією, 22 квітня
2017 р. у Нижній Апші; між Україною та Словаччиною, 13 травня 2017р. у
міжнародному пункті пропуску «Малий Березний-Убля»), в Міжнародній
туристичній виставці-ярмарку «Тур′євроцентр Закарпаття - 2017».
Одним з пріоритетних напрямків туристичної діяльності в районі є сільський
туризм, який реалізується в сільській місцевості. Визначено мережу сільських
садиб в таких сільських місцевостях, як с. Довге, с. Осій, с. Малий Раковець, с.
Лисичево, с. Негрово, с. Івашковиця, с. Суха, с. Бронька.
Головною метою розвитку туризму району залишається створення
конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально
задовольнити потреби туристів, сприяння підвищенню якості послуг, створення
нових робочих місць.
Бюджет. Фінанси.
Виконання дохідної частини бюджету
Впродовж 2017 року до бюджетів усіх рівнів Іршавського району
надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) у сумі 201 580,1 тис. грн.,
що більше попереднього року на 37, 2 відс. або 54 649,9 тис. гривень.
До державного бюджету мобілізовано 65 580,4 тис. грн., що на 37,5
відсотка більше минулого року і до місцевих бюджетів – 135 999,7 тис.грн., що
також на 37,1 відс., або 36 771,4 тис. грн. більше минулого року.
До загального фонду місцевих бюджетів району за звітний період
мобілізовано закріплених та власних доходів в сумі 132 850,8 тис. грн., що
складає 136,7 відсотка до планових та 110,5 відсотка до уточнених показників
розпису на 2017 рік.
Перевиконання планових показників доходів загального фонду місцевих
бюджетів
району
та
збільшення
надходжень
забезпечено
такими
бюджетоутворюючими джерелами: податком на доходи фізичних осіб, земельним
та єдиним податками.
Всі місцеві бюджети району, за винятком Загатянського сільського бюджету
(- 7,1 % або - 32,0 тис. грн.), виконали річні планові показники доходів загального
фонду місцевого бюджету.

13

На 108,0 відсотків забезпечено виконання дохідної частини районного
бюджету до уточнених показників на 2017 рік, або більше плану надійшло
5 440,1 тис. грн. Впродовж року, за рахунок перевиконання дохідної частини
районного бюджету, спрямовано на збільшення кошторисних призначень
головних розпорядників коштів районного бюджету, 12 772,0 тис. грн.
Виконання дохідної частини зведеного бюджету району за 2017 рік в
розрізі основних джерел доходів загального фонду наступне:
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевих бюджетів і
надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає
54,5 відсотків у загальному обсязі доходів загального фонду місцевих бюджетів
району і зараховується до районного бюджету у розмірі 60%. За звітній період
поточного року надійшло даного виду платежу 72 467,6 тис.грн., або на 5 324,0
тис.грн. більше планових показників з урахуванням змін 2017 року та у
порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження збільшилися на
67,8 відсотків, або на 29283,1 тис.грн..
Плати за землю надійшло – 6 450,5 тис. грн., або ж виконання склало
135,7% до затверджених обсягів та 120,0 відсотків до уточненого обсягу на 2017
рік. У порівнянні з відповідним періодом минулого року зафіксовано ріст даного
виду платежу на 1 226,0 тис. грн., або на 23,5 відсотка.
Податку на нерухоме майно за 2017 рік надійшло в сумі 607,2 тис. грн.,
або 162,6 відсотків до затверджених показників на звітній період. В порівнянні з
минулим роком надходження зросли в 2,3 рази.
Єдиного податку за 2017 рік місцеві бюджети отримали у обсязі 29 275,0
тис. грн., або 170,0 відсотків до плану та 118,0 відсотка до уточненого річного
плану. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 60,1 відсотка, або
на 11 024,0 тис. грн.
