ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗА 2018 РІК
Зусилля обласної державної адміністрації у 2018 році були направлені на
реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, поліпшення життєвого
рівня населення та покращення соціального захисту.
Промисловість
У січні-грудні 2018 року індекс промислової продукції збільшився і
становив 104,6 відсотка. Зростання досягнуто за рахунок підприємств
переробної промисловості на 5,7 відс., зокрема, у машинобудуванні, крім
ремонту і монтажу машин і устаткування – на 13,8 відсотка.
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції за січень-листопад
2018 року склав 19,3 млрд.грн. проти 16,6 млрд.грн. за січень-листопад 2017
року, тобто збільшився на 2,7 млрд. гривень.
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів відноситься до галузей
промислового комплексу області, питома вага якої у обсягах реалізованої
продукції складає лише 1,2 відсотка. Основна частка реалізації припадає на
підприємства з видобування піску та добування природного газу.
Закарпатська область спеціалізується на переробних виробництвах –
частка переробної промисловості у структурі промислового випуску
становить 73,8 відсотка.
Одне з провідних місць в структурі товарної продукції переробної
промисловості займає харчова
промисловість (виробництво харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів), що ґрунтується на місцевій
сировині і володіє значною сировинною базою.
Легку промисловість області представляють підприємства, які
відносяться до двох основних видів діяльності: текстильного виробництва,
виробництва одягу, хутра та виробів з хутра; виробництва шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів. Індекс промислової продукції підприємств галузі
склав 93,8 відсотка.
Деревообробна галузь (виготовлення виробів з деревини, виробництво
паперу та поліграфічна діяльність) є однією з не багатьох галузей області, яка
забезпечена місцевими ресурсами і здатна працювати в режимі
самодостатності. Діяльність підприємств спрямована на виробництво фанери,
плит та панелей, шпону; лісопильне та стругальне виробництво;
просочування деревини, виробництво інших виробів з деревини та корка,
соломки і матеріалів для плетіння. Індекс промислової продукції за 2018 рік
склав 92,9 відсотка.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів, крім машин і устаткування індекс промислової продукції
склав 82,0 відсотка.
Особливе місце в промисловості області належить машинобудівному
комплексу (машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
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устаткування), який займає біля третини загального обсягу реалізованої
промислової продукції. Індекс обсягу виробництва підприємств галузі склав
113,8 відсотка до 2017 року.
Для стимулювання розвитку промисловості в області вживаються
активні заходи.
У результаті реалізації нових інвестиційних проектів на ПрАТ
„Єврокар” та ТОВ „Ядзакі-Україні” очікується залучення іноземних
інвестицій близько 55 млн.дол. США та 9,1 млн. євро, що дозволить
працевлаштувати 4,4 тис. працівників.
У результаті реалізації нового інвестпроекту з розширення виробництва
ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” планує збільшення існуючої площі заводу майже
вдвічі (на додаткових 20,4 тис. кв. м), що дозволить збільшити кількість
робочих місць на 3000 працівників.
ТОВ „Максіфлекс” розпочало поставки фанери клеєної до Польщі та
Угорщини.
ТОВ „Маріель” вдалось розширити асортимент та наростити обсяги
виробленої продукції за рахунок поставок текстильних виробів замовникам з
Чеської Республіки.
Аграрний сектор
Загальне виробництво продукції сільського господарства за
розрахунками в усіх категоріях господарств за 2018 рік, порівняно з 2017
роком, становить 106,5 відсотка, у тому числі сільськогосподарські
підприємства – 122,8 відс., господарства населення – 105,1 відсотка.
Індекс виробництва продукції рослинництва у всіх категоріях
господарств склав 111,8 відсотка, з них 134,8 відс. – сільгосптоваровиробники, 108,3 відс. – господарства населення.
У 2018 році вся посівна площа сільськогосподарських культур у всіх
категоріях господарств становила 187,5 тис. га (100,2 відс. до 2017 року), з
них 87,5 тис. га зернових культур.
Під урожай 2019 року по всіх категоріях господарств посіяно озимих на
зерно на площі 27,7 тис.гектара.
За звітній період минулого року до державного реєстру виробників
насіння та садивного матеріалу включено вісім підприємств, а саме: по
садивному матеріалу – ДП „Голланд Плант Україна” (зерняткові, кісточкові),
ТзОВ „Агропром-Закарпаття” (фундук), СТОВ „ТОВ Континент” (фундук),
ФГ „Коник” (зерняткові), ФГ „Надія сад” (зерняткові, кісточкові), ТОВ „Ківі
Карпат Стратона” (актинідія китайська), по зернових культурах ТОВ
„Колосія” та ДП „ДГ АФ „Еліта”.
Індекс виробництва продукції тваринництва у всіх категоріях
господарств склав 100,8 відсотка, з них 58,6 відс. – сільгосптоваровиробники,
102,0 відс. – господарства населення.
Станом на 1 січня 2019 року всіма категоріями господарств
утримувалось 122,6 тис. голів ВРХ (101,4 відс. до аналогічного періоду
минулого року), в т.ч. 87,3 тис. голів корів (101,4 відс.), 242,6 тис. голів
свиней (105,6 відс.), 153,1 тис. голів овець та кіз (108,5 відс.), 3212,1 тис.
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голів птиці (105,4 відс.). Вироблено 84,9 тис. тонн м'яса (104,2 відс.), 345,5
тис. тонн молока (106,2 відс.), 390,5 млн. шт. яєць (108,8 відс.) та 186 тонн
(103,6 відс.) вовни.
За бюджетною програмою „Державна підтримка розвитку хмелярства,
закладання молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними”
суб’єктами господарювання області посаджено понад 700 га молодих садів і
ягідників, з яких 632,41 га горіхоплідних, 58,0 га ягідників та отримано
компенсацію витрат у сумі понад 23 млн. гривень.
За напрямом будівництво холодильників з регульованим газовим
середовищем зазначеної програми, ФГ „Коник” побудовано і введено в
експлуатацію холодильник ємністю 1200 тонн та отримано компенсацію
нормативних витрат понад 10 млн. гривень.
