ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Голови Виноградівської райдержадміністрації
Постійна увага та зусилля Виноградівської райдержадміністрації у
звітному періоді були спрямовані на реалізацію державної регіональної
політики, державних і регіональних програм соціально-економічного та
культурного розвитку, здійснення інших наданих державою повноважень.
Завдяки постійній координації роботи структурних підрозділів
райдержадміністрації вирішувалися найважливіші питання життєдіяльності
району. Особлива увага приділялася покращенню соціально-економічних
показників району, розвитку малого бізнесу, розв’язанню соціальних
проблем інвалідів, ветеранів війни та праці, забезпеченню функціонування
житлово-комунального господарства району, поліпшенню санітарного стану
населених пунктів району.
Районна державна адміністрація працює згідно із затвердженими
перспективним та квартальними планами роботи, крім того розробляються та
затверджуються тижневі плани основних організаційно-масових заходів
райдержадміністрації.
Згідно Регламенту роботи Виноградівської райдержадміністрації:
- щотижня головою районної державної адміністрації проводилися
наради із заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату за
участю керівників структурних підрозділів. За результатами нарад складено
протоколи та оформлено окремі доручення голови райдержадміністрації;
- щотижня головою районної державної адміністрації проводилися
наради із керівниками правоохоронних органів.
Керівництвом, працівниками апарату та структурних підрозділів
державної адміністрації, постійно надається практична допомога органам
місцевого самоврядування району в підвищенні професійного рівня
сільських, селищних, міського голів та секретарів виконавчих комітетів
органів місцевого самоврядування.
На постійному контролі знаходиться питання стану ведення
діловодства, дотримання виконавчої дисципліни.
Для організації контролю за виконанням розпорядчих документів
органів влади вищого рівня щомісячного готується план-контроль, який
заздалегідь доводиться до безпосередніх виконавців.
Протягом звітного періоду управліннями, відділами і службами
райдержадміністрації опрацьовано 2947 документів вхідної кореспонденції, з
них 202 розпорядження та 16-доручень голови обласної державної
адміністрації.
Протягом 2017 року видано 390 розпоряджень голови районної
державної адміністрації та 34 доручення Управлінням, відділам та службам
державної адміністрації, підготовлено 2913 документів вихідної
документації.
Вживаються невідкладні заходи щодо виконання вимог Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування” та всебічно проводиться аналіз стану організації роботи зі
зверненнями громадян.
З урахуванням вимог Указу Президента України, та з метою
підвищення відповідальності посадових осіб за забезпечення об’єктивного,
кваліфікованого і своєчасного розгляду заяв і скарг громадян, оперативного
вирішення їх проблем головою державної адміністрації видано
розпорядження від 20.10.2015 №299, яким затверджено графік особистого
прийому громадян у районній державній адміністрації. Також затверджено
графіки: засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень
громадян; роботи прямої телефонної лінії „Запитай у влади” на півріччя;
особистих доповідей сільських, селищних, міського голів перед головою
райдержадміністрації з питань додержання законодавства про звернення
громадян; здійснення перевірок у виконавчих комітетах місцевих рад;
особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації за місцем
проживання (виїзних прийомів) та проведення щомісячного дня контролю.
Райдержадміністрацією здійснюється постійний моніторинг звернень
громадян, що надійшли до Президента України, Кабінету Міністрів України,
інших центральних органів влади та облдержадміністрації і були направлені
для розгляду за належністю до райдержадміністрації. Така форма
моніторингу сприяє відбору тих звернень, що потребують розгляду постійно
діючою комісією. У 2017 році проведено 12 засідань комісії, на яких
розглянуто 16 питань. На засіданнях комісії було заслухано особисті
доповіді 20 сільських та 2 селищних голів району: Буківського,
Боржавського, Пушкінського, Великокопанського, Великоком’ятського,
Оноцького, Великопаладського, Вербовецького, Веряцького, Дротинського,
Матіївського, Шаланківського, Новосільського, Підвиноградівського,
Фанчиківського,
Перехрестянського,
Олешницького,
Теківського,
Чорнотисівського, Великопаладського та Вилоцького, Королівського з
питань роботи зі зверненнями громадян.
За підсумками 2017 року до районної державної адміністрації
надійшло 750 (у 2016 - 946) усних та письмових заяв і скарг громадян, що
на 196 менше ніж за минулий рік: з них письмових – 520, усних – 140,
виїзних - 66; від обласної державної адміністрації надійшло - 50; 6 громадян
звернулося в телефонному режимі «Запитай у влади»; кількість колективних
звернень за 2016 рік - 18.
За характером та сферою питань звернення, що надходять до
райдержадміністрації, можна виділити наступні, що стосуються різних
галузей життя громадян району:
- соціального захисту: про надання одноразової грошової допомоги
малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО; про призначення субсидії;
- земельні питання: про виділення земельної частки (паю) в натурі на
місцевості та надання дозволу на виготовлення технічної документації із

землеустрою, внесення змін у сертифікат на земельну частку (пай),
виготовлення дубліката сертифіката, тощо.
Головою райдержадміністрації та заступниками здійснюється прийом
громадян чотири рази у місяць кожним, у тому числі і два виїзні. За 2017 рік
на прийомі у керівництва райдержадміністрації побувало 120 громадян (в
тому числі до голови звернулося 70 громадян).
Керівництвом райдержадміністрації проведено 66 виїзних прийомів
громадян за місцем їх проживання. Особисто головою проведено 12 виїзних
прийомів, під час яких звернулося 12 громадян.
В райдержадміністрації функціонують телефони: „гарячої лінії”
(тел.2-62-00), довіри та прямий телефон „Запитай у влади” (тел.2-65-31). Під
час проведення 6 телефонних ліній „Запитай у влади” надійшло
6 телефонних дзвінків від громадян. Заявникам дано усне роз’яснення.
Звернення, що надійшли на адресу райдержадміністрації,
аналізуються, вживаються заходи щодо їх позитивного вирішення. На
відповідному рівні проводиться в районі робота з обстеження матеріально –
побутових умов проживання малозабезпечених категорій населення району,
вишукуються усі додаткові можливості для їх матеріальної підтримки.
Усі звернення громадян, які надійшли до райдержадміністрації за 2017
рік, розглянуті, терміни виконання дотримані, усім заявникам надіслані
письмові відповіді або дано усні роз’яснення. Із 750 зареєстрованих
письмових
та
усних
звернень
позитивно
вирішено 600, надано
роз’яснення 130 громадянам. В стадії розгляду залишилося 10 усних та
письмових звернень.
На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”,
пункту 2 Указу Президента України від 5 травня 2011 року
№547/2011„Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до
публічної інформації” та розпорядження голови облдержадміністрації від
30.05.11 №303, головою державної адміністрації видано відповідне
розпорядження від 18.11.11 №414 „Про забезпечення доступу до публічної
інформації”. За 2017 рік до райдержадміністрації надійшов 71 запит на
публічну інформацію.
Безпосередньо від громадян Виноградівського району за 2017 рік на
Урядову гарячу лінію надійшло 402 телефонних дзвінків з різних питань, з
яких 350 вирішено позитивно, дано роз’яснення 42-громадянам, у стадії
розгляду залишилося 10-зверненнь. Усі телефонні звернення розглянуто,
заявникам надано письмові відповіді у визначені терміни.
Кадрова робота
Діяльність райдержадміністрації з питань кадрової роботи та державної
служби протягом 2017 року здійснювалась відповідно до законів України
«Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про місцеві державні
адміністрації»,
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райдержадміністрації та інших законодавчих і нормативно – правових актів,
що регулюють питання кадрової політики та державної служби.
Протягом звітного періоду відділом
забезпечено формування
номенклатури відділу на 2018 рік, облік, зберігання та формування
особових справ, заповнення особових карток державних службовців апарату
райдержадміністрації, внесення записів до трудових книжок працівників
установи, ведення
обліку використання робочого часу, забезпечено
своєчасний перегляд стажу роботи, встановлення надбавок за вислугу
років, присвоєння чергових рангів службовцям, які успішно працюють
на займаних посадах, опрацьовано визначення завдань і ключових
показників результативності службової діяльності державних службовців, що
проводитиметься протягом жовтня-грудня 2018 року.
Протягом звітного періоду, згідно вказаних термінів, опрацьовано всі
вхідні документи, в т.ч. з контрольними термінами виконання.
Гранична чисельність працівників Виноградівської районної державної
адміністрації становить 156 штатних одиниць, зокрема в апараті 34 штатні
одиниці.
За період з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017 року в
райдержадміністрації проведено 4 конкурси на заміщення 5 вакантних посад
державної служби категорій „Б” та „В”. Відділом розпочато перевірку
відповідно до Закону України «Про очищення влади» щодо 1
державного службовця у зв’язку з призначенням його на посаду
державної служби . Відповідно було направлено запити до органів
перевірки та повідомлення про початок проходження перевірки
новопризначеного працівника.
Економічний розвиток
Зусилля районної державної адміністрації протягом 2017 року були
направлені на реалізацію завдань Програми економічного і соціального
розвитку району щодо створення механізмів економічного зростання,
поліпшення якості життя населення та забезпечення його соціального
захисту.
Промисловий комплекс
Основне коло суб’єктів господарювання району, що здійснюють
виробництво промислової продукції, формує 31 підприємство. Обсяг
реалізованої продукції підприємствами основного кола району за січень –
грудень 2017 року склав 1265,9 млн. грн., досягнуто збільшення реалізації
промислової продукції на 100,0 млн.грн, або на 8,6% у порівнянні з січнем –
груднем 2016 року.
Приросту об’ємів реалізації продукції досягнуто в добувній
промисловості на 26,7%, в переробній промисловості – на 9,1%, в тому числі
в: текстильному виробництві – на 19,2 %; гумових та пластмасових виробів на 11,7%; іншої продукції на – 2,8%, електронних компонентів і плат на –