Акцизного податку надійшло за звітній період всього – 18 584,8 тис. грн, у
тому числі за видами перераховано до місцевих бюджетів району:
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів за 2017 рік 4 864,5 тис. грн.;
- акцизного податку з виробленого в Україні пального –2 518,9 тис.грн.;
- акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального 9 696,9 тис. грн.
Надходження плати за оренду майнових комплексів та іншого майна,
що є у комунальній власності (зараховується до районного бюджету) при
затвердженому плані на звітній період – 470,0 тис.грн., склали –787,6 тис.грн. ,
або 167,1 відсотка.
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Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів району
за 2017 рік
(тис.грн)

Сектор 6;
Єдиний податок ;
29275

Податок на доходи
фізичних осіб
Плата за землю
Інші; 6072,7

Акцизний податок
Податок на Інші
доходи фізичних
Єдиний податок
осіб; 72467,6
Сектор 6

Акцизний
податок ; 18584,8

Плата за землю;
6450,5

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району за 2017 рік
виконані в сумі 13 341,4 тис.грн., що складає 113,5 відсотка річних запланованих
показників на 2017 рік.
Фактичні надходження до бюджетів розвитку місцевих бюджетів (без
коштів, одержаних із загального фонду та коштів районного, обласного та
державного бюджетів) за 2017 рік склали – 3 953,2 тис.грн., або 90,3 відсотка
уточненого
річного
плану.
Надходження
від
продажу
земель
несільськогосподарського призначення склали – 3 753,9 тис.грн., від продажу
майна комунальної власності району – 199,3 тис. грн.
Власні надходження бюджетних установ впродовж 2017 року склали –
8 925,3 тис.грн. при затвердженому плані на рік 7 141,7 тис.грн., що становить
125,0 відсотка до річного плану.
За звітний період 2017 року з державного бюджету отримано фінансового
ресурсу на загальну суму 651 211,4 тис. грн.,у тому числі:
- базової дотації – 50 707,0 тис. грн.;
- освітньої субвенції – 173 038,9 тис. грн.;
- медичної субвенції – 85 986,0 тис. грн.;
- соціальної субвенції – 287 704,9 тис. грн.;
- додаткової дотації – 43 136,7 тис. грн.;
- стабілізаційної дотації – 10 637,9 тис. грн.
та іншої дотації з обласного бюджету у сумі 1 100,0 тис. грн.
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Стан виконання місцевих бюджетів за видатками
Видатки місцевих бюджетів району (з урахуванням коштів субвенцій з
державного бюджету) у 2017 році склали 797 894,1 тис.грн., що становить 98,0
відсотка уточненого річного плану, в тому числі видатки загального фонду –
774 904,7 тис.грн. або 98,1 відсотка уточненого річного плану, спеціального –
22 989,4 тис.грн., або 81,1 відсотка уточненого річного плану.
Видатки загального фонду без соціальних субвенцій у 2017 році склали
487 199,8 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального
фонду місцевих бюджетів району спрямовано 391 929,0 тис. грн. або 80,4
відсотка всіх видатків без соціальних субвенцій, та 99, 5 відсотка до уточненого
плану на рік. На медикаменти та харчування у 2017 році із загального фонду
місцевих бюджетів району використано 9 676,1 тис. грн., або 2,0 відсотка всіх
видатків без соціальних субвенцій. На оплату енергоносіїв спрямовано 32 494,9
тис. грн., що до уточненого плану на рік складає 96,5 відсотка.
На утримання органів виконавчої влади за звітний період спрямовано
22 535,8 тис. грн. або 94,1 відсотка уточненого річного плану.
Видатки зведеного бюджету в галузі “Освіта” склали 307 846,6 тис. грн., у
тому числі видатки загального фонду – 305 065,9 тис. грн. та спеціального фонду
– 2 780,7 тис. грн.
Із загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями
працівникам освітніх закладів району у 2017 році спрямовано 270 544,3 тис. грн.