За підтримки уряду за Програмою підтримки фермерства у 2018 році
СОК „Дари Берегівщини” закуплено холодильне обладнання (Bitzer, Danfos)
для тривалого зберігання продукції (500 тонн).
Запущено в експлуатацію завод ТОВ „Агрофруктсервіс” з виробництва
міцного алкогольного напою з плодових спиртів. Робота заводу та його
обладнання повністю відповідають європейським стандартам. Потужності
підприємства дозволяють виготовляти тисячу пляшок напою в день,
переробляючи при цьому 5-7 тис. кг. фруктів та ягід.
Невдовзі на виробничій базі ТОВ „Контакт-Буд” планується запустити
лінію з переробки горіхів в обсязі 10800 тонн щорічно. На зазначеному
підприємстві також планується зберігати овочеві культури та картоплю.
Стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу,
збільшенню виробництва продукції тваринництва у поточному році сприяє
фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового комплексу
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва.
У 2018 році фізичним особам нараховано та спрямовано 10699,5 тис.
грн. спеціальної бюджетної дотації за утримання 8441 голів молодняка
великої рогатої худоби, двом господарствам частково відшкодовано вартість
придбаних 78 племінних тварин у сумі 529,13 тис. грн., чотирнадцяти –
надано фінансову підтримку за утримання 423 голів корів у сімі 634,5 тис.
гривень.
Зовнішньоекономічна діяльність
У січні-грудні 2018 року зовнішньоторговельний оборот у зовнішній
торгівлі товарами становив 3 175,5 млн. дол. США, експорт товарів становив
1 659,2 млн. дол. США, а імпорт – 1 516,3 млн. дол. США. Порівняно з
січнем-груднем 2017 року експорт збільшився на 14,7 відс. (212,8 млн. дол.
США), імпорт збільшився на 13,0 відс. (на 174,5 млн. дол. США). Позитивне
сальдо становило 142,9 млн. дол. США.
Основними країнами-партнерами Закарпатської області у сфері
зовнішньої торгівлі товарами протягом січня-грудня 2018 року були
Угорщина, питома вага якої складає 34,9 відс. від загального обсягу,
Німеччина – 10,1 відс., Китай – 7,9 відс., Чехія – 6,5 відс., Польща – 5,2 відс.,
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Італія – 4,9 відс., Австрія – 4,5 відсотка.
Найбільші обсяги експорту товарів по області здійснено до Угорщини –
56,1 відс., Німеччини – 7,9 відс., Словаччини – 6,2 відс., Польщі – 5,8 відс.,
Австрії – 5,4 відс., Чехії – 3,5 відс., Італії – 3,0 відс., Румунії – 2,7 відсотка.
Основними країнами-постачальниками товарів у Закарпатську область
були: Китай – 16,5 відс., Німеччина – 12,5 відс., Угорщина – 11,7 відс., Чехія –
9,8 відс., Італія – 7,1 відс., Польща – 4,5 відс., Тайвань – 4,4 відс., Австрія – 3,5
відсотка.
Частка обсягу зовнішньої торгівлі товарами Закарпатської області з
сусідніми країнами в цілому, а саме з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та
Польщею в період січень-грудень 2018 року склала 46,7 відс. від заг. обсягу,
їх загальний зовнішньоторговельний оборот становив 1 484,1 млн. дол. США.
Сальдо зовнішньоторговельного балансу країн-сусідів, кордони яких
межують із Закарпаттям, було позитивним і становило 867,1 млн. дол. США.
Значну частку у структурі експорту становили такі групи товарів:
машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – 60,8 відс.;
деревина і вироби з деревини – 8,3 відс.; текстильні матеріали та вироби – 8,1
відс. тощо.
Основні товарні групи у структурі імпорту були: машини, обладнання та
механізми, електротехнічне обладнання – 50,6 відс.; полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них – 11,4 відс.; текстильні матеріали та вироби – 8,4
відс. тощо.
За 2018 рік (за оперативними даними) в економіку області вкладено 25,0
млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 5,4 млн. дол. США, або
на 27,6 відс. більше аналогічного періоду 2017 року. У цілому збільшення
сукупного обсягу іноземного капіталу, з урахуванням курсової різниці у 2018
році становили 25,0 млн. дол. США, що на 7,7 відс. більше обсягів інвестицій
до початку року.
В області працюють інвестори із 45 країн світу, на 10 з них припадає
більше 84,0 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій. Із країн
Європейського Союзу вкладено 259,0 млн. дол. США інвестицій (76,4 відс.
загального обсягу), 79,8 млн. дол. США (23,6 відс.) – з інших країн світу.
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій надійшли з
Нідерландів – 73,2 млн. дол. США (21,6 відс. загального обсягу),
Німеччини – 43,9 млн. дол. США (13,0 відс.), Польщі – 36,5 млн. дол. США
(10,8 відс.), Японії – (10,5 відс.), Австрії – 28,7 млн. дол. США (8,5 відс.),
Сполучених Штатів Америки – 26,2 млн. дол. США (7,7 відс.) тощо.
У 2018 році промисловими підприємствами з іноземними інвестиціями
реалізовано промислової продукції на суму 11,9 млрд. грн., що становило
майже 69,0 відс. загального обсягу реалізованої продукції області (17,2 млрд.
гривень).
В області функціонує 585 підприємств з іноземними інвестиціями, з них
залучили найбільше іноземних інвестицій:
ТОВ „Ядзакі Україна” (виробництво електроустаткування до двигунів);
ТОВ „Гроклін Карпати” (пошиття верху автомобільних сидінь);
ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед” (виробництво електроустаткування до двигунів);
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ТОВ „Джентерм Україна” (виробництво електроустаткування до
двигунів);
ТОВ „Петро Карбо Хем Мукачево” (вантажні перевезення);
ТОВ „Бліцарт продукціон” (виробництво лиж);
ТОВ „Фішер – Мукачево” (виробництво лиж);
ТОВ „Платі Юкрейн Лімітед” (виробництво електроустаткування до
двигунів).