50,6%, продукції автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів - на
6,5% до січня-грудня 2016 року. Розподілення та постачання води становить
– 155,9% до 2016 року, збирання відходів – 108,6% показника 2016 року.
Не досягли минулорічних показників: виробництво харчових продуктів
– 20,9%.
У структурі обсягів реалізації промислової продукції 51,9% займала
продукція
виробництва: автотранспортних засобів, причепів та
напівпричепів, 30,5% - текстильного виробництва, 8,6 % - електронних
компонентів і плат, 0,8% – харчових продуктів, 2,6% - добувної
промисловості; гумових та пластмасових виробів – 1,7%, іншої продукції1,4%; збирання відходів - 1,1% реалізованої продукції, розподілення та
постачання води – 0,8%, виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції -0,6%.
Виробництвом автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів
займається одне підприємство - ТОВ „Джентерм Україна” - вид діяльності
якого виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних
засобів, де зайнято 1924 працівників реалізовано продукції на суму 657,5млн.
грн., або 106,5% до січня-грудня 2016 року.
Виробництвом електронних компонентів і плат займаються два
підприємства:
ТОВ „Платі Юкрейн Лімітед” - спеціалізується на виробництві
ізольованого проводу та кабелю, обсяг реалізації продукції за січень-грудень
2017 року – 82,3 млн. грн., темп зростання – 39,7%. Кількість працюючих –
458 осіби. Середня заробітна плата за грудень 2017 року – 8824,0 грн.
ТОВ „ІМС Конектор Сістемс” - виробляє радіо та електрокомпоненти,
обсяг реалізації продукції за січень- грудень 2017 року – 19,9 млн. грн., темп
зростання – 50,2%. Кількість працюючих – 119 осіб. Середня заробітна плата
за грудень 2017 року – 12713,0 грн.
Структура обсягів реалізації промислової продукції
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Виробництвом іншої продукції зайнято одне підприємство: ТОВ
„Ортекс-ЛТД” - виробляє сандалії, устілки, черевики ортопедичні, обсяг
реалізації продукції за січень- грудень 2017 року – 17,9 млн. грн., темп
зростання – 2,8%. Кількість працюючих - 99 осіб. Середня заробітна плата за
грудень 2017 року – 5341,0 грн.
Вагома частина в діяльності промислових підприємств району
припадає на текстильне виробництво – 12 підприємств, з яких 80,0% - з
іноземними інвестиціями та працюють на давальницькій сировині, 20,0% підтримують вітчизняне виробництво - випускають робочі костюми та
куртки, постільну білизну та інші трикотажні вироби. Обсяг реалізації
продукції за січень - грудень 2017 року склав 385,7 млн. грн., що становить
119,2% показника минулого року, в галузі працює 1953 осіб. Найбільший
вплив на результати діяльності галузі склали:
ПАТ „Гроно-Текс” - понад 490 працівників, які зайняті пошиттям
піджаків, брюк чоловічих, жіночих, дитячих жилетів, спідниць та шортів.
Обсяг реалізації продукції за січень- грудень 2017 року склав 87,0 млн. грн.,
темп росту – 133,0%. Середня заробітна плата за грудень 2017 року – 12955,0
грн.
ТОВ „Сандерс - Виноградів” - виготовляє напірники для подушок та
одіял, ковдри, штори. Зайнято 534 працівники. Обсяг реалізації продукції за
січень- грудень 2017 року – 115,0 млн. грн., що більше на 0,5% від реалізації
2016 року Середня заробітна плата за грудень 2017 року – 8766,0 грн.
ТОВ „Новітекс” - випускає одяг шкіряний, взуття. Зайнято 307
працівників. Обсяг реалізації продукції за січень- грудень 2017 року – 69,6
млн. грн., темп росту – 114,3%. Середня заробітна плата за грудень 2017 року
– 7470,2 грн.
ТОВ „Міка 07” - виготовляє заготовки верху взуття, зайнято 207
працівників. Обсяг реалізації продукції за січень- грудень 2017 року – 32,2
млн. грн., темп росту – 134,6%. Середня заробітна плата за грудень 2017 року
– 7425,0 грн.
Обсяг реалізації продукції текстильного виробництва за 2013-2017
роки, млн. грн.
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До галузі виробництва харчових продуктів включено 6 підприємств.
ТОВ „Піонер” та ТОВ „Бокарнея” займаються виробництвом хлібобулочних

виробів. ТзОВ „Дядя Ваня – Закарпатські овочі”, ТОВ „Консервний завод
„Універ”, ТОВ „Грін Рей Закарпаття” – зупинили діяльність.
ФГ „Ренет” – виробляє муку кукурудзяну, крупу кукурудзяну, кормосуміш. За січень - грудень 2017 року реалізовано продукції на суму – 4,7 млн.
грн., що становить 51,1% до реалізованої продукції 2016 року.
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Обсяг реалізації продукції харчової промисловості
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Добувна промисловість району представлена двома підприємствами,
обсяг реалізованої продукції яких за січень- грудень 2017 року склав 33,3
млн. грн., темп росту – 126,7%.
Філія „Королівський спеціалізований кар’єр” - спеціалізується на
випуску щебеню та дациту, обсяг реалізації за січень- грудень 2017 року
склав 14,9 млн. грн., темп росту – 126,7%. На підприємстві працює 51
працівник, середня заробітна плата яких за грудень 2017 року – 6646,5 грн.
ВП «Королівський кар’єр»„ - випускає щебінь та камінь бутовий, обсяг
реалізації за січень- грудень 2017 року склав 18,4 млн. грн., що становить –
123,7% до показника минулого року. На підприємстві працює 81 особа,
середня заробітна плата яких за грудень 2017 року склала – 6228,0 грн.
Виробництвом гумових та пластмасових виробів у районі
займаються три підприємства, обсяг реалізованої продукції яких за січеньгрудень 2017 року склав 21,0 млн. грн., темп росту – 111,7%..
ТДВ „Виноградівський завод пластмасових санітарно-технічних
виробів” - випускає бачки зливні, сифони для вмивальників, сифони для
ванни, мілких душових піддонів, сидіння з кришкою для унітазів, арматуру
для керамічного бачка. Обсяг реалізації продукції за січень- грудень 2017
року склав 9,6 млн. грн., темп росту – 102,6%. Чисельність працівників –
37осіб, середня заробітна плата яких за грудень 2017 року – 7484,0 грн.
ТОВ СУУППП „Карпат - Пак” - випускає мішки контейнерні. Обсяг
реалізації склав 10,6 млн. грн., темп росту – 118,1%. Чисельність працівників
– 57 осіб. Середня заробітна плата яких за грудень 2017 року склала – 9740,0
грн.
ТОВ „Астра-2004” випускає вікна та їх рамки з пластмаси, блоки
дверні. За січень- грудень 2017 року реалізовано продукції на суму – 691,9
тис. грн.