На оплату харчування пільгової категорії учнів 1-4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів та на харчування вихованців у дошкільних навчальних
закладах використано 3 227,9тис. грн. Видатки на оплату енергоресурсів за
звітний період склали 19 883,6 тис. грн.
По галузі “Охорона здоров’я” впродовж 2017 року використано
98 280,7 тис. грн., із них видатки загального фонду – 96 627,0 тис. грн. та
спеціального фонду – 1 653,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з
нарахуваннями працівникам медичних закладів району використано 76 033,0
тис. грн., або 77,4 відсотків загального обсягу видатків. На придбання
медикаментів використано – 4 503,4 тис. грн., на оплату продуктів харчування –
1 248,6 тис. грн. та на оплату енергоресурсів використано 7 319,4 тис. грн.
Видатки зведеного бюджету по галузі “Культура і мистецтво” у 2017 році
склали 24 349,2 тис. грн., що складає 94,3 відсотка до уточнених річних
показників. На оплату праці з нарахуваннями по цій галузі спрямовано 21 910,3
тис. грн., або 90 відсотків загального обсягу видатків.
Обсяг фінансового ресурсу на проведення навчально – тренувальних
зборів і змагань та на утримання дитячо – юнацьких спортивних шкіл за звітний
період склав 3 021,7 тис. грн.
Видатки в галузі “Житлово – комунальне господарство” за 2017 рік склали
8 073,1 тис. грн. На ремонт та утримання вулиць і доріг, що належать до
комунальної власності за звітний період використано 20 608,1 тис. грн.,
у тому числі:
- поточні видатки – 10 790,9 тис. грн.;
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- капітальні видатки – 9 817,2 тис. грн.
На проведення ремонтних доріг на найбільш аварійних ділянках доріг у
населених пунктах району, за рішенням районної ради, у 2017 році спрямовано і
профінансовано у повному обсязі кошти районного бюджету. Обсяг таких
видатків склав 1 683,0 тис. грн.
Розпорядниками цих коштів були сільські ради:
- Арданівська – 250,0 тис. грн.;
- Брідська – 30 000 тис. грн.;
- Кам’янська – 140,0 тис. грн.;
- В. Раковецька – 25,0 тис. грн.;
- Греблянська – 200,0 тис. грн.;
- Загатська – 199,0 тис. грн.;
- Ільницька – 150,0 тис. грн.;
- Осійська – 150,0 тис. грн.;
- Ч. Потіцька – 199,0 тис. грн.;
- Імстичівська – 25,0 тис. грн.;
- Луковецька – 45,0 тис. грн.
За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на проведення ремонтних
робіт автомобільних доріг, які знаходяться на балансі Служби автомобільних
доріг у Закарпатській області, виділено 2 400,0 тис. грн., в тому числі:
- Кам’янському сільському бюджету – 600,0 тис. грн.;
- Луківському сільському бюджету – 600,0 тис. грн.;
- Білківському сільському бюджету – 1 200,0 тис. грн.
Із Державного фонду регіонального розвитку протягом 2017 року
профінансовано кошти в сумі 2 938,5 тис. грн., в тому числі по об’єктах:
- реконструкція системи опалення АЗПСМ с. Бронька – 300,0 тис. грн.;
- реконструкція котельні Іршавської районної лікарні – 1 438,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт водогону в с. Ільниця – 1 200,0 тис. грн.
Відповідно до ст. 78 Бюджетного кодексу України, за підсумками
виконання дохідної частини низових бюджетів району у звітних періодах 2017
року, на збільшення видаткової частини спрямовано додатковий фінансовий
ресурс у сумі 9 078,2 тис. грн., із неї на забезпечення асигнуваннями видатків на
оплату праці з нарахуваннями та на оплату енергоносіїв 2 104,2 тис. грн. на інші
незахищені статті видатків спрямовано 6 974,0 тис. грн.
