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1. Основні завдання, відповідно до яких проводилася робота
райдержадміністрації
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу», з метою
забезпечення гласності і відкритості в роботі державного органу, інформуємо про
підсумки діяльності Міжгірської райдержадміністрації за 2017 рік.
Робота райдержадміністрації за минулий рік проводилася відповідно до
основних положень, визначених Законом України «Про місцеві державні
адміністрації» і була спрямована, в першу чергу, на виконання заходів Програми
соціально-економічного розвитку району, галузевих програм,
забезпечення стабільного економічного та фінансового становища, належної
роботи промислових підприємств, створення умов для збільшення надходжень до
бюджетів місцевого та районного рівнів, розвитку туристично-рекреаційного
комплексу, забезпечення соціальних гарантій населення.
Протягом 2017 року структурними підрозділами райдержадміністрації
підготовлено і винесено на розгляд сесій районної ради ряд програм з питань
соціально-економічного розвитку району.
Для вирішення актуальних питань забезпечення життєдіяльності району
протягом року головою райдержадміністрації видано 271 розпорядження.
2. Аналіз діяльності та виконання програми соціально-економічного

розвитку району у різних сферах
Промисловість
У 2017 році в основне коло статистичної звітності по реалізації
промислової продукції району були включені 7 підприємств.
За січень - грудень 2017 року обсяг реалізованої ними промислової
продукції у відпускних цінах становив 88098,1 тис. грн. або на 1,2% більше
відповідного періоду минулого року.
На промислових підприємствах району середня кількість працівників
станом на грудень 2017 року становила 312 осіб, середня заробітна плата штатних
працівників склала 4076 грн.
Питома вага обсягів реалізованої продукції підприємствами за
основними видами економічної діяльності така: оброблення деревини та вироби з
неї – 63%, виробництво взуття – 35%, забір, очищення та постачання води – 2,%.
Фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання
У основне коло статистичної фінансової звітності на 2017 рік були
включені 3 суб’єкти господарювання (великі та середні): ДП «Міжгірське лісове
господарство», Т зДВ «Іролі», ТзДВ «Міжгірський лісокомбінат».

За результатами діяльності підприємств основного кола фінансовий
результат до оподаткування за січень-грудень 2017 року склав 4306,4 тис.грн.
прибутків, що на 2303,4 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.
Обсяг реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг підприємствами
основного кола статистичної фінансової звітності за січень-грудень 2017 року
склав 69077,4 тис.грн., що на 9,2% або 5855,2 тис.грн. більше аналогічного
періоду минулого року.
Агропромисловий комплекс
Ведення тваринництва та рослинництва в гірській зоні, до якої
відноситься і Міжгірський район, є дуже затратним. Відділом
агропромислового розвитку розроблена районна програма «Розвитку та
підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в районі на 2016-2020
роки», яка спрямована на розвиток особистих підсобних господарств
населення району. Крім цього, важливим питанням у районі є налагодження
переробки та реалізаці сільськогосподарської продукції. З цього приводу
також є розроблена та затверджена «Програма розвитку та підтримки
підприємств по переробці сільськогосподарської продукції в районі на 20132018 роки». Також розроблена «Програма Власний дім 2016-2020 роки», яка
акцентує свою увагу на розвиток індивідуального житлового будівництва та
туристичного напрямку, зокрема – «Зеленого туризму». По цій програмі за
минулий рік укладено 12 кредитних угод загальною вартістю 770 000 грн.
РОСЛИННИЦТВО
структура с/г угідь станом на 01.01.2018 року по всіх категоріях
господарств, (га)
С/г угіддя

В т.ч. рілля

сільгоспвиробники

84

-

особисті селянські
господарства

28527

8022

по всіх категоріях г -ств

28611

8022

по району

33434

8022

ТВАРИННИЦТВО
У галузі тваринництва за 2017 рік всіма категоріями господарств району
вироблено: 4324 тонн м’яса ( реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі ),
що більше на 1,5% в порівнянні з показником 2016 року. Виробництво молока
в порівнянні з минулим роком збільшилось на 0,9 % і становить 21542 тонн, а
виробництво яєць зменшилось - на 4 % і становить 6,5 млн. штук.