Розвиток малого підприємництва
Станом на 01.01.2018 року у районі зареєстровано 5606 суб’єктів
підприємницької діяльності, в тому числі 4834 - фізичних осіб, 772 юридичних осіб.
Значно зменшилась кількість малих підприємств. Так, якщо на початок
2016 року в районі нараховувалося 470 малих підприємств, то на початок
2017 року кількість малих пдприємств скоротилась на 90 одиниць та склала
380. Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами району за 2016 рік
склав 278,7 млн. грн., або на 53.2 млн.грн. біше порівняно з 2015 роком
Середня кількість зайнятих працівників на підприємствах малого бізнесу
складає 1443 чоловік, кількість найманих працівників – 1180 чоловік.
На 2017 рік на заходи Програми розвитку малого підприємництва із
районного бюджету передбачено 90,0 тис. грн., проте, кошти районною
радою не виділено. Відповідно до Програми передбачено фінансування
відшкодування
відсоткових
ставок
по
бізнес-планах
суб’єктам
підприємницької діяльності для реалізації інвестиційних проектів, проте із-за
відсутності фінансування не було можливості залучати підприємців до
отримання кредитів за даною Програмою.
Професійну підготовку кадрів для сфери підприємництва: в січні –
грудні 2017 року проходило – 361 особа, працевлаштовано – 561 особа, з них
11 – отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької
діяльності.
При районній державній адміністрації активно працює центр надання
адміністративних послуг, де надаються 72 послуги.
Протягом 2017 року Центром надання адміністративних послуг за
принципом „єдиного вікнаˮ надано – 8933 послуги, з них:
- державними кадастровими реєстраторами – 6115 послуги;
- адміністраторами ЦНАПу – 2818 послуг;
А, також, послуг дозвільного характеру, які належать
до
адміністративних послуг - 706, з них:
- сектором містобудування і архітектури – 597;
- обласним управлінням екології – 38;
- інші – 66.
Подальше
удосконалення
діяльності
центру
з
надання
адміністративних послуг, поліпшення якості послуг та зменшення часу, який
підприємці витрачають на отримання різноманітних дозволів, залишається на
сьогодні одним із найважливіших завдань органів влади.
Основні проблемні питання промисловості району:
Припинення роботи консервних заводів ТзОВ „Дядя Ваня –
Закарпатські овочі”, ТОВ „Консервний завод „Універ”, ТОВ „Грін Рей
Закарпаття” зумовлене основним чином обмеженнями експорту продукції до
країн Митного союузу;

нестабільність національної валюти - для підприємств району, що
працюють на давальницькій сировині;
зростання цін на паливо – мастильні матеріали та енергоресурси, що не
дає можливості для СПД стабільно функціонувати та прогнозувати
перспективи діяльності.
Агропромисловий комплекс
Робота в галузі агропромислового комплексу була направлена на
виконання завдань щодо виробництва сільськогосподарської продукції, її
переробки, ефективного використання земель сільськогосподарського
призначення та залучення сільськогосподарських виробників до участі в
регіональних програмах фінансової підтримки галузі.
Стан розвитку агропромислового комплексу району був складним, так
як з початку весняно – польових робіт різко зросли ціни на паливо –
мастильні матеріали, мінеральні добрива та інші матеріально – технічні
засоби.
На протязі року виробництвом сільськогосподарської продукції в районі
займалось 25 сільськогосподарських підприємств, 343 фермерські
господарства, 17750 – громадян, які ведуть товарне сільськогосподарське
виробництво (власники паїв), 28457 особистих підсобних господарств.
В користуванні усіх категорій господарств знаходиться 45,5 тис. га
сільськогосподарських угідь, в тому числі 32,2 тис. га ріллі, 2,80 тис. га
багаторічних насаджень, 10,44 тис. га сіножатей і пасовищ.
Незважаючи на всі труднощі всіма категоріями господарств під урожай
2016 року було посіяно Всіма категоріями господарств під урожай 2017 року
було посіяно 20437 га зернових культур, посаджено 2634 га картоплі та 3160
га овочів. Зібрано 84,7 тис. тонн зернових, або на 113,6 % до рівня минулого
року; картоплі - 47,4 тис. тонн – 101,5 %, овочів - 70,6 тис. тонн – 106 %,
плодів і ягід - 8,4 тис. тонн, або 101,2 %, винограду - 3,4 тис. тон або 100% до
попереднього року.
Під урожай 2018 рок посіяно 7625га озимих зернових при прогнозі
7700га, або 99,0%.
В галузі тваринництва робота була спрямована на виконання завдань
щодо збільшення виробництва тваринної продукції та збереження
чисельності поголів’я худоби. Станом на 01.01.2018 року у всіх категоріях
господарств утримується 10861 голів великої рогатої худоби, в тому числі
корів – 7251 голів, свиней –32163 голів, овець і кіз – 7919 голів, птиці – 415,3
тис. голів. До рівня попереднього року поголів’я великої рогатої худоби
зменшилось на 349 голів, поголів′я свиней зменшилось на 2155 голів, овець
та кіз збільшилось на 39 голів, птиці зменшилось - на 7,1 тис. голів.

Інвестиційна діяльність
Інвестиційна діяльність в районі спрямована на забезпечення зростання
інвестиційного капіталу, залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх
у пріоритетні сфери діяльності.
У розвиток економіки району в січні – вересні 2017 року спрямовано
200,3 млн. грн. капітальних інвестицій, до відповідного періоду 2016 року –
122,8%, або на 37,2 млн.грн. більше.
Ринок праці та соціальне забезпечення
В районі зберігається стійка позитивна динаміка зростання заробітної
плати.
Так, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за ІІІ
квартал 2017 року складала 7104 грн., що більше: відповідного періоду
минулого року на 38,1% та середньообласного показника на 8,3%. Розмір
середньомісячної заробітної плати перевищив розміри соціальних стандартів
і нормативів: прожиткового мінімуму на одну особу (1624 грн.) у 4,3 рази;
прожиткового мінімуму для працездатних громадян (1684 грн.) у 4,2 рази;
осіб, які втратили працездатність (1312 грн.) у 5,4 рази. По рівню заробітної
плати район займає 2 місце серед міст та районів області.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників юридичних осіб
у І – ІІІ кварталах 2017 року
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Середньомісячна заробітна плата штатних працівників юридичних осіб у
вересні 2017 року становила 7495 грн., що більше відповідного періоду 2016
року на 66,5%. Розмір середньомісячної заробітної плати перевищив розміри
соціальних стандартів і нормативів: прожиткового мінімуму на одну особу
(1624 грн.) у 4,6 рази; прожиткового мінімуму для працездатних громадян
(1684 грн.) у 4,4 рази; осіб, які втратили працездатність (1312 грн.) у 5,7
разів.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників фізичних осіб
збільшилася на 53,6% до відповідного періоду 2016 року і становила 2389
грн.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників юридичних осіб
у листопаді 2017 року (статистичні дані) становила 7519 грн., що більше
відповідного періоду 2016 року на 46,2%. Розмір середньомісячної заробітної
плати перевищив розміри соціальних стандартів і нормативів: прожиткового
мінімуму на одну особу (1624 грн.) у 4,6 рази; прожиткового мінімуму для
працездатних громадян (1684 грн.) у 4,5 рази; осіб, які втратили
працездатність (1312 грн.) у 5,7 разів.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників юридичних осіб
у січні – листопаді 2017 року
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Зайнятість населення та ринок праці
Протягом 2017 року (згідно оперативних даних) створено 1226 робочих
місць (юридичними особами - 96, фізичними особами – 108, зареєстровано
фізичних осіб підприємців - 1022), що більше 2016 року на 89,8%.
Динаміка створення нових робочих місць протягом січня – грудня
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Станом на 01.01.2018 року районним центром зайнятості здійснюється
відшкодування фактичних витрат по сплаті єдиного внеску за 23
працевлаштованих безробітних, що більше відповідного періоду 2016 року
на 11 осіб.