З метою покриття тимчасових касових розривів, які виникали при
виконанні районного бюджету та належного забезпечення асигнуваннями
видатків на оплату праці з нарахуваннями, на оплату енергоносіїв та інших
захищених видатків, з єдиного казначейського рахунку у звітному періоді
отримано короткотермінові позички на загальну суму 18 995,7 тис. грн., які
повернуто, у визначені у договорі, терміни.
Впродовж січня – грудня 2017 року з коштів вільного залишку загального
фонду місцевих бюджетів району спрямовано 11 891,3 тис. грн., із неї на оплату
праці з нарахуваннями працівникам закладів бюджетної сфери району – 1 130,7
тис. грн., на оплату енергоносіїв – 2 712,7 тис. грн. та на інші видатки – 8 047,9
тис. грн.
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Обсяг капітальних видатків за рахунок коштів залишку, який склався
на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів району на 1 січня 2017 року,
склав – 1 068,0 тис. грн.
Незважаючи на високий рівень виконання плану доходів майже всіма
місцевими бюджетами впродовж 2017 року, недостатність фінансового ресурсу,
який виділяється з державного бюджету за формульним розрахунком на
утримання мережі закладів бюджетної сфери та у зв’язку з цим, недостатність
бюджетних призначень, зумовила виникнення заборгованості в оплаті праці
працівників бюджетних установ в галузі освіти, охорони, культури та соцзахисту
за грудень місяць 2017 року. Обсяг такого боргу склав – 6 803,0 тис. грн., у тому
числі по районному бюджету – 6 802,9 тис. грн. та по трьох сільських бюджетах –
146,8 тис. грн. (Луково, Негрово, Імстичево).
Враховуючи терміни нарахування та виплати заробітної плати, що
визначені у колективних договорах установ, наявність додаткового фінансового
ресурсу у вигляді вільного залишку загального фонду районного бюджету, що
склався на 1 січня 2018 року, за рішенням сесії районної ради на погашення такої
заборгованості у січні місяці поточного року спрямовано 6 569,12 тис. грн., у
тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 6 150,12 тис. грн. та на оплату
енергоносіїв – 419,0 тис. грн.
Питання стану виконання місцевих бюджетів району знаходиться на
постійному контролі керівництва райдержадміністрації. Значна увага і надалі
буде приділятися питанням залучення додаткових фінансових ресурсів на
розвиток, оновлення і покращення матеріально - технічної бази закладів
бюджетної сфери та інфраструктури населених пунктів району.
Соціальна сфера.
Основною перспективою щодо економічного і соціального розвитку є
створення нових робочих місць, що можливе тільки завдяки об’єднанню спільних
зусиль сторін соціального діалогу, а саме - влади, в частині створення
сприятливого інвестиційного клімату, роботодавців, в частині безпосереднього
створення нових робочих місць, інвесторів та банків, в частині фінансування.
За січень – грудень 2017 року центром зайнятості проведено наступні
заходи:
- 7 безробітним надано одноразову допомогу по безробіттю для
започаткування власної справи на загальну суму 102,0 тис. грн.
- 22 безробітних отримали роботу шляхом компенсації роботодавцям
витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
- 217 безробітних проходили стажування під конкретні замовлення
роботодавців;
- 44 профорієнтаційних заходів з учнями загальноосвітніх шкіл району з
метою популяризації робітничих професій та ознайомлення з послугами центру
зайнятості, ситуацією на ринку праці в районі.
- укладено 9 угод між центром зайнятості, Довжанською, Зарічанською,
В.Раковецькою та Кушницькою сільськими радами щодо участі в громадських
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роботах громадян з числа безробітних. Брали участь у таких роботах 92
безробітних. Фінансування проводилось за кошти Фонду соціального страхування
на випадок безробіття та кошти сільських рад.
- працевлаштовано 1 особу, із числа демобілізованих учасників АТО.
Станом на 01.01.18 р. мають статус безробітного 5 осіб зазначеної категорії.
За станом на 01 січня 2018 року чисельність безробітних склала 453
чоловік. Рівень офіційного безробіття склав 0,8 відсотків.