Фінансовий стан
Впродовж 2018 року до бюджетів усіх рівнів Закарпатської області
надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) у сумі
13251,6 млн.грн., що більше, ніж за 2017 рік на 22,6 відс., або на
2442,9 млн. гривень. До державного бюджету мобілізовано 8130,8 млн.грн.,
що на 31,1 відс. або на 1930,9 млн.грн. більше, ніж за 2017 рік та до місцевих
бюджетів – 5120,8 млн.грн., що на 11,1 відс., або на 512,0 млн.грн. більше, ніж
у 2017 році.
У 2018 році місцеві бюджети області отримали з державного бюджету
базову дотацію у сумі 699,8 млн. грн., стабілізаційну дотацію в сумі 10,6 млн.
грн. та додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 725,3 млн.
гривень. З державного бюджету до загального та спеціального фондів
місцевих бюджетів області надійшло субвенцій у обсязі 9478,3 млн. гривень.
Видатки місцевих бюджетів становили 15876,2 млн. грн., з них по
загальному фонду – 13785,5 млн. грн., що становить 97,1 відс. до плану на рік,
та по спеціальному фонду – 2090,7 млн. грн. при кошторисних призначеннях
на рік у сумі 2596,2 млн. гривень. Порівняно з попереднім роком видатки
місцевих бюджетів (загальний і спеціальний фонди разом) зросли на 17,3 відс.
або на 2345,7 млн. гривень.
Інвестиційна діяльність та будівництво
У 2018 році для області було передбачено 231,3 млн. грн. з державного
фонду регіонального розвитку (у тому числі загальний фонд – 154,9 млн. грн.,
спеціальний фонд – 76,4 млн. грн.), з яких надійшло лише 157,9 млн. грн.
(68 відс.). Кошти спеціального фонду в обсязі 73,4 млн. грн. області не
профінансовано. За рахунок отриманих асигнувань реалізовувалось 55
інвестиційних проектів, для виконання робіт на яких використано 153,9 млн.
грн. (97 відс. одержаних коштів).
У 2017 році було передбачено та профінансовано 127,1 млн. грн. коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій для реалізації 108
інвестиційних проектів, половина з яких – 53 об’єкти, в сфері дорожнього
господарства (залучено 80,1 млн. грн. – 63 відс. загального обсягу).
Зважаючи на те, що згідно із Законом України ,,Про внесення змін до
Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік” залишки
коштів за цією субвенцією зберігаються на рахунках загального та
спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів для здійснення
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відповідних витрат у 2018 році з урахуванням їх цільового призначення,
освоєння профінансованих коштів здійснювалось впродовж 2018 року.
Станом на 1 січня 2019 року освоєно 124,1 млн. грн. (98 відс.
профінансованого обсягу).
Обсяг розподіленого фінансування субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій у 2018 році склав 219,5 млн.грн., за рахунок яких
впроваджувалась реалізація 195 інвестиційних проектів. Станом на 1 січня
2019 року кошти профінансовано в повному обсязі, з яких освоєно 119,4 млн.
грн. (54 відс.). Оскільки згідно з Законом України ,,Про внесення змін до
Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2018 рік” залишки
коштів по цій субвенції зберігаються на рахунках загального фонду місцевих
бюджетів для здійснення відповідних витрат у наступному році, використання
профінансованих коштів буде здійснюватись впродовж 2019 року.
Об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури у
2018 році розподілено та профінансовано субвенцію з державного бюджету в
обсязі 15,956 млн. грн., з яких освоєно 15,933 млн.грн. (99 відс. отриманих
асигнувань). За рахунок цих коштів реалізовувалось 17 інвестиційних
проектів у у шести об’єднаних територіальних громадах області.
За останній звітний період в області введено в експлуатацію 286,4
тис.кв.м загальної площі житла, що на 13,8 відс. більше, ніж у відповідному
періоді минулого року.
У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 111,8 тис.кв.м житла
(39,0 відс. загальної площі по області), у сільській місцевості – 174,6 тис.кв.м.
(61,0 відсоток).
Збільшились обсяги введення в експлуатацію житла у 12
адміністративно-територіальних одиницях області.
Підприємствами та організаціями у 2018 році виконано будівельних
робіт на суму 1631,0 млн. гривень. Індекс будівельної продукції порівняно з
відповідним періодом минулого року склав 96,7 відсотка.
На загальну тенденцію зменшення індексу будівельної продукції
вплинуло зниження обсягів будівництва нежитлових будівель та інженерних
споруд на 8,9 відс. та 5,2 відс. відповідно. Водночас, обсяги будівництва
житлових будівель збільшились на 71,4 відсотка.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином:
нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 74,6 відс.
від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і
поточний ремонти – 18,3 та 7,1 відс. відповідно.
Для кредитування молодіжного житлового будівництва у 2018 році з
обласного бюджету профінансовано 5,6 млн. грн., які використано в повному
обсязі (надано 10 кредитів для придбання житла). Кошти з державного
бюджету на ці цілі не виділялись.
На виконання програми „Власний дім” у 2018 році за рахунок коштів
місцевих бюджетів було передбачено 23,8 млн. грн. Впродовж року здійснено
фінансування в обсязі 23,4 млн. грн., з яких використано 23,0 млн. гривень.
Введено в експлуатацію у сільській місцевості 15 будинків загальною
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площею 2,6 тис. кв.м, що становить 59 відс. до запланованих річних обсягів
(4,4 тис. квадратних метрів.).

Споживчий ринок
Обсяг обороту роздрібної торгівлі за січень–грудень 2018 року склав
21921,8 млн. грн., що у порівняних цінах на 12,7 відс. більше ніж у
відповідному періоді 2017 року. Обсяг роздрібного товарообороту
(підприємств-юридичних осіб) у порівнянні з відповідним періодом 2017
року зріс на 5,0 відс. і склав 13575,9 млн. грн. Показник ,,індекс фізичного
обсягу обороту роздрібної торгівлі” (у порівняних цінах) до відповідного
періоду попереднього року в області вже декілька років поспіль вищий за
середній по Україні.
Товарооборот 15 адміністративно-територіальних одиниць області
складає майже 40,0 відс. загальнообласного товарообороту, решта – припадає
на міста Ужгород, Мукачево та Ужгородський район.
Транспорт і зв’язок
Протягом 2018 року усіма видами транспорту перевезено 5347,4 тис. т
вантажів, що становить 95,7 відс. від обсягу 2017 року. Вантажооборот усіма
видами транспорту виконано в обсязі 7571,5 млн.ткм, що становить 96,0 відс.