Виконання районного бюджету за 2017 рік
За 2017 рік до районного бюджету надійшло податків та зборів
(обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів по
загальному та спеціальному фондах в сумі 158 179,2 тис. грн., що на 40,8
відсотків або 45 865,1 тис. грн. більше, ніж за 2016 рік (112 314,1 тис. грн.).
Доходи загального фонду районного бюджету виконані в сумі
140 431,4 тис. грн., що становить 102,5 відсотків до уточненого плану та
138,5 відсотків до фактичних надходжень попереднього року (101 360,9 тис.
грн).
За підсумками 2017 року обсяги надходжень вказаного податку
становили 139 998,2 тис. грн., планові показники з врахуванням змін
виконано на 102,4 відс., перевиконання становить 3 324,2 тис. гривень. У
порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 38,7 відс. або на 39 051,6
тис. грн.
Доходи спеціального фонду виконані в сумі 17 747,8 тис. грн., що
становить 101,6 відсотка до уточненого плану на рік та 162,0 відсотка
надходжень попереднього року. Виконання забезпечено по всіх складових
цього фонду.
Найвагомішим джерелом доходів спеціального фонду є власні
надходження бюджетних установ (99,8 відс. обсягу надходжень спеціального
фонду). У 2017 році надходження становили 17 745,1 тис. грн. проти
10 952,0 тис. грн. за попередній рік і зросли на 62,0 відсотка.
Видатки галузі ,,Освіта” виконано за рік в сумі 289 034,5 тис. грн., їх
питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 32,1
відсотки. Обсяг видатків на освіту у порівнянні з відповідним періодом
2016 року зріс на 89 037,0 тис. грн.
На ,,Охорону здоров’я” видатки за 2017 рік склали 124 219,9 тис. грн.,
їх питома вага у загальному обсязі видатків районного бюджету займає 13,8
відсотка. За рахунок вищенаведених коштів проводиться фінансування
районної лікарні, дільничної лікарні селища Королево, 32 амбулаторій та 16 –
ти ФАПів. По програмах, затверджених по галузі ,,Охорона здоров’я”
видатки склали у сумі 1 542,9 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом
2016 року обсяг фінансування на дану галузь зріс на 34 582,6 тис.грн.
Видатки на соціальний захист населення за рік складають – 352 949,3
тис.грн. і займають у загальному обсязі видатків 39,2 відсотка. За рахунок
даних коштів фінансується територіальний центр, центр соціальної служби
для молоді, фінансування яких склало відповідно 3 714,4 тис. грн. та 1019,9
тис.грн. Також з районного бюджету надається фінансова підтримка
громадським та ветеранським організаціям по програмах. На дану мету
виділено 394,3 тис.грн. Районом отримано субвенції з державного бюджету
на соціальні виплати в сумі 350 170,5 тис.грн.
На галузь ,,Культура” видатки за 2017 рік становлять 24 965,8 тис. грн.
і займають у загальному обсязі видатків районного бюджету – 2,8 відсотка.
По програмах, затверджених по галузі ,,Культура” видатки склали 260,0

тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року обсяг фінансування
на дану галузь зрісло на 7 488,6 тис. грн.
Видатки по фізичній культурі і спорту виконані за рік в сумі 3 612,4
тис. грн. або профінансовано на 99,2 відсотка до уточненого плану за звітний
період (уточнений план – 3 639,7 тис. грн.).
Виділено з районного бюджету на програму ,,Власний дім” по
загальному фонду – 470,0 тис.грн, та 563,4 тис.грн – по спеціальному фонду
для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам району.
Освіта
Система загальної середньої освіти у Виноградівському районі
включає 53 заклади 1, 1- II, 1-III ступенів, де навчаються 15019 учнів.
Також працюють 2 приватні ліцеї -233 учні, 1 вечірня школа - 143 учні, 4
міжшкільні навчально-виробничі комбінати та 3 позашкільні установи.
Педагогічну діяльність здійснюють 1613 вчителів та 1102 працівники
допоміжного персоналу.
У 2017 році вся методична робота була направлена на якісну
реалізацію завдань науково-методичної проблеми „Впровадження сучасних
педагогічних технологій у навчально-виховний процес як шлях до
забезпечення рівного доступу учнів до якісної освіти”.
Протягом року проведено 16 теоретично-практичних семінарів для
керівників навчальних закладів та 82 семінари-практикуми для різної
категорії педагогічних працівників, спрямованих на підвищення педагогічної
майстерності педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного
педагогічного досвіду.
Організовано Дні методичної допомоги за запитами навчальних
закладів та педагогічних працівників. Протягом 2017 року здійснено більше
20 виїздів.
Дошкільні навчальні заклади району взяли участь у Всеукраїнському
фестивалі-огляді кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців
дошкільних навчальних закладів / навчально-виховних комплексів „Джерело
батьківських знань”. Переможцями районного етапу фестивалю стали такі
дошкільні навчальні заклади: Королівські ясла-садок №3, Теківські ясласадок, Виноградівський ДНЗ №6.
За підсумками Всеукраїнського фотоконкурсу дошкільних навчальних
закладів „Кращий кабінет завідувача ДНЗ-2016” кабінет завідувача
Виноградівського ДНЗ №5 Йовжі Г.Ю. зайняв ІІ місце.
Три педагоги взяли участь у ІІ етапі XXІІ Всеукраїнського конкурсу
„Учитель року - 2017”, який засвідчив
високий професіоналізм
представників нашого району: вчителька Карачинського ліцею Мадяр В.С.
стала лауреатом у номінації „Інформатика”. Гідно пройшовши всі
випробування, вчителька музичного мистецтва Виноградівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 Боднарюк Л.С. здобула перемогу у ІІІ, заключному етапі
Конкурсу.

Переможцем обласного етапу Всеукраїнського конкурсу „Шкільна
бібліотека 2017” у номінації „Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і
можливостей” стала бібліотека Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
(завідувач Карбованець Т.І.).
Організовано роботу Клубу молодого вчителя англійської мови за
участі волонтера Корпусу Миру Кейті Міллер. 22 вересня пройшов семінар
на базі Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4.
Курсова
перепідготовка
педкадрів
здійснюється
згідно
з
перспективним планом та графіком ЗІППО. Протягом 2017 року курсову
перепідготовку пройшли 333 педагогічні працівники та 60 посадовців з
охорони праці.
30 учнів стали призерами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Здобуто: 2 дипломи І ступеня, 10 дипломів ІІ ступеня, 18 дипломів ІІІ
ступеня. Учень 9 класу Підвиноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мар’ян
Андрій здобув диплом ІІІ ступеня з географії у ІV етапі.
У жовтні-листопаді пройшли І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських
олімпіад із 20 предметів (більше 8152 учасників І етапу, 1217 учасників ІІ
етапу).
Переможцями обласного етапу юних знавців угорської мови ім.
Жігмонда Шімоні стали 4 учнів району, двоє з них були учасниками
міжнародного етапу Конкурсу в м. Будапешті.
Команда юних екскурсоводів Веряцької ЗОШ І-ІІ ступенів стали
переможцями обласного конкурсу музеїв навчальних закладів „Край, в
якому я живу”, призерами також стали гіди Великокопанської та
Олешницької загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
Екобригада Великоком’ятівської ЗОШ І-ІІІ ступенів стала переможцем
обласного етапу конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти „Земля
– наш спільний дім”.
У жовтні-листопаді 2017 року проведено І та ІІ етапи VIІІ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка та І і ІІ
етапи XVIІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
З метою отримання об’єктивної інформації про якість підготовки,
реальні досягнення та знання, уміння і навички учнів 4, 9, 11 класів, їх
підготовку до ДПА та ЗНО проведено районні моніторинги з української
мови та літератури, анлійської, французької, німецької мов, історії України,
алгебри, геометрії, біології, хімії, фізики, географії 17 та 30 листопада 2017
року.
У 2017 році у районі пройшли атестацію 368 педагогічних працівників
та 45 керівників навчальних закладів.
Згідно з рішенням атестаційної комісії управління освіти, молоді та
спорту Виноградівської РДА у 2017 році підтвердили відповідність раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” 89
педагогічних працівників. Атестовано 45 керівників навчальних закладів.
Установлено відповідність займаній посаді 34 керівникам навчальних
закладів. Визнано невідповідність займаній посаді 1 директору школи.