За статистичним переписом станом на 1 січня 2018 року чисельність
поголів`я худоби та птиці у господарствах усіх форм власності наступна:
ВРХ –11671 гол. в т.ч. корів – 8058 гол.
Свині – 10008 гол.
Вівці та кози – 12263 гол., в т.ч. с/г підприємства 310 гол.
Птиця – 64,1 тис. гол.
На території району здійснюють діяльність 3 фермерські господарства, що
займаються вирощуванням та утриманням овець і кіз, а саме: ФГ « Явірник» -86
голів овець, 4-ВРХ; ФГ «І.В.К.»-128, ФГ «Ізківське руно» - 96 голів.
Транспорт
За січень-грудень 2017 року суб’єктами господарювання, що здійснюють
автотранспортні перевезення, перевезено 345,0 тис. пасажирів, що складає 92,3%
до відповідного періоду минулого року. Загальний пасажирооборот склав 13,5
млн.пас.км., або 96,5 % до відповідного періоду минулого року. За цей період
перевезено 40,0 тис. тонн вантажів або 103,7 % до відповідного періоду минулого
року. Вантажооборот склав 36 млн.ткм або 120,9 % до відповідного періоду
минулого року.
Сфера обігу споживчих товарів та послуг
Наявна торгова мережа підприємств торгівлі та закладів ресторанного
господарства в основному забезпечує потреби населення району в товарах
народного споживання. Торгівельна мережа району представлена 589 закладами
торгівлі.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств- юридичних осіб,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, по району за
січень-вересень 2017 року становить 87284 тис. грн., що складає 166,3 % до
відповідного періоду минулого року.
Туристично-рекреаційна галузь
На сьогодні в районі зареєстровано близько 80 суб'єктів підприємницької
діяльності, основним видом діяльності яких є туризм. Мережа діючих
туристичних закладів нараховує 35 об'єктів. На теперішній час в районі наявний
21 канатний витяг, з них 3 крісельного типу. Працює понад 20 пунктів прокату
гірськолижного спорядження. Взимку на канатних дорогах працює 10 ратраків.
Наявна інфраструктура туристично-готельного комплексу дозволяє одночасно
прийняти понад 1600 осіб відпочиваючих в туристичних базах (800 осіб),
санаторії «Верховина» (120 осіб), готелях і мотелях (300 осіб), агрооселях (450
осіб).
Активно продовжує розвиватися й сільський зелений туризм, такі послуги
можуть надати понад 120 дворогосподарств, 44 з них зареєстровані як платники
єдиного податку. 21 суб’єкт даної сфери підтвердили якість послуг, які надають,

за що отримали сертифікати «Зелена садиба» та «Українська гостинна садиба»
від базової категорії і до третьої категорії.
Також на території району розвиваються нові види туризму.
Оновлюється база даних про пішохідні туристичні маршрути,яких по
території Міжгірщини пролягає 14 внутрішніх (1 велосипедний), та 1 зовнішній
(Закарпатський туристичний шлях).
Надходження від туристичного збору за 2017 рік склали – 208,6 тис. грн. За
попередні роки – згідно з табличними даними.
тис.грн.
Роки
Туристичний
збір

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

29,2

49,0

62,7

69,4

94,6

142,1

208,6

З 22 по 23 вересня минулого року Міжгірська райдержадміністрація разом із
асоціацією власників туристичних закладів Міжгірщини взяли участь у XVI
Міжнародній туристичній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр Закарпаття 2017», де
гідно представили туристичну спроможність та потенціал району.
Зараз також ведеться активна співпраця з ДП «Картографія». Так, вже
маємо готовий продукт – векторну карту Міжгірського району. Ще одна
пропозиція від ДП «Картографія» - пілотний проект – розробка інтерактивної
карти Міжгірського району. Станом на грудень місяць карту вже було розроблено
та нанесено половину об’єктів з описом.
За підсумками року та з нагоди відзначення міжнародного Дня туризму в
облдержадміністрації, Міжгірську райдержадміністрацію було нагороджено
спеціальною відзнакою – як найвідвідуваніший район в сфері туризму у
Закарпатській області.
Показники заробітної плати та ринку праці
Середньомісячна заробітна плата за показниками 2017 року по району
складає 5606 грн.
В районі зареєстровано та діє 167 колективних договорів зі 196 можливих,
що становить 85,2%. З початку року перереєстровано 23 колективні договори.
Проведено атестації 628 робочих місць з важкими та шкідливими умовами
праці з 676 можливих, що становить 92,9%.
Обсяги профінансованих фінансових зобов’язань по виплаті окремих видів
державної соціальної допомоги станом на 01.01.2018 року:
1.Одноразова допомога при народженні дитини
2.Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами
3.Допомога по догляду за дитиною
4.Допомога на дітей, які перебувають під опікою