до минулого року. Обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом до
минулого року зменшився на 17,8 відс. і склав 1235,4 тис. тонн.
Зросли перевезення чорних металів – у 1,7 раза, брухту чорних
металів – на 19,0 відс. Обсяг перевезень будівельних матеріалів порівняно до
минулого року склав 62,8 відс., зерна і продуктів перемолу – 73,2 відс., нафти
і нафтопродуктів – 14,8 відсотка.
Вантажооборот залізничним транспортом виконано в обсязі 2723,1
млн.ткм, що становить 96,2 відс. до 2017 року.
Підприємствами автомобільного транспорту з урахуванням обсягів, які
виконані фізичними особами-підприємцями перевезено 4112,0 тис.т вантажів,
що на 0,7 відс. більше до попереднього року. Вантажооборот виконано в
обсязі 4848,4 млн. ткм.
У 2018 році послугами усіх видів наземного пасажирського транспорту
з урахуванням перевезень, які виконані фізичними особами-підприємцями
скористались 33421,2 тис. осіб, що становить 87,8 відс. до попереднього року.
Залізничним транспортом протягом року відправлено 2766,2 тис.
пасажирів; зменшення показника до минулого року на 467,6 тис. осіб (або на
14,5 відс.) зумовлено скороченням пасажирів у приміському сполученні.
Автомобільним транспортом перевезено 29524,6 тис. пасажирів, що на
13,1 відс. менше від показника попереднього року. Перевезення пасажирів на
маршрутах загального користування здійснюють 160 перевізників.
Маршрутна мережа внутрішньо-обласного автобусного сполучення
загального користування складається із 456 маршрутів, з яких – 86
міжміських та 370 приміських. Для забезпечення перевезення пасажирів
щодня на маршрутах області використовувалось понад 700 транспортних
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засобів.
Протягом 2018 року перевезено пасажирів, які користуються пільгами
на проїзд залізничним транспортом у приміському сполученні у кількості
361,1 тис. осіб, на загальну суму 4592,6 тис. гривень.
Протягом 2018 року з аеропорту „Ужгород” відправлено 175 повітряних
суден (125,9 відс. до 2017 року), що виконували чартерні рейси, з яких
переважно повітряні судна авіації загального призначення (малотоннажні);
відправлено 257 пасажирів (141,2 відс. до 2017 року).
За результатами роботи Закарпатської дирекції АТ „Укрпошта”
протягом 2018 року загальна сума доходів становила 140,9 млн. грн., що
більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 21,2 млн.
грн. або 17,7 відсотка.
Споживачам послуг ПАТ „Укртелеком” у Закарпатській області
доступні як традиційні послуги місцевого, міжміського та міжнародного
зв'язку, так і послуги найновітніших технологій: доступ до мережі Інтернет за
технологію ADSL, доступ по комутованій лінії зв'язку, ІР-з'єднання по
виділеній лінії, підтримка первинного та вторинного DNS, маршрутизація
додаткових мереж та автономних систем, надання в користування аналогових
та цифрових виділених некомутованих каналів електрозв'язку, послуги Frame
Relay та ISDN, відеотелефонний зв'язок, додаткові послуги цифрових АТС з
програмним керуванням тощо.
В області станом на 01.01.2019 налічувалось 89474 основних
телефонних апаратів. У зв’язку із стрімким розвитком мобільного зв’язку
спостерігається зменшення абонентської бази фіксованого зв’язку, особливо
у містах. Незважаючи на це, кількість домашніх телефонних апаратів у
розрахунку на 100 сімей становить близько 40 одиниць у міській мережі
зв’язку та 30 одиниць – у сільській.
Розрахунки за спожиті енергоносії
Загальнообласний рівень розрахунків споживачів області із ПАТ ЕК
,,Закарпаттяобленерго” та ТОВ „Закарпатгаз збут” у січні – грудні 2018 року
становив: за електричну енергію – 96,6 відс.; за природний газ – 105,2
відсотка.
У розрізі категорій споживачів електричної енергії рівень розрахунків
становив: населення – 96,9 відс.; сільськогосподарські споживачі – 90,1 відс.;
промисловість – 93,9 відс., інші комунально-побутові споживачі – 92,7 відс.,
установи, що фінансуються з місцевого бюджету – 98,7 відс., установи, що
фінансуються з державного бюджету – 97,5 відс., водопровідно-каналізаційні
підприємства – 105,2 відсотка. Рівень відшкодування за пільгами і субсидіями
складали 107,3 та 137,9 відс. відповідно.
За спожитий природний газ рівень розрахунків із ТОВ „Закарпатгаз
збут” склав: населення – 81,6 відс., установи, що фінансуються з місцевого
бюджету – 100,7 відс., установи, що фінансуються з державного бюджету –
99,9 відсотка. Рівень відшкодування за пільгами і субсидіями склав 132,7 та
164,3 відс. відповідно.
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Житлово-комунальне господарство
Підприємствами у сфері централізованого водопостачання і
водовідведення, теплопостачання та утримання будинків, споруд та
прибудинкової території надано послуг у сумі 299,246 млн. гривень.
Загальна сума дебіторської заборгованості станом на 01.01.2019
становила 167,4 млн. грн., у тому числі за надані житлово-комунальні
послуги – 154,8 млн. гривень.
Загальна сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019
становила 113,8 млн. грн., із неї заборгованість за товари, роботи, послуги –
37,5 млн. грн., у т.ч. заборгованість за енергоносії – 22,5 млн. гривень.
Рівень розрахунків споживачів за отримані послуги з централізованого
тепло-, водопостачання, водовідведення та утримання будинків і споруд та
прибудинкової території за січень-грудень 2018 року склав 93,8 відс., у тому
числі населення – 86,8 відс. від спожитого.
Рівень оплати за спожиту електроенергію житлово-комунальними
підприємствами склав 105,5 відсотка. Рівень розрахунків підприємств
комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ станом на
01.01.2019 становив 101,4 відсотка.