Протягом року проведено 5 засідань науково-методичної ради, на яких
розглядалися найбільш актуальні питання організації навчально-виховного
процесу, зокрема, про організацію та проведення педагогічних читань,
конференції, про підсумки проведення олімпіад та конкурсів, затверджено
матеріали друкованих видань, розглянуто та схвалено досвід роботи
педагогічних працівників, що претендували на присвоєння педагогічних
звань.
Укладено анотований каталог передового педагогічного досвіду
педагогічних працівників, які мають педагогічне звання „вчитель-методист”
та „керівник гуртка-методист”.
У літній період працювали літні мовні табори у 12 загальноосвітніх
навчальних закладах. Загалом, було залучено 643 учнів у 32 мовних групах
для вивчення англійської, французької, німецької, української та угорської
мов. 2 волонтерів Корпусу Миру, які працюють у навчальних закладах
району, є активними помічниками вчителів при проведенні різноманітних
заходів. Основний тематичний напрямок таборів передбачав „Розвиток
лідерських навичок учнів”, „Формування творчих здібностей учнів”,
„Використання мови як інструменту у діалозі культур і цивілізацій ”,
„Здоровий спосіб життя”.
Робота позашкільних навчальних закладів протягом 2017 року була
спрямована на створення необхідних умов для розвитку індивідуальних
здібностей вихованців, духовний і фізичний розвиток дітей та підлітків.
Педагогічними колективами позашкільних навчальних закладів було
організовано і проведено ряд масових заходів серед яких були: оглядконкурс колядницьких колективів „Вертепне дійство”; фестиваль-конкурс
„Воскресни, писанко!”; флешмоб „Україна – центр Європи”; фестивальконкурс дитячої творчості „Веселковий гурт” та інші.
Згідно з річними планами позашкільних навчальних закладів була
організована участь гуртківців у районних, обласних та всеукраїнських
виставках, акціях, конкурсах, змаганнях.
Відділом молоді та спорту протягом 2017 року за кошти обласного
бюджету організовано відпочинок 90 дітей у філії обласного еколого натуралістичного центру „Арніка” с. Нижні Ворота Воловецького району та
за кошти районного бюджету в липні 2017 року організовано відпочинок 90
дітей соціально незахищеної категорії у таборі відпочинку „Турист” при
Хижанському НВК.
Основними спортивно-масовими заходами, які проведені в районі у
2017 році є: матч групового етапу чемпіонату області з баскетболу серед
чоловіків між командами БК „Тиса” Виноградів – БК Свалява; чемпіонат
області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003 року народження
та молодших; зональні обласні змагання з футзалу серед учнів 5 класів
по програмі „Шкільна футзальна ліга України”; відкритий кубок області
та чемпіонат України
(Західна зона) з греко-римської боротьби серед
кадетів 2000-2001 років народження ; першість району з баскетболу та

волейболу серед учнів загальноосвітніх шкіл; районні змагання з мініфутболу серед юнацьких, аматорських та ветеранських команд та інші.
До значних спортивних успіхів слід віднести: І місце - команди ДЮСШ
„Колос” в новорічно-різдвяному турнірі з міні-футболу серед дівчат 2002
року народження та молодших; І місце – збірної команди району в чемпіонаті
області з вільної боротьби серед юнаків та дівчат 2003 року народження та
молодших; ІІІ місце – команди ДЮСШ відділу освіти в новорічноріздвяному турнірі з міні-футболу серед юнаків 2004-2005 років народження;
І місце футбольної команди ФК „Севлюш” Виноградів в Кубку вищої ліги
області; І місце – збірної команди Виноградівського району в
обласнихсільських спортивних іграх Закарпатської обласної організації
ВФСТ „Колос” АПК України.
Управління освіти, молоді та спорту, керівники загальноосвітніх
навчальних закладів працюють над створенням належних умов для
виховання і навчання, забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з
особливими освітніми потребами шляхом організації індивідуального та
інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району.
У 2017 році загальна кількість дітей з психофізичними розладами
становить 602 осіб. Кількість дітей з особливими потребами у закладах
освіти району – 244 особи.
З метою виявлення, здійснення обліку, психолого-педагогічного
вивчення дітей з особливими освітніми потребами, визначення адекватних
форм та програм навчання в районі з 2007 року діє районна психологомедико-педагогічна консультація.
Це дає змогу надаватидітям на
ранніхперіодах
корекційно-розвитковудопомогу,
а
батькам
–
консультативно-методичну. У 2017 році консультацією обстежено 274 особи.
З метою забезпечення права дітей з особливими потребами на здобуття
повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей,
стану здоров’я у 2017/2018 навчальному році для 64 учнів у 29
загальноосвітніх навчальних закладів організовано індивідуальне навчання.
Щороку збільшується кількість учнів та кількість класів з інклюзивним
навчанням. Станом на 01.09.2017 р. інклюзивною формою навчання охоплена
18 дітей з особливими освітніми потребами різної нозології в 15 класах в 13
загальноосвітніх навчальних закладах. З них статус дитини-інваліда мають 10 дітей.
Інфраструктура та ЖКХ
На контролі райдержадміністрації залишається реалізація заходів
районних цільових програм , зокрема: „Поводження з твердими побутовими
відходами району на 2014-2019 роки”; „Благоустрою населених пунктів
Виноградівського району на 2014-2016 роки ”; „Питна вода Виноградівщини
2012-2020”; „Власний дім на 2016-2020роки”; „Розвитку та забезпечення
безпеки дорожнього руху у населених пунктах, на автошляхах та залізничних
переїздах району на 2013-2016 роки”; „Енергоефективності та
енергозбереження у Виноградівському районі на 2014-2028 роки”.

Найбільш актуальними проблемами у районі є збір, утилізація
побутових відходів від сільських населених пунктів та незадовільний стан
доріг місцевого значення. Район є густонаселеним, відповідно і концентрація
побутових відходів на одиницю площі – висока. Щороку на території району
утворюється понад 40,0 тис. куб. метрів, або понад 12,0 тис. тонн твердих
побутових відходів. Реалізація заходів Програми поводження з твердими
побутовими відходами у Виноградівському районі на 2014-2019 роки
спрямована на вирішення проблемних питань через будівництво комплексу
по переробці побутових відходів.
Дороги. Район має щільну мережу автомобільних доріг, тому їх
утримання потребує значних фінансових вкладень. Загальна мережа
автомобільних доріг та вулиць в районі складає 731,5 км, з яких 77,1 км дороги державного значення, 197,3 км – місцевого значення - та 457,1 км
доріг та вулиць комунальної власності.
У 2017 році до переліку об’єктів доріг в рамках експерименту з
фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг
загального користування у Закарпатській області включені ділянки доріг:
а/д Іршава-Виноградів (4,267 км) - 28,0 млн. грн. кошти освоєні,
роботи виконані в повній мірі.
а/д Виноградів-Теково-Неветленфолу (11 км) - 20,0 млн. грн., наразі
роботи на стадії завершення.
За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету проведено:
- поточний ремонт а/д місцевого значення В. Ком’яти - Боржавське 745,0 тис. грн. (розпорядники коштів с/р В. Ком’яти - 546,0 тис.грн, с/р
Боржавське -199,0 тис. грн.);
- виготовлення ПКД на кап. ремонт а/д В. Ком’яти - Вилок (ділянка с.
В.Ком’яти- Шаланки) – 100,0 тис. грн., виготовлено ПКД та в наявності
позитивний експертний висновок, проведено оплату проектної документації
у сумі 81,3 тис.грн;
- виготовлення ПКД на кап. ремонт а/д Неветленфолу-ДюлаЧорнотисів - 99,0 тис. грн. профінансовано, ПКД виготовлено та в наявності
позитивний експертний висновок;
- капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги Чепа-Петрово-КПП
В.Паладь, км. 5+030-км. 5+630 по вул.Миру с.Форголань - 500,0 тис. грн,;
- капітальний ремонт ділянки вул. Миру (від буд.№ 2 до буд. № 54 ) у с.
Підвиноградів - 1015,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт вул Февутцо у с. Шаланки - 500,0 тис. грн., кошти
освоєні;
- капітальний ремонт обласної дороги О-07-03-05 на ділянці ШаланкиПерехрестя - 950,0 тис. грн., кошти освоєні;
- капітальний ремонт дороги по вул.Спортивна (від буд. №1 до а/д
Беренгово-Виноградів-В.Копаня) у с.Перехрестя Виноградівського району –
350,0 тис.грн. кошти освоєні;
Проблемні питання:

- відсутність капітальних ремонтів на дорогах державного та місцевого
значення упродовж попередніх 10 років, тільки поточне обслуговування та
ліквідація ямковості;
- якість проведених ремонтних робіт;
- незадовільний стан доріг до пунктів перетину кордону, відсутність
придорожньої інфраструктури:
- фінансова неспроможність більшості сільських рад у проведенні
ремонтних робіт на дорогах місцевого та комунального значення через
відсутність АЗС на підпорядкованих територіях, а відповідно - акцизного
збору з реалізації паливно-мастильних матеріалів для наповнення місцевих
бюджетів;
Благоустрій. Велику небезпеку становлять стихійні сміттєзвалища, що
утворилися на околицях населених пунктів, в ярах, канавах та малих
річках. Щороку спільними зусиллями місцевої влади, за участі
контролюючих органів у сфері поводження з відходами вживаються заходи
щодо їх ліквідації. Видано розпорядження голови райдержадміністрації від
14.03.17 № 78 „Про благоустрій населених пунктів, проведення акції „Чисте
довкілля Виноградівщини” та встановлення єдиного санітарного дня з
очищення території району” яким визначено - кожну п’ятницю-днем
санітарної очистки.
Інформації про проведену роботу з очищення територій населених
пунктів району щомісяця 13 і 28 числа надається департаменту
інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та житлово-комунального
господарства Закарпатської ОДА.
Станом на 01.01.2018 року у рамках акції „За чисте довкілля
ліквідовано 44 несанкціонованих смітників, зібрано та вивезено 189,0 куб.м.
сміття, прибрано 16 зон відпочинку, парків, скверів, 69 кладовищ, очищено
65 км вулиць та доріг, 21,4 км. прибережних смуг, висаджено 128 саджанці
дерев та 24 кущів.
Енергозабезпечення та енергозбереження. Управліннями та
відділами районної державної адміністрації, установами, підприємствами та
організаціями району була проведена відповідна робота до початку осінньозимового періоду 2017-2018 років.
Згідно планових завдань комплексно підготовлені до зими 59
багатоповерхових будинків. При цьому проведено капітальний ремонт м`якої
покрівлі 5-ох будинків, відремонтовані 59 електрощитових (замінено 66
електричних автоматів), складено 59 паспортів готовності багатоповерхових
будинків до опалювального сезону.
В робочому режимі працюють 12 каналізаційних насосних станцій, 3
свердловини питної води та 1 каналізаційна очисна споруда. У період
підготовки до роботи у зимовий період 2017-2018 років було замінено 2,0
км водопровідних мереж

В рамках підготовки до опалювального сезону виконані роботи по
установці додаткового газового котла потужністю 1 мВт у Виноградівській
ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
Здійснено заміну вікон у ЗОШ І-ІІ ст. в с. Великі Ком’яти.
Капітально відремонтовані будівлі, з заміною вікон та дверей, ЗОШ ІІІІ ст. в с. Підвиноградів та в с. Чорнотисів.
Управлінням освіти, молоді та спорту заготовлено 258,97 куб. м дров
(враховуючи залишки минулого періоду, або 119,3% до потреби), 74,0
тонни вугілля (185,0 % до потреби), а також закуплено 39,92 тонн паливних
брикетів (100,0 %) до потреби.
У Виноградівській районній лікарні завершені роботи з будівництва
автономної газової котельні, 23.10.2017 року тепло було подано у всі корпуси
районної лікарні.
За кошти державного бюджету завершено реалізацію інвестиційного
проекту „Реконструкція котельні Королівської селищної лікарні смт.
Королево, Виноградівського району ” , з встановленням додаткового котла на
твердому паливі.
Готові до роботи 2-а автономні резервні джерела електроживлення
районної лікарні ( дизельні та бензинові генератори потужність 20 кВт) та
1 переносний ( 4,2 кВт ).
Виноградівським ВУЖКГ підготовлено 4 одиниці спеціалізованої
техніки, заготовлено на 100% посипкового матеріалу (40 тонн).
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від
19.10.2017 року № 293 опалювальний сезон 2017-2018 років для бюджетних
установ та населення на території району розпочатий з 23 жовтня 20147 року.
На постійному контролі відділу знаходиться питання стану оплати
житлово-комунальних послуг та розрахунків підприємств галузі за спожиті
енергоносії. Зазначене питання щоквартально розглядається на нарадах при
першому заступнику голови райдержадміністрації. Інформація про стан
розрахунків, у визначені терміни, щомісячно надавалась в обласну державну
адміністрацію. Енергопостачальні організації забезпечили потребу
споживачів району енергоносіями у повному обсязі.
Житлово-комунальне господарство
Станом на 01 січня 2018 року в районі налічується 11 об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків: „Дружба”, „Жовтневий”,
„Освітянин”, „Лоза-2009”, „Світанок-А”, „Пиврянська”, „ГосподарГосподарка”, „Керамік-35”, „Меліоратор-135” у м. Виноградів та „Фаріл” і
„Тисоуйлок” у сел. Вилок, які обслуговують 21 будинків загальною площею
21,45 тис. кв. м. Протягом 2017 року зареєстроване ОСББ „ Тисоуйлок”
За січень-листопад 2017 року населенню надано житлово-комунальних
послуг на суму 244957,5 тис. грн., оплачено населенням – 177571,1 тис. грн.
Рівень розрахунків населення по району за отримані житлово-комунальні
послуги за січень – листопад 2017 року склав 72,5 %.

Забезпечено стабільну діяльність житлово-комунального господарства
міста та населених пунктів району у наданні житлово-комунальних послуг,
енергоносіїв у повному обсязі.
Транспорт
Автобусні маршрути загального користування на території району легалізовані, перевізники здійснюють діяльність на основі конкурсного
відбору. Райдержадміністрація, як організатор пасажирських перевезень на
приміських маршрутах, що не виходять за межі території району уклала з
перевізниками договори
на перевезення пасажирів автомобільним
транспортом.
В роботі транспорту спостерігається відносна стабільність з
незначними позитивними зрушеннями. Усіма видами транспорту за січень –
листопад 2017 року перевезено 5120,5 тис.тонн вантажів. Вантажооборот
проти 2016 року збільшився на 0,5відс. і становив 76243,1 тис.ткм.
Послугами пасажирського транспорту скористалися 1045,8 тис.пасажирів.
Обсяг виконаного пасажирообороту склав 27989,4 тис.пас.км або 103,4 відс.
до січня – листопада 2016 року.
Охорона здоров̓ я
Медична допомога населенню району надається 51 медичними
закладами, а саме: Виноградівською районною лікарнею, 32 АЗПСМ, 16
ФАПами та селищною лікарнею с-ще Королево. В районі станом на
09.02.2018р. розгорнуто 530 стаціонарних ліжок, із яких в районній лікарні
м. Виноградів 480, селищній лікарні смт. Королево 50 ліжок .
Кошторис по відділу охорони здоров’я (загальний фонд) на 2017 рік
склав 118 147,5 тис. грн. Виконання кошторису за IV квартал становить
117 591, 9 тис.грн,. На заробітну плату iз нарахуванням на 2017 рік заплановано
– 93 471,1 тис.грн., , із них використано – 93 419,4 тис.грн. На медикаменти
на 2017 рік заплановано – 5 779,2 тис.грн., , використано – 5 777,2 тис.грн.,;
на продукти харчування заплановано – 1 814,0 тис.грн., , використано –
1813,4тис.грн.,
На придбання будівельних, господарських, електротоварів, сантехнічних
матеріалів, миючих засобів, ПММ, запчастин для автомашин по КЕКВ 2210
заплановано – 2168,4тис.грн., , із них використано – 2145,5 тис.грн.,. На
оплату курсової підготовки медичного персоналу (КЕКВ 2250) заплановано –
345,0 тис.грн, використано – 284,5 тис. грн.
На енергоносії заплановано – 8061,8 тис.грн., (оплата водопостачання та
водовідведення – 1091,8 тис.грн., електроенергія – 2275,3 тис.грн.,
газопостачання – 4462,6 тис.грн., оплату інших енегроносіії – 35,0тис.грн.). 3а
ІІІ квартал використання енергоносіїв склало – 7864,7 тис.грн.