- 43713,4 тис. грн.,
- 715,1 тис. грн.,
- 56,4 тис. грн.,
- 1570,3 тис. грн.,

5.Допомога на дітей одиноким матерям
- 3311,7 тис. грн.,
6.Допомога на усиновлення дітей
- 37,3 тис. грн.,
7.Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - 16206,4 тис. грн.,
8.Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям - 76114,6 тис. грн.,
9.Тимчасова державна допомога дітям - 798,4 тис. грн.,
10. Надання допомоги по догляду за інвалідами
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу
- 5043,2 тис.грн.
Архітектура та містобудування
Будівництво житла та об’єктів соціально-культурної сфери є однією із
найважливіших галузей загальногосподарського комплексу району, яка формує
його життєдіяльність та суттєво впливає на стан економічних відносин.
Відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації в 2017 році
проводилася робота по продовженню проектно-планувальних робіт і по
виготовленню схеми планування району згідно з договором, укладеним з
Державним підприємством Львівським державним науково-дослідним інститутом
проектування міст "Діпромісто". Також проводиться постійна робота з органами
місцевого самоврядування по виготовленню та коригуванню існуючих
генеральних планів населених пунктів району.
На стадії коригування знаходиться генеральний план смт. Міжгір’я та с.
Майдан.
Нове будівництво житла підприємствами і організаціями малоймовірне,
проте, на даний час в селищі Міжгір’я зарезервовані земельні ділянки для
наведених цілей. Із-за обмеженості коштів місцевих бюджетів будівництво
соціального житла не проводиться. Основним джерелом фінансування
будівництва житла залишаються кошти населення.
Стан будівництва доріг в Міжгірському районі за 2017 рік
У минулому році відповідно до завдань Програми соціально-економічного
розвитку району проводились поточні та капітальні роботи на автодорогах
загального користування Міжгірському району. Службою автомобільних доріг у
Закарпатській області протягом 2017 року на автодорогах району виконано
ремонтних робіт на суму 5282,2 тис.грн., в тому числі: на автодорогах
державного значення
по капітальному ремонту – ремонт мосту на автодорозі Синевир –
Синевирська Поляна км 3+436 виконано робіт на суму – 1227,5 тис.
грн.,
по поточному дрібному ремонту виконано робіт на суму-3953,8 тис.
грн., а саме :
а/д Долина -Хуст км 68+268-70+500 на суму 381,5 тис.грн.;
а/д Долина –Хуст км 75+000-86+420 на суму 300,9 тис.грн.;
а/д долина –Хуст км 78+000-86+420 на суму 563,2 тис.грн.;