За даними управління соціального захисту населення райдержадміністрації
заробітна плата з початку року має сталу динаміку зростання Розмір
середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника за грудень 2017
року склала 5009,3 гривень, проти 3836,37 гривень за грудень 2016 року.
За даними управління соціального захисту населення на 1 січня 2018 року
різними видами соціальної допомоги скористались 6805 сімей-одержувачів, сума
нарахувань яким становить 142974,5 тис.грн., що на 12619,9 тис.грн. більше
відповідного періоду минулого року.
Зокрема, особлива увага приділяється учасникам АТО. Так із програми «Турбота»
надано матеріальну допомогу 107 учасникам АТО на суму 210,4 тис. грн.
За січень – грудень 2017 року надано:
- державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 324 сім'ям на суму
15950,7 тис.грн
- державна допомога сім'ям з дітьми всього 5238 особам на суму 102053,0
тис.грн
- Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 1243 одержувачам
нараховано на суму 24903,6 тис.грн..
Призначено субсидій на житлово-комунальні послуги 13884 сім’ям на суму
147426,2 тис.гривень., на придбання твердого палива та скрапленого газу 384
сім’ям на суму 1062,4 тис. гривень.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в Єдиному державному
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває 24466 осіб.
За 12 місяців цього року нараховано та фактично спожито пільг на суму
14 172,4 тис. грн., у тому числі на житлово-комунальні послуги 1107,2 тис. грн.,
для надання компенсації на тверде паливо та забезпечення пільговиків
скрапленим газом.
Станом на 01.01.2018 заборгованості по виплаті допомоги сім’ям з дітьми,
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги
на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги по догляду за
інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами, допомоги по догляду за інвалідом
внаслідок психічного розладу немає.
За 2017 рік виплачено:
- щомісячної грошової виплати у зв’язку з обмеженим споживанням продуктів
харчування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи виплачено –
293,1 тис.грн.
- виплачено компенсацію за шкоду, заподіяну здоров’ю, та допомоги на
оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян,які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи в сумі 13,5 тис.грн.
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- додаткову відпустку громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи І та ІІ категорій – в сумі 20,3тис.грн.
- оплачено путівки на санаторно-курортне лікування чорнобильцям І категорії –
36,7тис.грн.
Забезпечено пільгами на медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 40,0тис.грн.
Забезпечено пільгами на зубопротезування в сумі 27,4тис.грн.
Для спрощеного забезпеченнями інвалідів засобами реабілітації
запроваджено новий механізм забезпечення інвалідів технічними та іншими
засобами реабілітації, мета якого полягає в наданні людині можливості
самостійно обирати виробника засобу реабілітації для забезпечення
індивідуальних потреб з урахуванням медичних показників.
Станом на 01.01.2018 року для забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації перебуває 749 осіб.
З початку року по питанню
забезпечення технічними засобами реабілітації звернулося 160 осіб. Зроблено
замовлення на 40 засобів реабілітації серійного виробництва. Видано 43
направлення для забезпечення технічними засобами реабілітації виготовлених за
індивідуальним замовленням.
Виділено 35 санаторно-курортних путівок ветеранам війни та інвалідам
району.
В районі позитивно вирішується питання забезпечення людей з особливими
потребами інвалідними візками, засобами реабілітації, протезними і
ортопедичними виробами. Протягом 12 місяців поточного року 43 інвалідів
забезпечено протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування і
реабілітації.
Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 710 багатодітних сімей, у
яких виховується 2841 неповнолітніх дітей.
Станом на 01.10.2017 року на обліку перебуває 4467 багатодітних сімей, у
яких виховується 13401 неповнолітніх дітей.