Основні напрями діяльності розвитку району на 2018 рік:
-Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
району та покращення якості і доступності медичної допомоги для населення
району на первинному та вторинному рівнях за рахунок змін в структурі
охорони здоров’я, які намічено зробити в світлі реформ галузі
- ефективне функціонування Центру первинної медико-санітарної
допомоги (далі Центр ПМСД), який створений рішенням сесії
Виноградівської районної ради від 24.11.2017 р. №450«Про створення
комунального закладу «Виноградівський центр первинної медико-санітарної
допомоги».
-Розвиток та вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги
всьому населенню, передусім сільським жителям на засадах загальної
практики -сімейної медицини за рахунок відпрацювання роботи центру
первинної медико-санітарної допомоги (центр ПМСД)
-Створення умов по поліпшенню ефективного використання ресурсів
медицини в інтересах максимального задоволення медичних потреб
населення району.
-Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров’я за рахунок, як бюджетних коштів, так і інших надходжень, що
незаборонені законодавством.
-Сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників на
етапах надання медичної допомоги; сприяння впровадженню нової системи
медичного інформаційного забезпечення.
-Забезпечення участі громадських організацій в діяльності медицини
району.
-Тісна співпраця з органами місцевого самоврядування з метою
максимально-ефективного планування та використання бюджетних коштів
для охорони здоров’я.
-Сприяння повноцінному функціонуванню благодійної організації
«лікарняна каса» з залученням до співпраці органів місцевого
самоврядування усіх рівнів; спрямування ресурсів медицини району на
розв’язування основних проблем: профілактику серцево-судинних
захворювань,
ВІЛ/СНІДу
та
туберкульозу,
цукровому
діабету,
онкозахворювань, вирішення питань в розділі охорони материнства і
дитинства.
-Поліпшення координації між охороною здоров’я і соціальним сектором.
-Підвищення якості та достовірності проведення щорічної загальної
диспансеризації населення.
-Забезпечення координації дій органів місцевого самоврядування,
структур виконавчої влади в забезпеченні раннього виявлення всіх видів
захворювань, особливо туберкульозу, онкозахворювань і хвороб серцевосудинної системи.

Соціальне та пенсійне забезпечення
У сфері соціального захисту державна політика спрямована на
підвищення ефективності державної підтримки вразливих груп населення,
удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, посилення
адресності.
З питань призначення та виплати соціальної допомоги, компенсацій
встановлених законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива сектором прийому громадян протягом
2017 року прийнято 39658 громадян. Кількість одержувачів соціальних
допомог станом на 01.01.2018 року становить 24932, в тому числі житлових
субсидій становить – 12356 сімей, державних соціальних допомог – 12145. З
метою реалізації політики щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів
війни та праці з письмовими заявами протягом 2017 року у відділ звернулися
1069 осіб, що менше відповідного минулого року на 4,5%. Заяви розглянуто,
надано роз’яснення та консультації з питань, які відносяться до компетенції
відділу.
На обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 6987
інвалідів, що менше 2016 року на 6,7%.
Для забезпечення автомобілями на пільгових умовах на обліку перебуває
119 інвалідів, що більше 2016 року на 2,6%. Видано 31 інваліду направлення
на транспортну комісію по забезпеченню автомобілями та електровізками на
пільгових умовах, що більше 2016 року на 3,3%.
Направлено 18 пакетів документів у департамент соціального захисту
населення для влаштування у будинок – інтернат на постійне місце
проживання та хоспісне відділення геріатричного пансіонату. Влаштовано за
звітний період 11 осіб,
Направлено на медичну реабілітацію у Виноградівське відділення
обласного центру комплексної реабілітації інвалідів 35 інвалідів (більше 2016
року на 6,1%) та у Виноградівське відділення соціальної реабілітації дітейінвалідів 45 осіб (менше 2016 року на 2,2%). На черзі для отримання
направлення на медичну реабілітацію перебуває 49 осіб.
Видано 275 направлень інвалідам та іншим особам на протезноортопедичні вироби, технічні та інші засоби реабілітації (більше відповідного
періоду минулого року на 14,6%), 33 ветеранам війни видано посвідчення
(менше відповідного періоду минулого року на 13,5%), 2 проїзні талони
(менше відповідного періоду минулого року на 33,3%).
За звітній період прийнято 594 заяви для надання одноразової грошової
допомоги від пенсіонерів, інвалідів, ветеранів війни та праці та
малозабезпечених сімей (менше відповідного періоду минулого року на
19,4%).
З Програми подолання бідності за рахунок коштів, передбачених у
районному бюджеті надано одноразову грошову допомогу 492 особам

(менше відповідного періоду минулого року на 8,2%) на суму 397,3 тис.грн.
(більше відповідного періоду минулого року на 0,5%) та проведено 11
засідань комісії. Надано відповіді на звернення до керівників району 508
особам. За рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті надано
одноразову матеріальну допомогу 210 особам (більше відповідного періоду
минулого року в 12,3 рази) на суму 122,1 тис.грн. (більше відповідного
періоду минулого року в 13,3 рази) та проведено 4 засідання комісії.
Забезпечено 39 інвалідів інвалідними візками (менше відповідного
періоду минулого року на 31,6%), в т.ч. 5 за рахунок повернутих, 57 інвалідів
– допоміжними засобами реабілітації (більше відповідного періоду 2017 року
в 2,2 рази). Забезпечення технічними засобами реабілітації здійснюється
заводами – виробниками у відповідності до поданих нами направлень. На
сьогодні не забезпечені різними технічними засобами пересування 83 особи.
Забезпечено 23 особи санаторно-курортними путівками (менше 2016
року на 30,3%). Прийнято 15 заяв від учасників АТО для проходження
психологічної реабілітації.
Виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне
лікування 22 інвалідам війни, загального захворювання та дитинства (на рівні
відповідного періоду 2017 року) на суму 7,4 тис.грн. Виплачено компенсації
на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомашини та транспортне
обслуговування 133 інвалідам на суму 45,0 тис.грн.
Проведена робота з санаторіями області щодо визначення вартості
санаторно-курортних путівок. Направлено у 7 санаторіїв області листи щодо
вартості санаторно-курортних путівок для подальшого врахування в роботі.
Укладено 8 тристоронніх угод. Перераховано кошти 3 санаторіям за
фактичне оздоровлення 7 інвалідів на суму 62,7 тис.грн. та 1 учасника
бойових дій на суму 6,3 тис.грн.
Капітальний ремонт інвалідам війни у 2016 –2017 роках не проводився.
На обліку для проведення капітального ремонту перебувають 2 особи.
Надається інформація інвалідам про послуги державної служби
зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою
вибору виду професійної діяльності та професійного навчання шляхом
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.
Направлено на навчання 2 інвалідів.
Ведеться робота щодо соціального захисту учасників АТО, членів
сімей загиблих учасників АТО (надання статусу інвалідів війни, членів сімей
загиблих, одноразова грошова допомога, санаторно-курортне оздоровлення,
психологічна реабілітація, інших пільг згідно чинного законодавства).
Ведеться робота щодо співпраці та взаємодії з громадськими
організаціями інвалідів та ветеранів району, волонтерською організацією
Рухом підтримки Закарпатських військових – Виноградів, громадською
організацією «Союз ветеранів АТО, волонтерів «Патріот».
призначених допомог, а саме - на 10,3% більше у порівнянні з 2016
роком.