а/д Міжгір’я-Синевир км 0+000-6+000, 11+000-15+540 на суму 569,0 т
тис.грн.;
а/д Міжгір’я-Синевир км 6+000-8+000, на суму 275,9 т
тис.грн.;
а-д Міжгір’я Синевир км 9+000-11+000 на суму 56,5 тис.грн.;
а-д Нижні Ворота-Воловець-Міжгір’я км 24+000-25+325, км 33+032
44+554 на суму 898,0 тис.грн.;
а-д Синевир-Синевирська Поляна км0+ 000-13+900 на суму 908,8 тис
грн.
на автодорозі місцевого значення Синевир-Колочава-Буштино
км 7+500-14+500 по поточному дрібному ремонту виконано робіі на
суму 100,9 тис.грн.
Проведена робота в галузі охорони здоров'я
В системі охорони здоров’я району станом на 01.01.18 функціонує 1
Міжгірська районна лікарня, 1 Центр первинної медико – санітарної допомоги у
який увійшли 12 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 33
ФАПи.
За січень-грудень 2017 року мережа закладів охорони здоров’я району не
скорочувалась.
В Міжгірській районній лікарні функціонує 206 стаціонарних ліжок. В
структуру РЛ по наданню стаціонарної медичної допомоги входять відділення:
загально-терапевтичне, хірургічно-травматологічне, пологово-гінекологічне,
інфекційне, дитяче, протитуберкульозне, ВАІТ, ВЗПК, ЦСВ, рентгенологічне,
фізіотерапевтичне, патологоанатомічне, КДЛ.
В Міжгірській РЛ всього 432,75 штатних одиниць, по Центру ПМСД –
196,25 штатних одиниць.
Показник ліжкового фонду РЛ станом на 01.01.2018 року склав 42,9 на 10
тис. населення.
Протягом 2017 року в Міжгірській районній лікарні проводилися ремонтні
роботи по енергозбереженню, а саме: заміна старих вікон в терапевтичному
відділенні на нові енергозберігаючі на суму 158,7 тис.грн. Розпочато поточний
ремонт інфекційного відділення Міжгірської РЛ- закуплено матеріали та
проведено роботи на суму 321,2 тис.грн.
Основні показники роботи медичної галузі Міжгірського району
Показник/роки
Заробітна плата з
нарахуваннями
Медикаменти
Харчування

План 2017 рік

Профінансовано
на 03.01.2018

45 940,0 тис.грн

45 990,0 тис.грн

4 180,0 тис.грн.

4 068,3 тис.грн

700,0 тис.грн.

596,8 тис.грн

Видатки на медикаменти на 1
ліжко/день
Видатки на харчування на 1
ліжко/день
Ліжка

33,82 грн.
13,26 грн.
206

206

У 2017 році затверджені районною радою та профінансовані 15 програм
для медикаментозної підтримки населення: це пацієнти, які знаходяться на
гемодіалізі, хворі на цукровий діабет, онкологічні захворювання, міастенії,
бронхіальну астму, діти-інваліди, пацієнти психіатричної групи, ветерани ВВВ,
учасники бойових дій та АТО, діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями,
пацієнти після інфаркту міокарда, інваліди 1-2 групи з 50 % вартістю та інші.
З квітня 2017 року в районі активно стартувала робота з виконання Урядової
програми «Доступні ліки». Початково для району на 2017 рік була виділена сума
575,4 тис.грн., яка була достроково освоєна. Додатково були виділені кошти в сумі
750,0 тис.грн., які станом на кінець грудня 2017 року використано 100-відсотково.
Здійснення повноважень в галузі освіти
У районі нараховується 40 закладів дошкільної освіти, з них 19 –
стаціонарні, один ЗДО (1 група) знаходиться в орендованому приміщенні закладу
загальної
середньої
освіти
та
20-навчально-виховних
комплексів
«загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад». Станом на
1 січня 2018 року дошкільну освіту здобувають 1827 дітей, показник охоплення
дітей дошкільною освітою віком від трьох до п’яти років становить 80 відсотків,
стовідсотково охоплені дошкільною освітою діти п’ятирічного віку. Чисельність
дітей з розрахунку на 100 місць становить 110 дітей. З метою забезпечення
дітей дошкільною освітою у грудні 2017 року реорганізовано два заклади
загальної середньої освіти у навчально-виховні комплекси «загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» (Ізківський
НВК І-ІІ ступенів,Річківський НВК І-ІІ ступенів). У грудні 2017 року у
Подобовецькому НВК І-ІІ ступенів групу з короткотривалим перебуванням
переведено в стаціонарну.
За підсумками конкурсу «Кращий дошкільний заклад» для 8 закладів
дошкільної освіти закуплено дитячих іграшок на суму 42 тис. грн.
Загальну середню освіту діти здобувають у 37 закладах загальної середньої
освіти, з них : 8 - загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, одна спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів, одна спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим
вивченням окремих предметів ІІ-ІІІ ступенів, три навчально-виховні комплекси
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад», 15 – навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», 6- заклади загальної середньої