Мале підприємництво
В області діє 5786 підприємств малого та середнього бізнесу, з яких 243
– середні. З числа малих підприємств – 87,2 відс. мікропідприємства. Крім
того зареєстровано 52,7 тис. фізичних осіб-підприємців. У розрахунку на 10
тис. осіб наявного населення припадає 44 малих підприємства, 38
мікропідприємств та 2 середніх підприємства.
Усього у суб’єктів малого підприємництва було зайнято 97,4 тис. осіб
(включаючи штатних, позаштатних працівників, власників, засновників), що
складає 64,2 відс. до загальної кількості зайнятих у суб’єктів господарювання.
Суб’єктами малого підприємництва за січень-грудень 2018 року
сплачено до бюджетів усіх рівнів 4024,9 млн. грн. податків, в тому числі
юридичними особами – 3238,7 млн. грн., фізичними – 786,2 млн.грн. Із
загальної суми надходжень юридичні особи сплатили 80,5 відс., фізичні особи
– 19,5 відсотка. За січень–грудень 2018 року надходження до бюджетів усіх
рівнів зросли на 454,2 млн. грн. або на 12,7 відс. у порівнянні з відповідним
періодом 2017 року.
Частка податкових надходжень від діяльності малого бізнесу в цілому
по області за 2018 рік становить 62,1 відс. (у 2017 році – 67,2 відс.) від
загальної суми надходжень до бюджетів усіх рівнів (без врахування
надходжень до спеціального фонду)
На виконання плану заходів до Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в області на 2017-2018 роки проводилась популяризація
фінансової підтримки суб’єктів господарювання малого та середнього
підприємництва шляхом розміщення оголошень в засобах масової інформації,
виготовлення відеоролика. Здійснено відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва
відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету для
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часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами залученими
суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних
проектів.
У рамках Програми організовано та проведено 6 навчальних тренінгів з
підготовки починаючих підприємців. Проводились засідання, наради у
форматі „круглих столів” з питань розроблення та впровадження інновацій, у
сфері діяльності малого та середнього бізнесу.
Для сприяння розвитку економічних, торгових зв’язків виготовлено
черговий (другий) бізнес-каталог „Закарпаття – перспективний майданчик для
бізнесу”.
Проведено щорічний інвестиційний форум „Закарпаття – бізнес в центрі
Європи”, темою якого було визначено розвиток виноробства та
виноградарства в Закарпатті.
З метою сприяння розвитку підприємництва, покращення обізнаності
представників малого підприємництва та бажаючих започаткувати власну
справу, поширення серед підприємців інформації про нові можливості для
бізнесу, наявні регіональні та міжнародні програми підтримки МСП та
надання консультацій з питань заснування, розвитку бізнесу, розширення
виробництва, в облдержадміністрації створено Центр підтримки
підприємництва.
Публічні закупівлі
На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі”
облдержадміністрація проводить цілеспрямовану роботу щодо впровадження
реформи електронних закупівель на території Закарпатської області.
У 2018 році вжито комплекс організаційних заходів, направлених на
підвищення ефективності використання бюджетних коштів, їх економного
витрачання, подолання корупції у сфері державних закупівель, створення
конкурентного середовища під час проведення торгів.
З метою досягнення максимальної економiї та ефективностi
допорогових закупiвель, здiйснення їх вiдкрито та прозоро, на засадах
добросовiсної конкуренцiї i недискримiнацiї учасникiв, об’єктивної,
неупередженої оцiнки їх пропозицiй, запобiгання корупцiйним дiям i
зловживанням у цiй сферi головою облдержадмістрації видано розпорядження
,,Про проведення допорогових закупівель із використанням системи
публічних закупівель ,,ProZorro”.
За даними електронної системи закупівель протягом 2018 року через
систему ProZorro 860 розпорядниками бюджетних коштів Закарпатської
області було оголошено 28,68 тис. тендерів на очікувану вартість 27,1 млрд.
грн. Економія за проведеними закупівлями склала 805,7 млн. гривень.
Організаторами здійснено 507 закупівель (допорогові, завершені,
конкурентні) на очікувану вартість 86,84 млн.грн., економія – 6,73 млн.грн.,
участь в яких взяли 517 учасників, середня кількість пропозицій – 2,1.
255 організаторів здійснили 1,09 тис. закупівель (надпорогові,
завершені, конкурентні) на очікувану вартість 9,70 млрд.грн., економія – 731,5
млн.грн., участь в яких взяли 1,03 тис. учасників, середня кількість
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пропозицій – 2,7.
Кількість проведених закупівель (надпорогові та допорогові) зросла
майже в 1,5 раза. Водночас збільшилась і очікувана вартість таких закупівель:
з 12,1 млрд. грн в 2017 році – до 27,1 млрд грн в 2018 році.
829 організаторів провели 23,97 тис. закупівель за процедурою
звітування на очікувану вартість 2,2 млрд.грн., а саме 83,2 відс. за кількістю
закупівель були завершені шляхом укладання прямого договору про
закупівлю з визначеним єдиним учасником закупівлі без проведення аукціону
чи переговорів.
У звітному році успішно завершились (за результатами процедур
укладено договори) 26,4 тис. закупівель на загальну суму 13,95 млрд грн,
економія при цьому становить 738,25 млн грн. (в тому числі надпорогові – на
суму 11,3 млрд грн, допорогові – на суму 2,3 млрд грн.).
Закупівлями з найбільшою економією за підрозділами Єдиного
закупівельного словника стали закупівлі будівельних робіт та поточного
ремонту, медичного обладнання, офісної та комп’ютерної техніки,
устаткування та приладдя, нафтопродуктів, палива, електроенергії та інших
джерел енергії.
За результатом аналізу використання електронної системи закупівель
замовниками області можна констатувати, що кількість та очікувана вартість
завершених закупівель продовжують зростати.
Крім того, спостерігається збільшення кількості організаторів закупівель
та учасників, що може свідчити про розширення кола користувачів системи і
є позитивним показником підвищення
відкритості, доступності та
конкурентності закупівель, які здійснюються із використанням системи.
Протягом 2018 року облдержадміністрацією було організовано і
проведено ряд заходів, а саме семінари-навчання з питань інформаційної та
методичної допомоги під час здійснення публічних закупівель та
популяризації системи електронних закупівель ProZorro серед суб’єктів
господарської діяльності та бюджетних установ.