В районі продовжується робота, спрямована на вирішення ряду соціальних
проблем,
зокрема заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності та
правопорушенням серед дітей. Так, за січень – грудень 2017 року службою у
справах дітей проведено:
- 156 рейдів-відпрацювань, цільових рейдів: «Ринок», «Вокзал», «Канікули»,
«Діти вулиці», «Урок», «Дискотека» з метою попередження бездоглядності,
бродяжництва та правопорушень дітьми;
- 71 рейдів-перевірок торговельних закладів з питань дотримання чинного
законодавства щодо заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових
виробів неповнолітнім;
- 190 профілактичних бесід з сім’ями;
- 37 бесід з батьками щодо неналежного утримання дітей;
- перевірку умов утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в 1 ДБСТ та 5 прийомних сім’ях;
- 39 публікації
в районній газеті «Нове життя» та сайті державної
адміністрації.
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Розвиток «людського капіталу»
У зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я в районі створено
комунальний заклад «Іршавський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Іршавської районної ради, який надає населенню первинну медико – санітарну
допомогу та комунальний заклад «Іршавська районна лікарня» Іршавської
районної ради, який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу. Дані
установи взаємодіють із закладами охорони здоров’я що надають третинну
(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також екстрену медичну допомогу,
паліативну медичну допомогу і медичну реабілітацію.
В галузі охорони здоров'я району продовжується робота в напрямку
підвищення якості та доступності надання медичних послуг, особливо в сільській
місцевості, ефективному використанні виїзної мобільної бригади районних
спеціалістів для оглядів мешканців віддалених населених пунктів, зміцненні
матеріально-технічної бази лікувальних закладів, зниженні рівня захворюваності.
Зокрема за січень – грудень 2017 року здійснено наступні заходи для
покращення надання медичних послуг жителям району:
- забезпечено виконання у районі державної програми ,,Доступні ліки”,
яка дозволяє громадянам безкоштовно або з невеликою доплатою
отримувати медикаменти від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ
типу та бронхіальної астми;
- придбано сучасний цифровий флюорографічний апарат для
поліклінічного відділення комунального закладу «Іршавська районна
лікарня»;
- проведено реконструкцію котельні у районній лікарні;
- зроблено
заміну аварійних трубопроводів гарячого та холодного
водопостачання відділень районної лікарні;
- завершено реконструкцію системи опалення (із заміною опалювального
обладнання) амбулаторії ЗПСМ в с.Бронька;
- здійснено придбання нового газового котла для АЗПСМ в с. Заріччя
- відремонтовано дах котельні АЗПСМ в с. Вільхівка.
У районі здійснюється робота освітніх установ району відповідно до вимог
Закону України «Про освіту». У 2017-2018 навчальному році навчається -13080
учнів ( на 143 учнів більше за минулий навчальний період), з яких майже 75% дітей
залучено до позашкільної освіти.
В районі діє Програма «Шкільний автобус» на 2017 рік, якою забезпечено
підвезення 254 учнів найманим транспортом. Крім того, підвезення учнів до (з)
місць навчання здійснюють 13 шкільних автобусів ( 1 новий автобус отримано у
поточному році), які перевозять 1470 учнів.
Всі учні пільгових категорій забезпечені гарячим харчуванням. А саме:
сироти – 25 дітей, позбавлені батьківського піклування – 31 дитина, діти з
особливими освітніми потребами – 23 дітей та дітей з малозабезпечених сімей –
207, що складає 286 дітей. Крім того в загальноосвітніх навчальних закладах
району за батьківську плату охоплено харчуванням біля 3000 дітей. Вартість
харчування становить від 12 до 15 гривень.
В районі у дошкільних установах віком від 1 до 6 років виховується 4305
дошкільнят, що становить 59 %, а дітей від 3 до 6 років нараховується 3676, що
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становить 81,5 %, кількість дітей 5-ти річного віку – 1433, які 100 % охоплені
різними формами навчання щодо підготовки дітей до школи. Ця цифра досягнута
завдяки роботі 20-ти короткотривалих груп при дошкільних установах.