освіти І-ІІ ступенів, 2 навчально-виховні комплекси
«загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня – дошкільний навчальний заклад» та одна гімназія.
Проведено роботу з питань зміцнення матеріально-технічної бази навчальних
закладів.
Капітальних видатків за 2017 рік освоєно на суму 7647,334 тис. грн., а саме:
капремонт внутрішніх приміщень Пилипецької ЗОШ з влаштуванням внутрішніх
санвузлів на суму 140,3 тис. грн., капремонт ЗОШ І-ІІ ст . в с. Тюшка (заміна
віконних блоків – 144,73 тис. грн.), капітальний ремонт даху СиневирськоПолянської ЗОШ І-ІІІ ст. (підрядник МБДП) на 1091,682 тис. грн., капремонт
димової труби котельні Тюшківської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 161,789 тис. грн.,
капремонт системи водопостачання та водовідведення Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 на суму 273,627 тис. грн. , капремонт фасаду Пилипецької СЗОШ-інтернату
ІІ –ІІІ ступенів на суму 689,543 тис. грн. на капітальний ремонт по заміні вікон
на металопластикові на Міжгірській СЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина (підрядник
ПП «Рута)
на суму
1395,478 тис. грн. Виконано роботи з капітального
ремонту котелень 4-х шкіл району, де змонтовано сучасні твердопаливні котли на
загальну суму 3180,124 тис. грн., та ін.
По поточному ремонту освоєно кошти в сумі 1028,776 тис. грн. а саме:
виконано ремонт опалювальної системи Верхньостуденівського НВК на суму
15,050
тис. грн., виконано поточний ремонт внутрішніх приміщень
Розтоківського НВК І-ІІ ст. на суму 44,1 тис. грн., грн., внутрішніх санвузлів
Колочавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 199,8 тис. грн., облаштування огорожі
Пилипецької СЗОШ-інтернату – 39,8 тис. грн., послуги з ремонту димової труби
котельні Тюшківської ЗОШ І-ІІ ст – 3,44 тис. грн., ремонт котла «Універсал»
Лісковецького НВК – 21.6 тис. грн., послуги по заміні віконних та дверних блоків
на металопластикові у Міжгірській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на суму 42,4 тис. грн. та ін.
Виконані роботи з поточного ремонту Лопушнянського НВК І-ІІ ст. на суму 166,8
тис. грн., поточний ремонт з влаштування внутрішніх туалетів Соймівського НВК
на суму 178,0 тис. грн., поточний ремонт водопроводу Лісковецького НВК І-ІІ ст.
на суму 53,0 тис. грн. та ін.
Розвиток культури
Діяльність відділу культури райдержадміністрації протягом 2017 року
була спрямована на виконання Закону України ,,Про культуру", розпорядчих
документів обласної та районної державних адміністрацій.
В галузі культури й мистецтва на даний час в районі працюють:
центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека імені В.С.ГренджіДонського, районний Будинок культури, 27 бібліотечних та 23 клубних
установ в сільській місцевості та Міжгірська дитяча музична школа . В
минулому цьому році відкрито бібліотеку-філію с. Запереділля.
Проводиться робота по наданню платних послуг закладами культури
і мистецтва району. Так, станом на 01.01.2018 року надано платних
послуг 200,9 тис. грн. при річному плані 122,2 тис. грн. , що становить 164
% . Проводиться подальша робота по зміцненню матеріально-технічної

бази закладів культури району. Протягом
інструменти на суму 104,5 тис. грн.