З метою підвищення якості організації публічних закупівель, мінімізації
ризиків та можливих порушень вимог нормативних документів,
облдержадміністрація постійно надає замовникам методологічну допомогу,
інформує про новини у законодавстві, важливі події. На веб-порталі
облдержадміністрації для керівництва та використання замовниками в роботі
розміщені, зокрема, актуальні нормативно-правові акти з питань публічних
закупівель, рекомендації щодо практичних питань планування закупівель.
Адміністративні послуги
З
метою забезпечення
комфортних
умов
для
надання
адміністративних послуг в Закарпатській області функціонує 20 центрів
надання адміністративних послуг (ЦНАП), з них 13 у райдержадміністраціях, 5 у містах обласного значення та 2 у Тячівській та
Вільховецькій об’єднаних територіальних громадах.
За даними моніторингу діяльності протягом 2018 року ЦНАПами
надано 203473 адміністративні послуги, що у середньому за місяць – 16957.
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Роботу ЦНАПів забезпечувало 109 працівників, у порівнянні з 2017 роком
їх кількість збільшилася на 11,2 відсотка.
З метою підвищення якості та спрощення процедури надання
адміністративних послуг у рамках виконання заходів Програми розвитку
малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки, за
рахунок коштів обласного бюджету закуплено програмне забезпечення
,,Універсам Послуг” для центрів надання адміністративних послуг при
райдержадміністраціях. Питома вага надання адміністративних послуг з
використанням ПЗ „Універсам Послуг” у загальній кількості наданих
послуг ЦНАПами при райдержадміністраціях становить 59,3 відсотка.
З урахуванням часової доступності до центрів надання
адміністративних послуг здійснювались відповідні заходи з впровадження
інвестиційних проектів реконструкції діючих і створення нових центрів та
віддалених робочих місць. Із залученням коштів Державного фонду
регіонального розвитку проведено реконструкцію будівель під приміщення
ЦНАП в м. Хуст та капітальний ремонт у Воловецькому районі будівлі
колишнього готелю. У 2018 році розпочато будівництво районного
сучасного центру надання адміністративних послуг в селі Тур’ї-Ремети
Перечинського району, завершення будівництва якого передбачається у
2019 році. Створені віддалені робочі місця у селах: Руське Поле, Тячівка та
Лази Тячівського району.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
області приймають участь у конкурсі на отримання допомоги від Програми
„U-LEAD з Європою” на модернізацію/створення ЦНАП. У третьому
раунді Програми „U-LEAD з Європою” у напрямку з покращення якості
надання адміністративних послуг для населення взяли участь 10 учасників
від області.
Продовжувалась робота щодо збільшення кількості адміністративних
послуг, які можна отримати через ЦНАП. На сьогодні вже можна отримати
паспорт громадянина України для виїзду за кордон та паспорт громадянина
України у вигляді ІD-картки у ЦНАПах Хустської райдержадміністрації,
Тячівської та Вільховецької ОТГ.
Планується запровадити надання адміністративних послуг щодо
державної реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія, а
також збільшення кількості послуг соціального характеру через ЦНАП.
Туризм та рекреація
Розвиток туристичної галузі у 2018 році здійснювався у рамках
реалізації заходів Програми розвитку туризму і курортів у Закарпатській
області на 2016-2020 роки.
З метою формування цілісної системи туристичних шляхів із сучасною
інфраструктурою проведено роботи із утримання існуючих, знакування і
маркування нових туристичних шляхів та маршрутів, а саме: промарковано 4
туристичні маршрути на території Ужанського національного природного
парку загальною протяжністю 18,3 км та частину Закарпатського
Туристичного Шляху на території Міжгірського, Тячівського та Рахівського
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районів протяжністю 80,0 км.
З метою представлення туристичного потенціалу та покращення
туристичного іміджу області на вітчизняному та міжнародному туристичних
ринках представники облдержадміністрації спільно з суб'єктами туристичної
діяльності взяли участь у наступних виставкових заходах: 24-й Міжнародній
туристичній виставці UITT „Україна – Подорожі та туризм”; Буковинському
туристичному ярмарку; фестивалі „Hiros7”, з нагоди 650-річчя заснування м.
Кечкемет Угорської Республіки; ХХV Міжнародному туристичному салоні
„Україна”– UITM'2018”; Львівському міжнародному форумі індустрії туризму
та гостинності – 2018; Національному виноробному форумі та святі
українського вина „Ukraine WineDrive”.
Проведено
ХVІI
Міжнародну
туристичну
виставку-ярмарок
„Тур'євроцентр – Закарпаття 2018”, де було представлено туристичний
продукт Закарпаття у розрізі районів та туристичний потенціал інших
областей України, а також сусідніх країн: Словаччини, Угорщини, Чехії.
Розповсюджено презентаційні матеріали, а також проведено цілий ряд
зустрічей з представниками інших регіонів та іноземних країн з питань щодо
подальшого розвитку туризму в Україні, та зокрема у Закарпатті.
З метою популяризації туристичного потенціалу та збільшення
відвідуваності фестивалів, протягом 2018 року було підготовлено до друку та
встановлено на територіях інших регіонів 29 інформаційних стендів.
Розроблено та підготовлено до друку календарі, брошури та довідники,
а саме: „Закарпатський сир”, „Закарпатське вино” та „10 цінностей Закарпаття
туристичного” (українською та англійською мовами), „Закарпатські страви”,
„Туристичні маршрути”.
З метою ознайомлення з місцями туристично-рекреаційної
привабливості області, організовано та проведено пізнавальні тури для
туроператорів, представників кіновиробничих підприємств, а також членів
Представництва американської торгівельної палати в Україні. Проведено
„Винний тур Боржавською вузькоколійкою", пізнавальний тур для
представників туристичних компаній України у рамках ХVIII гастрономічного
фестивалю-ярмарку ,,Гуцульська бриндзя”, пізнавально-інформаційний тур
,,Скаут-тур для представників кіновиробничих підприємств”, тематичний
діловий тур ,,Відкрий Закарпаття. Земля наближена до неба", тематичний
мілітарі-тур ,,Місцями Першої світової війни".