Приділяється увага із забезпеченням теплового режиму в освітніх закладах
при впровадженні заходів з економії енергоресурсів, зокрема встановлено модулі
на ділянці заміру газу в 17 загальноосвітніх школах, проведено реконструкцію
котельні Зарічанської ЗОШ I-II ступенів, заміну системи опалення
Малораковецької ЗОШ I-III ступенів, придбано котли для Білківського №3.
Довжанського №1, Приборжавського №2, Греблянського, Кам’янського та
Луківського ДНЗ, проведено поточні ремонти.
У районі продовжується робота, спрямована на вирішення ряду соціальних
проблем та реалізацію заходів для поліпшення становища сім’ї, жінок, дітей і
молоді. Активна робота ведеться щодо діяльності дитячого будинку сімейного
типу та прийомної сім’ї, організації та проведення відпочинку і оздоровлення
дітей.
За січень – грудень 2017 року оздоровчими послугами охоплено 299 дітей, з
яких 84 дітей оздоровлено за кошти з обласного бюджету в обласному екологонатуралістичному центрі учнівської молоді „Арніка” в с.Нижні Ворота
Воловецького району, 215 дітей пільгових категорій оздоровлювались в:
Ільницькому спортивно – гуманітарному ліцеї – 70 дітей, Ільницькій школіінтернат – 100; в с.Сергіївка Одеської області – 29, в «Молодій гвардії» (м.Одеса)
–11, в таборі «Артек»(Київська область) – 5.
Організаційна інформація
Протягом 2017 року в районі організовано та проведено масові заходи, в
яких взяли участь провідні колективи району та індивідуальні виконавці.
З метою збереження подальшого розвитку самодіяльного мистецтва
проведені такі культурно - дозвіллєві заходи: « з Новим роком!»; «Вертеп - 2017»
, перший тур районного огляду-конкурсу «Таланти багатодітної родини» (РБК);
«Серця двох» - розважальна програма до Дня Святого Валентина; «Герої не
вмирають» - мітинги, тематичні масові заходи приурочені Дню Героїв Небесної
сотні; «Таланти багатодітної родини»; творчі звіти колективів художньої
самодіяльності та виставка образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва (клубні заклади району); фестиваль ковальського мистецтва та
народних промислів «Гамора-2017», концерт присвячений 26 – річниці Дня
Незалежності України; святковий захід до вшанування Дня Державного Прапора
України; мітинг присвячений річниці Революції Гідності; ІV районний фестивалю
творчих особистостей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе»,
та багато інших.
Приймаємо участь у мітингах, таких як вшанування пам’яті жертв
Голодоморів і героїв Крут, відзначення Дня Хрещення Київської Русі та Дня
Соборності України біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні та загиблим в
АТО, вшанування пам’яті та примирення й 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні,вшанування жертв політичних репресій - несправедливо
засуджених українських письменників, митців, вчених та священиків,
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репресованих 1937-1938 років, до Дня визволення Іршавщини від німецькофашистських загарбників, 21-ї річниці Дня Конституції України та 72-ї річниці
входження Закарпаття до складу України, Дня Незалежності України та Дня
Державного прапора України, урочистості в с. Заріччя з нагоди 203-ї річниці з дня
народження Т.Г.Шевченка, мітинг-реквієм біля пам’ятника карпатським
січовикам до Дня Карпатської України в с. Білки, мітинг-реквієм з нагоди 31-ї
річниці з дня аварії на Чорнобильській АЕС, мітинг-реквієм з нагоди Дня пам'яті
жертв Голодоморів в Україні та інше. У цьому році відкрито пам’ятні
меморіальні дошки на фасаді Приборжавської ЗОШ I-III ступенів солдату добровольцю, розвіднику Мирославову Мислі, та на фасаді Зарічанської ЗОШ III ступенів солдату - добровольцю, саперу-розвіднику, Юрію Королю, які
трагічно загинули в зоні АТО.
Значне місце займає робота щодо організації змістовного дозвілля дітей в
позаурочний час, створення належних умов для розвитку здібностей та
обдарувань школярів, задоволення їх інтересів, духовних запитів та потреб у
подальшому професійному становленні. Це питання вирішують школи в тісному
взаємозв’язку з позашкільними закладами та громадськими організаціями району.
Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота проводиться на 29
футбольних полях, 39 волейбольних площадках, 27 баскетбольних майданчиках,
2 пляжних волейбольних площадках, 17 міні-футбольних полях, які в основному є
на балансі сільських рад та відділу освіти. У 2017 році в районі додатково
відкрито штучні майданчики у с.Бронька та у с.Ільниця.
У районі працюють 2 дитячо-юнацькі спортивні школи, де займається 1135
вихованців, яких навчають 31 тренер, 16 з яких штатні: футбол, волейбол,
баскетбол, важка атлетика, дзюдо, настільний теніс, шашки, які працюють в
основному в сільській місцевості.
У 2017 році структура Іршавської районної державної адміністрації
складалася з:
- апарату (керівництво райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової
роботи, загальний відділ, юридичний відділ, відділ фінансово-господарського
забезпечення, відділ ведення Державного реєстру виборців, відділ з питань
внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової
інформації, відділ мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами
та оборонної роботи, сектор контролю, сектор роботи зі зверненнями громадян);
- відділів (економічного розвитку і торгівлі, відділ містобудування та
архітектури, відділ з питань цивільного захисту, служба у справах дітей, сектор
молоді і спорту, відділ агропромислового розвитку, центр надання
адміністративних послуг, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, архівний
відділ);
- Самостійні відділи (відділ освіти, відділ культури і туризму, відділ охорони
здоров’я, фінансове управління, управління соціального захисту населення).
Протягом 2017 року райдержадміністрацією отримано та зареєстровано
2436 документів, у тому числі розпоряджень і рішень колегії
облдержадміністрації 226 на основі електронних засобів реєстрації документів,
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надіслано 2345 документи, в тому числі за
особливі
заслуги
перед
Батьківщиною 67 документів.
Також загальним відділом відредаговано та оформлено 511 розпоряджень
голови райдержадміністрації з основної діяльності та 3 розпорядження голови
райдержадміністрації і голови райради. Видано більше 3 тис. копій розпоряджень
відповідно до списку розсилки.
Оформлено 12 протоколів засідань колегії райдержадміністрації та 13
протоколів нарад при голові та керівнику апарату райдержадміністрації.
Крім цього, кожний місяць до 5 числа, направлялися копії розпоряджень
голови райдержадміністрації до облдержадміністрації та Хустської місцевої
прокуратури.
Забезпечено
приймання-передавання
документів
до
облдержадміністрації корпоративною електронною поштою.
Протягом 2017 року райдержадміністрацією отримано 2 звернення та 1 лист
від Народних депутатів України.
Станом на 01.01.2018 до райдержадміністрації надійшло 35 інформаційних
запитів: 16 - поштовим зв’язком, 19 - електронною поштою. За результатами
розгляду - 30 запитів задоволено у повному обсязі, 2- задоволено частково
(відмова у персональних даних), 3- перенаправлено за належністю розпорядникам
інформації.. Відповіді на запити підготовлені та направлені заявникам у
п’ятиденний термін відповідно до вимог законодавства.
Робота РДА проводилась в умовах контролю з боку громадськості за
діяльністю влади. Вся детальна інформація про діяльність райдержадміністрації,
зокрема, голови й окремих структурних підрозділів регулярно висвітлюється на
офіційному веб-сайті РДА та в районній газеті «Нове життя».
Це були основні аспекти діяльності Іршавської районної державної
адміністрації за 2017 рік.
Все чого ми досягли – результат співпраці управлінь, відділів, секторів,
служб райдержадміністрації з районною, міською та сільськими радами,
депутатами всіх рівнів, установами, організаціями і підприємствами району. У
кожній галузі є чимало позитивних зрушень, але є і проблеми, які ми спільно
намагаємося вирішити, нам є над чим працювати і вдосконалюватися.