Культура
Станом на 01 лютого 2018 року в районі діють 10 дитячих шкіл
мистецтв, 39 бібліотек, 40 будинків культури та клубів, 6 музеїв.
Важливим пріоритетом розвитку культури району є створення
всебічних умов для відродження культури та культурно-естетичного
виховання жителів району, зокрема дітей та молоді. Основними завданнями
відділу культури на 2018 рік є оптимізація роботи закладів культури району з
метою підвищення функціональної привабливості цих закладів, більш якісної
організації культурних заходів.
Протягом 2017 року головним завданням ДШМ району було
продовження навчального процесу та естетичного виховання дітей,
створення умов для реалізації їх творчих здібностей, одержання спеціальної
мистецької освіти. Вся навчально-виховна та методична робота проводилась
згідно плану роботи закладів, згідно типових навчальних планів та
навчальних програм позашкільних мистецьких навчальних закладів. Учні
дитячих шкіл мистецтв стали активними учасниками творчих конкурсів
різних рівнів. Протягом вересня 2017 року комісією, яка діє при відділі
культури, розглянуто тарифікаційні списки працівників дитячих шкіл
мистецтв району з метою приведення видатків на нарахування заробітної
плати у відповідність до виділених асигнувань.
Сучасне навчання вимагає використання мультимедійних засобів. Щоб
вирішити такі негайні проблеми дирекція ДШМ району надалі буде активно
брати участь у написанні грантів та намагатися підтримувати тісні зв’язки з
організаціями та шукати альтернативні джерела фінансування. Викладачі та
дирекція шкіл активно працюють у напрямку співпраці з громадськими
організаціями та благодійними фондами в межах країни та поза нею. Так,
уже третій рік підряд хореографічний колектив Новосільської дитячої школи
мистецтв під керівництвом Араньош Б.Ч. приймають участь у грандах
«Ференцеш Міссіо», завдяки яким мали можливість пошити угорські
національні костюми. Великопаладська дитяча школа мистецтв отримала 5
пластикових вікон (Бетлен Габор) та 6 народних костюмів для дівчаток від
Закарпатського місіонерського товариства (Ференцеш). Також ведеться тісна
співпраця з КМКС, КМПС та „Pro Cultura Subcarpathica”, благодійними
фондами „Мистецтво за націю” (м.Будоерш, Угорщина); „Bethlen Gábor Alap
ZRT” (Угорщина).
В районі проводяться фестивалі місцевого та районного значення, які
представляють звичаї та традиції представників різних національностей.
Мета фестивалів – популяризація історичного, культурно-мистецького
надбання Виноградівського району, сприяння покращенню туристичної
привабливості району.
Вже в котре Благодійний фонд «Габора Бетлена» у рамках
Закарпатського регіонального конкурсу «За розвиток угорської культури та
освіти» виділяє значну підтримку Виноградівській районній бібліотечній

системі. Ця допомога сприяє розвитку, реконструкції та модернізації
бібліотек нашого району. Завдяки фонду у 2017 році бібліотеки району
збагатилися канцтоварами та меблевим інвентарем (столи, стільці, книжкові
стелажі та полиці письмовий та комп’ютерний столи, вішалки для одягу).
Серед тих, хто їх отримав, зокрема, Виноградівська районна дитяча
бібліотека, сектор угорської літератури Виноградівської районної бібліотеки,
бібліотеки-філії сіл Ботар, Шаланки, Вербовець, Пийтерфолво, Тисобикень,
Дюла, Теково, Нове Село, смт. Королево (філія для дітей) та смт. Вілок.
Окрім того, бібліотеки-філії сіл Дюла та Теково збагатилися сучасними
принтерами, що дає змогу жителям роздрукувати необхідні документи.
Загальна сума надходжень становить 124 тисяч 196 грн.
За сприяння Міжнародного фонду культури спільно із Міністерством
людських ресурсів
Угорщини
реалізовується програма поповнення
бібліотечних фондів «Марої» .
У 2017 році бібліотеки, які обслуговують етнічних угорців отримали
137 примірників літератури на угорській мові на суму 27 тисяч 294 грн. У
2017 році ЦРБ . зроблено замовлення на 270 примірників різногалузевої
літератури на суму 315 тис. форинтів (300 тис.грн) у рамках проекту
»Марої» . Замовлені у 2017 році році книги будуть доставлені за допомогою
угорського консульства у Берегові у 2018 році.
Туризм
Для задоволення потреб туристів у Виноградівському районі
представлені численні культурно-історичні об’єкти, серед них руїни 2 замків,
3 палаци, 6 туристично-привабливих храмів, 3 музеї, 1 картинна галерея, 1
виставковий зал, 15 пам’яток та туристичних об’єктів (пам’ятники, стоянка
первісних людей, вузькоколійка), 4 природні об’єкти на основі яких діють 5
активних туристичних маршрутів, 6 дегустаційних залів (вина, сиру та
варення), 1 клуб активного туризму та 1 кінний центр. До послуг гостей краю
– 4 готелі, 1 мотель, 2 санаторні заклади, 1 розважальний комплекс, 1 парк
атракціонів.
На території району знаходяться два ботанічні заказники
загальнодержавного значення: «Чорна гора» – (747га) та «Юлівецька гора» –
(176га) які входять до складу Карпатського біосферного заповідника. Наявні
бальнеологічні ресурси, зокрема джерела мінеральних вод: «Олегівське»,
«Теплиця», «23-Т».
Районний центр Виноградів (до 1946 року – Севлюш) – сучасне
європейське місто з багатовіковою історією. За час існування входило до
складу семи держав. Розташоване у підніжжі Чорної гори – гори
вулканічного походження (568м.). Вперше Севлюш згадується у 1262 році в
королівській грамоті, яка надавала місту права самоврядування.
Виноградівський район – поліетнічний та полікультурний край, що
увібрав в себе багатство побуту та традицій різних національностей, які
проживають тут. Оцінити це різноманіття можна в музейах району, що

широко та яскраво продемонструють вам спадщину, що залишили нам наші
предки.
На території Виноградівського району встановлено двомовні дорожні
туристичні інформаційні знаки до найбільш відвідуваних туристичних
об’єктів Закарпаття:
1. Замок, «Ньолаб», смт Королево – 6 та церква Успіння Пресвятої
Богородиці, с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306 Виноградів – Теково –
Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до Чорної гори);
2. Початок, «Шляху Пинті», с. Новоселиця – 14, на дорозі О070306
Виноградів – Теково – Неветленфолу (км 3+000 праворуч) (біля повороту до
Чорної гори);
3. Затисянський музейний комплекс, с. Тисобикень – 3, на дорозі М-26
КПП, «Вилок» – Вилок – Неветленфолу – КПП, «Дяково» (км 4+300
праворуч).
6 та 7 травня 2017 у Виноградові проходив 12 відкритий фестиваль
виноградарів-виноробів «Угочанська лоза». 6 травня туристи вирушили у
подорож «Винним шляхом Боржавською вузькоколійкою». Захід відвідали
гості з Харкова, Києва, Угорщини, Румунії, Латвії та США та інших країн.
Присутні мали мали можливість скуштувати домашні вина Виноградівщини,
смачні сири з буйволиної ферми в селі Олешник, натуральні соки в с.Чорний
Потік та угорські страви в Шаланках. 7 травня На фестивалі було
представлено виставку-продаж виноробної продукції, виставку «Сільських
дворів», продаж творів образотворчого декоративно-прикладного мистецтва,
майстер-класи, працювали дитяче містечко та атракціони, еко-містечко та
тематичні фото-зони.