З метою активізації розвитку сільського туризму, власники
об'єднуються у спілки та асоціації, залучаючи нових представників, а також
спільними зусиллями пропагувати свій туристичний продукт, створювати нові
послуги та атракції для відпочиваючих.
Протягом 2018 року проведено 9 семінарів-навчань на тему: „Сільський
туризм. З чого розпочати та як досягти успіху?”, до участі у яких залучались
мешканці всіх районів області. Крім цього, для кращого інформування
туристів щодо розміщення сільських садиб виготовлено 80 знаків „Сільська
садиба”, які поширюються серед сільських господарів.
З метою якісного інформування туристів та гостей щодо наявних
туристичних можливостей, на території області відкрито туристично –
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інформаційні центр на території НПП „Синевир” та на стадії відкриття ще
один ТІЦ у м. Іршава. Для забезпечення матеріально-технічної бази
туристично-інформаційних центрів, придбано комп'ютерну техніку,
обладнання та інвентар на суму 47050 грн.
За підсумками 2018 року сума туристичного збору до місцевих
бюджетів збільшилася на 31,0 відс. і становила 3802,0 тис.гривень.
На сьогодні мережа оздоровчих, рекреаційних та туристичних об'єктів
області нараховує 511 об'єктів, у т.ч.: 23 – оздоровчих, 126 – рекреаційних,
362 – туристичних, де одночасно можна розмістити 25487 тис. осіб. В області
нараховується 63 діючих гірськолижних витягів, (52 бугельні, 8 крісельних, 2
якірних, 2 елеваторного типу), 33 ратраки та 44 пункти прокату.
З метою дослідження основних потреб туристів та відвідувачів області,
виявлення проблемних питань у туристичній галузі та визначення подальших
напрямів розвитку проведено маркетингове дослідження „Моніторинг
туристичних потоків на території області та просування туристичного бренду
Закарпаття”.
Соціальний захист та стан ринку праці
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників, зайнятих в
економіці, збільшилася з 6799 грн. у січні 2018 року до 9946 грн. у грудні
2018 року, (46,3 відс.) та перевищила рівень законодавчо встановленої
мінімальної заробітної плати (3723 грн.) у 2,7 рази. Темп росту
середньомісячної заробітної плати в області до початку 2018 року становив
146,3 відсотка.
Індекс реальної заробітної плати у грудні 2018 року порівняно з
листопадом 2018 року становив 117,3 відс., а відносно грудня 2017 року –
109,1 відсотка.
За результатами засідань обласної комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних
виплат, попередження отримали 168 керівників щодо недопущення
збільшення заборгованості із виплати заробітної плати.
З метою забезпечення контролю за додержанням законодавства про
оплату праці, особливо в частині її своєчасної виплати проведено 442
інспектування в рамках яких досліджувалося питання оформлення трудових
відносин. Порушення положень частини 3 статті 24 Кодексу Законів про
працю України, щодо неналежного оформлення трудових відносин
зафіксовано у 109 господарюючих суб’єктів. Загалом у ході проведених
інспектувань виявлено 519 найманих працівників, які працювали без
належного оформлення трудових відносин.
В органах державної виконавчої служби головного територіального
управління юстиції у Закарпатській області станом на 01.01.2019 знаходилось
24 виконавчі документи про стягнення заборгованості із виплати заробітної
плати за виконавчими листами у сумі 2224,9 тис. гривень. Відповідно до 77
виконавчих документів стягнуто за виконавчими провадженнями 1865,2 тис.
гривень.
У 2018 році чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років у
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Закарпатській області становила 486,1 тис. осіб. Рівень зайнятості населення
зріс на 7,6 відсоткових пункти до 61,6 відсотка.
Чисельність безробітних серед економічно активного населення віком
15-70 років у середньому за січень-вересень 2018 року зменшилась порівняно
з відповідним періодом минулого року на 3,2 тис. осіб і становила 54,5 тис.
осіб.
Рівень безробіття (за методологією МОП) знизився на 0,3 відсоткових
пункти і становив 10,1 відсотка.
Упродовж 2018 року роботодавцями області було заплановано масове
вивільнення 2,9 тис. працівників, що у 1,5 рази більше від обсягів 2017 року.
Зростання відбулося, насамперед, за рахунок працівників бюджетної сфери (80
відс. серед осіб, попереджених про вивільнення).
Станом на 1 січня 2019 року актуальними по Закарпатській області були
1,2 тис. вакансій, що в 1,5 рази більше, ніж на кінець 2017 року. У середньому
по області станом на 01 січня 2019 року на 1 вакансію претендувало 4
безробітні особи (торік – 6).
У 2018 році профорієнтаційними послугами охоплено 147,7 тис. осіб, у
т.ч. 16,3 тис. осіб, які мали статус зареєстрованого безробітного. У тому числі,
82,9 тис. осіб, що навчаються у навчальних закладах різних типів, з них учні
загальноосвітніх шкіл становили 77,7 тис. осіб.
З метою сприяння якісному та оперативному заповненню вільних
робочих місць та вакансій, здійснюється організація підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням вимог
роботодавців та ситуації на ринку праці.
Упродовж звітного періоду професійну кваліфікацію здобували та
підвищували 2,4 тис. безробітних. За сприянням центрів зайнятості роботу
отримали 20,6 тис. осіб, що на 0,7 відс. більше від обсягів 2017 року. За
направленням служби зайнятості працевлаштовано 19,8 тис. осіб, в тому числі
5,8 тис. зареєстрованих безробітних.
Загалом, ситуація на ринку праці області характеризується скороченням
обсягів безробіття та зростанням попиту на робочу силу. Свідченням цього є
збільшення кількості підприємств, установ та організацій, які мають потребу в
працівниках та подають інформацію в службу зайнятості про наявність
вільних робочих місць. Зокрема, упродовж 2018 року 5,1 тис. роботодавців
Закарпаття заявили про 24,0 тис. вакансій, що більше від обсягів відповідного
періоду минулого року на 5,4 та 7,3 відс. відповідно.
Гуманітарна сфера
У 2018 році з метою організації у області освітнього простору Нової
української школи у 2018 році виділені кошти із державного бюджету у сумі
45 662,4 тис. грн та кошти із обласного бюджету у сумі 29 179,1 тис. гривень.