року

закуплено

музичні

Традиційно за участю відділу культури райдержадміністрації в районі
проведено заходи до новорічних та різдвяних свят. Широко відзначено
річницю Незалежності України та День Прапора України. Проводяться заходи
по проведенню фестивалів, конкурсів, оглядів-конкурсів тощо. У зв'язку з цим
було прийнято Програму фінансового забезпечення проведення урочистих
заходів в районі по відзначенню державних свят, знаменних і пам'ятних дат на
2017 рік. Бібліотечне обслуговування в районі забезпечує ЦРБ, РДБ та 26
бібліотек-філій в сільській місцевості.
Бібліотечне обслуговування в районі забезпечує Центральна районна
бібліотека, районна дитяча бібліотека та 27 бібліотек-філій в сільській
місцевості.
Станом на 01.01.2018 року книжковий фонд централізованої бібліотечної
системи становить 181 417 примірників.
Протягом 2017 року до бібліотек ЦБС надійшло 7 448 книжок.
В даний час на території району збережено 32 дерев’яні культові
споруди, з них 27 - національного значення, 1 - місцевого значення . До
шедеврів української сакральної архітектури належить Церква Різдва
Пресвятої Богородиці (1780 р.) –тип безверхих бароккових будівель з
дзвіницею над бабинцем - с. Пилипець. Переважна більшість із них є
діючими, але, на превеликий жаль, 40 % сакральних дерев’яних споруд
знаходиться в аварійному стані, на межі руйнації.
Молодіжна, сімейна та ґендерна політика
Протягом 2017 року робота галузі була направлена на виконання
державних, обласних та районних програм стосовно дітей, молоді, жінок та сімей,
підготовки і проведенню відпочинку та оздоровлення дітей, організації
змістовного дозвілля дітей та молоді, тощо.
Зокрема, станом на 01.01.2018 року сектором сім’ї та молоді обліковано
наступні категорії дітей, молоді, жінок та сімей району:
1) 6873 сімей з дітьми, з них – 3964 молоді сім’ї;
2) 842 багатодітні сім’ї, де виховується 2731 дитина (в т.ч. 51 сім’я, де
виховується 5 і більше дітей, 1 сім’я, де народилася трійня);
3) 240 сімей, де виховується 251 дитина з обмеженими фізичними
можливостями;
4) 1112 неповних сімей, в т.ч.: 178 сімей, де дітей виховує батько, та 934
сім’ї, де дітей виховує мати;
5) 33 дітей, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
6) 4358 молодих сімей;
7) 1032 багатодітні жінки, які народили та виховали до 8-річного віку
п’ятеро і більше дітей.

Протягом 2017 року робота галузі була спрямована на виконання
державних, обласних та районних програм стосовно дітей, молоді, жінок та сімей,
підготовки і проведенню відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та
студентської молоді, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі
людьми, організації змістовного дозвілля для дітей та молоді тощо.
Станом на 01.01.2018 до облдержадміністрації сектором направлено
загалом 1009 матеріалів на багатодітних жінок, представлених до присвоєння
почесного звання України «Мати-героїня», що складає майже 98 % від загальної
кількості кандидатур. З них – 958 жінкам присвоєно почесне звання України
«Мати-героїня» (майже 93 %).
Що стосується соціальної підтримки багатодітних сімей, то в цьому плані
ведеться постійне оновлення банку даних сімей цієї категорії та відповідних
карток обліку. Сектором сім'ї та молоді райдержадміністрації розроблено та
реалізовуються ряд програм та заходів, що стосуються сфери дітей, молоді,
жінок та сімей.
Забезпечення надання адміністративних послуг
Протягом 2017
року зареєстровано 8 юридичних осіб, припинили
діяльність 15 , обліковується 532 юридичні особи.
За січень-грудень 2017 року зареєстровано 124 фізичні особи, припинили
діяльність – 254 фізичні особи. Станом на 01.01.2018 року обліковується
фізичних осіб підприємців - 955.
Протягом 2017 року центром надання адміністративних послуг надано
6432 адміністративні послуги, в тому числі документів дозвільного характеру-50,
декларацій-12, кількість відмов у наданні адмінпослуг – 1.
3. Використання бюджетних коштів. Забезпечення виконання доходів
загального фонду місцевого бюджету.
Дохідна частина бюджету району на 2017 рік була розроблена на основі
норм Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням змін до них,
Закону України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” та інших
законодавчих актів.
До загального фонду місцевих бюджетів району при уточненому плані на
січень -грудень 2017 року –63805,6 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі
64871,0 тис. грн., що на 1065,4 тис.грн. більше уточненого плану або виконання
становить 101,7 відсотків та на 16933,6 тис.грн., або на 35,3 відсотки більше, ніж
у відповідному періоді минулого року.
Уточнений план низових бюджетів по доходах виконано на 101,3 відсотків,
або надійшло більше плану на 311,9 тис.грн.
Зростання надходжень до відповідного періоду 2016 року досягнуто по
таких вагомих платежах як : податку та збору на доходи фізичних осіб –14354,8
тис.грн., акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної

торгівлі підакцизних товарів –489,9 тис.грн., земельному податку- 493,9 тис.грн.,
туристичному збору -66,5 тис.грн., єдиному податку –2976,1 тис.грн., податку на
нерухоме майно – 299,1 тис.грн., платі за надання інших адміністративних послуг
–713,4 тис.грн., податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності – 2,1 тис.грн., адміністративному збору за державну
реєстрацію речових прав – 63,4 тис.грн. та надходженнях відсотків за депозитами
-24,0 тис.грн. та інших надходженнях – 75,4 тис.грн.
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району по податках, зборах,
обов’язкових платежах (без трансфертів) при уточненому плані на січеньгрудень 2017 року –2787,2 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 4439,6
тис.грн., що більше уточненого плану на 1652,4 тис.грн., або виконання становить
159,3 відсотки.
Видаткова частина бюджету району.
Видаткова частина бюджету району за 2017 рік виконана на 98,7%, при
уточненому плані на рік 481796,2 тис.грн. фактично використано кошти в сумі
475407.2 тис. грн.
Видатки бюджету на 13.7% в забезпечуються власними
доходами, а решта дотаціями та субвенціями з державного бюджету.
За звітний період одержано:
- базову дотацію в сумі 20765.3 тис.грн.;
- додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я – 28279,0 тис. грн.;
- стабілізаційну дотацію в сумі 12017,5 тис.грн.;
- іншу додаткову дотацію в сумі 1378,0 тис. грн.
В звітному році направлено сільським бюджетам стабілізаційної дотації
3656,7 тис. грн. та іншої додаткової дотації в сумі 20470,0 тис.грн.
Крім дотації, у район надійшла субвенція з державного бюджету в сумі
353711,9 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складає
16 794,8 тис.грн. , з них : по управлінню – 58,9 тис.грн., заборгованість по
пільгах і субсидіях складає 16 735,9 тис.грн з них : на природний газ 14 735,6
тис.грн., за електроенергію – 1462,7 тис.грн., за водопостачання та
водовідведення – 84,9 тис.грн., тверде паливо та скраплений газ –449,5
тис.грн. Заборгованість по пільгах і субсидіях виникла в зв’язку з
недофінансування субвенцій з державного бюджету.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 рік відсутня.
Видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів району складають –
23 838,7 тис. грн.
По спеціальному фонду місцевих бюджетів дебіторська та кредиторська
заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.
За 2017 рік за бюджетною програмою 7771010 «Здійснення виконавчої
влади в Закарпатській області» було використано коштів державного бюджету в
сумі 12580,5 тис.грн, на 2018 рік передбачено коштів в сумі 18010,9 тис.грн.

Кошти направлялись:
на оплату праці
з нарахуваннями
- на оплату енергоносіїв
- на інші видатки

2017(факт)

2018(план)

12029,8
463,1
87,6

17447,9
419,8
143,2

-

4. Організаційна інформація
Здійснення поставлених завдань забезпечувалося завдяки відповідному
кадровому забезпеченню місцевого органу виконавчої влади.
Окрім апарату, в структурі райдержадміністрації діють відділ економічного
розвитку і торгівлі, сектор туризму, відділ агропромислового розвитку, сектор
сім‘ї та молоді, відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства,
будівництва та цивільного захисту, відділ освіти, відділ культури, відділ
містобудування та архітектури, архівний сектор, служба у справах дітей, сектор
охорони здоров’я.
Окремо затверджувалася структура фінансового управління та управління
соціального захисту населення.
З метою якісного надання громадянам послуг вже більше року окрім
Центру надання адміністративних послуг в структурі РДА утворено і діє новий
підрозділ - сектор з питань державної реєстрації у складі двох посадових одиниць.
Основні заходи, що проводилися райдержадміністрацією, регулярно
висвітлювалися на офіційній веб-сторінці РДА, а також у засобах масової
інформації району.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в минулому році
забезпечено подання керівниками та працівниками структурних підрозділів
Міжгірської райдержадміністрації електронних декларацій про доходи та
зобов’язання фінансового характеру на відповідний програмний ресурс
Національного агентства з питань запобігання корупції.