За звітний рік вони використані на наступне:
підготовку та проведення в області ЗНО з іноземних мов;
придбання обладнання для кабінетів української мови і літератури в
закладах загальної середньої освіти з мовами навчання нацменшин;
оснащення закладів загальної середньої освіти мультимедійними
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засобами навчання та меблями;
обладнання для трьох інноваційних навчально-тренінгових класів;
придбання 700 комплектів для перших класів початкової школи;
придбанння для всіх перших класів: 1015 дощок, 3100 комплектів
додаткових шкільних меблів, 959 комплектів дидактичних засобів,
дидактичний матеріал;
закупівлю комплектів спортивного обладнання.
Станом на 01.01.2019 в області налічується 596 закладів дошкільної
освіти, у яких виховується понад 48,6 тис. осіб. Введено в експлуатацію
новобудови на 200 місць, завершено реконструкцію ЗДО на 75 місць, відкрито
НВК на 20 місць, створено 14 додаткових груп у функціонуючих ЗДО та НВК
на 260 місць, відкрито ЗДО приватної форми власності на 80 місць та 8 груп з
короткотривалим перебуванням для 250 дітей У свою чергу це дозволило
упродовж січня – грудня охопити дошкільною освітою 885 дітей.
У 2018/2019 навчальному році функціонують 664 навчальні заклади
середньої освіти, у тому числі 657 комунальної форми власності (655 денних
та два вечірні заклади загальної середньої освіти) та 7 приватної форми
власності. При цьому збільшилось число навчально-виховних комплексів із
94 до 101.
Спостерігається позитивна динаміка щодо збільшення контингенту
учнів. Так, у 2018/2019 навчальному році у закладах загальної середньої
освіти області навчаються 164,8 тис. учнів.
В області функціонує 16 державних закладів професійної (професійнотехнічної) освіти (3 вищі професійні училища, 2 – центри професійнотехнічної освіти, 1 – структурний підрозділ вищого навчального закладу, 9 –
професійних ліцеїв, 1 – професійно-технічне училище). У 2018 році створено
навчально-практичний центр з професій електрозварник ручного зварювання,
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних
машинах, зварник на базі ДНЗ „Ужгородський центр професійно-технічної
освіти”. Для цього з державного бюджету виділено кошти у сумі 2 млн 300
тис. гривень.
В області підготовку фахівців з вищою освітою здійснюють 23 заклади
вищої освіти різних типів та форм власності: 4 університети, 1 академія, 2
інститути, 15 коледжів та 1 технікум, із яких: 5 – комунальної форми
власності, 13 – державної та 4 – приватної. У закладах вищої освіти
Закарпаття навчається близько 30 тис. студентів. Переважна більшість
студентів (90,3 відс.) навчаються у державних закладах вищої освіти, менше
половини (44,8 відс. – за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а
кожен другий студент отримує стипендію. За денною формою навчається 77,3
відс. студентів, заочною – 22,7 відсотка.
Розрахунковий показник обсягів видатків на галузь охорони здоров’я
області, доведений Міністерством фінансів України на 2018 рік 1 751 759,6
тис.грн., що більше розрахункового показника 2017 року (1 436 134,1 тис.грн.)
або на 21,98 відсотка.
На 2018 рік уточнені кошторисні призначення, затверджені рішеннями
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сесій місцевих рад, становили 2 562 764,6 тис.грн., в тому числі по загальному
фонду – 2 391 435,5 тис.грн. (медична субвенція – 1 990 016,8 тис.грн.), по
спеціальному – 171 329,1 тис.гривень.
Передані субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських
засобів для інгаляційної анестезії у сумі 615,5 тис.грн., придбання
медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої
медичної допомоги у сумі 4 476,3 тис.грн., на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 32 438,9 тис.грн.
та профінансовані за 2018 рік в повному обсязі до відповідних планів.
Станом на 1 січня 2019 року по Урядовій програмі „Доступні ліки” в
область надійшло фінансування у розмірі 32 438,9 тис. гривень. З початку 2018
року укладено 154 договори із 245 аптеками, виписано 742 084 рецептів, із
яких 657 503 – отоварено на загальну суму 32 296,4 тис.грн. Упродовж 2018
року скористались лікарськими засобами, у рамках державної програми
„Доступні ліки” 314 959 осіб. Середня вартість відшкодованого рецепта склала
49,1 гривень.
За зверненнями в амбулаторіях надана допомога 31 301 особам, що на
721 хворого менше, ніж за 2017 рік. Для госпіталізації доставлено бригадами
швидкої медичної допомоги 54 790 хворих, що на 23 489 хворих більше, ніж
за 2017 рік. З них за формою 114/о (супровідний листок) госпіталізовано
49104 хворих, що на 14 594 хворих більше, ніж за 2017 рік. За направленням
лікувально-профілактичних закладів області госпіталізовано 5 686 хворих, що
на 1 090 більше, ніж за 2017 рік.
За 2018 рік виконано 197 940 виїздів автомобілів швидкої допомоги, з
них у сільській місцевості – 99 119. В середньому за добу у 2018 році за
медичною допомогою звернулось 542 хворих, у 2017 році – 574. Тобто
однією бригадою екстреної медичної допомоги в середньому за добу у 2018
році надано допомогу 5 особам.
В області 52 заклади ПМД та 777 лікарів закладів ПМД зареєструвались
у електронній системі E-Health. Продовжується процес укладання декларацій
між лікарем ПМД та мешканцями області безпосередньо в електронній системі
E-Health, підписано 737 118 декларації – 58,7 відсотка. З 21 Центру ПМСД в
області, всі 100 відс. перетворені в комунальні некомерційні підприємства, з
яких: 6 – вперше створені та 15 – перетворені з комунальних бюджетних
установ.
Кількість надавачів ПМД, які подали документи на укладання договорів з
Національною службою здоров’я України на 2019 рік – 36, в т.ч.: ФОП – 10,
приватних медичних закладів – 5. Усі центри первинної медико-санітарної
допомоги, приватних медичних центрів та ФОПів уклали договори з
Національним центром громадського здоров’я України.

