ЗВІТ
голови Хустської районної державної адміністрації з питань
виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку територій і делегованих повноважень у 2017 році відповідно
до частини 6 статті 34 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»
Відповідно до Конституції України, законів України ―Про місцеве
самоврядування в Україні‖, ―Про місцеві державні адміністрації‖ Хустська
районна державна адміністрація інформує про виконання делегованих їй
Хустською районною радою повноважень у 2017 році.
Враховуючи широкий спектр означених повноважень та розуміючи
високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як
головою районної державної адміністрації та посадовими особами районної
державної адміністрації послідовно здійснювались заходи, спрямовані на
організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування
структурних підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці (у
межах компетенції) з виконавчими комітетами селищної та сільських рад,
територіальними органами виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності,
які зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах
практичного втілення в життя вимог сьогодення.
Різнопланова організаторська робота щодо реалізації делегованих
повноважень постійно знаходила своє відображення в розпорядженнях голови
районної державної адміністрації, питання діяльності систематично
розглядались на засіданнях колегії та нарадах із залученням керівників
управлінь, відділів районної державної адміністрації, сільських, селищного
голів, депутатів районної ради, представників установ та організацій, що діють
на території району.
Діяльність районної державної адміністрації у звітному періоді
спрямовувалася на забезпечення збалансованого соціально-економічного
розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та
фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у пріоритетні
галузі економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району,
поліпшення добробуту та соціального захисту населення.
Бюджетна політика
Районний бюджет за 2017 рік виконано на 104,9 відсотка, при
уточненому плані 44 026,8 тис. грн. фактично надійшло 46 186,1 тис. грн.,
селищний бюджет – на 106,8 відсотка, при уточненому плані 4 861,7 тис. грн.
фактично надійшло 3 719,1 тис. грн., сільські бюджети – на 115,2 відсотка,
при уточненому плані 23 337,8 тис. грн. фактично надійшло 26 876,4 тис. грн..
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За 2017 рік до загального фонду бюджету району у частині податків,
зборів (обов’язкових платежів) надійшло доходів у сумі 78 253,0 тис. грн. і
становить 108,3 відсотка уточнених планових надходжень 72 226,3 тис. грн.,
що на 46,3 відсотка або на 24 773,2 тис. грн. більше, ніж за 2016 рік, в
основному за рахунок збільшення надходжень по податку та збору на доходи
фізичних осіб на 17 364,9 тис. грн., єдиному податку на 5 356,2 тис. грн. та
платі за землю на 834,2 тис. грн.
Протягом 2017 року, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу
України, рішеннями сесій районної, селищної та сільських рад спрямовано
надпланових надходжень по загальному фонду на першочергові видатки у
сумі 7 492,6 тис. грн., у тому числі по:
районному бюджету – 5 195,3 тис. грн.;
селищному бюджету – 236,2 тис. грн.;
сільських бюджетах – 2061,1 тис. грн.
Виконання дохідної частини загального фонду забезпечено по всіх
місцевих бюджетах району та в розрізі всіх платежів.
До спеціального фонду бюджету району надходження за 2017 рік
становлять 13 830,0 тис. грн., що становить 212,5 відсотка виконання
уточнених планових призначень 6 509,6 тис. грн.. Порівнюючи з 2016 роком
надходження зросли на 37,2 відсотка, або на 3 753,3 тис. грн. Водночас, у
порівнянні з попереднім роком скоротилися надходження коштів від продажу
землі на 13,3 відс. або 254,0 тис. грн.
Впродовж року, на виконання ст.122 Бюджетного кодексу України, у
головне фінансове управління подавались фінансові документи щодо
формування бюджету району, а також рішення Хустської районної ради від
23.12.2016 № 235 «Про районний бюджет на 2017 рік», з метою перевірки їх
відповідності вимогам бюджетного законодавства. Районним фінансовим
управлінням були перевірені рішення сесій органів місцевого самоврядування і
підготовлено відповідні висновки.
У місячний термін після затвердження районного бюджету (пункт 1.6
Наказу МФУ №57 від 28.01.2002 р.) на підставі поданих головними
розпорядниками коштів районного бюджету, селищною та сільськими радами
уточнених проектів кошторисів, зведених планів асигнувань, було складено
річний та помісячний розпис асигнувань за повною економічною
класифікацією видатків загального та спеціального фондів районного бюджету
та відповідних місцевих бюджетів.
Відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України та ст.42
Постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 проведено перевірки показників
затверджених кошторисів відповідності бюджетному законодавству (статті
51,77 Бюджетного кодексу України) в тому числі забезпеченість
асигнуваннями оплати праці та енергоносіїв.
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На підставі звітів, поданих управлінням Державного казначейства
України, фінансове управління готувало пояснювальні записки про виконання
бюджету району за 2016 рік, звітні періоди 2017 року та звіт про виконання
плану по штатах і контингентах.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації про підсумки
виконання місцевих бюджетів Хустського району за 2016 рік, проводився
належний контроль за станом виконання затверджених показників доходів
місцевих бюджетів у звітних періодах у розрізі платежів загального і
спеціального фондів та аналіз всіх випадків зниження надходжень у порівнянні
з відповідним минулорічним періодом у розрізі районного, селищного та
сільських бюджетів.
На виконання доручень облдержадміністрації, райдержадміністрації
подавались інформації до департаменту фінансів облдержадміністрації про
надходження та використання коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та
про укладені угоди оренди землі та оренди майна комунальної власності
територіальних громад, про стан виплати заробітної плати працівникам
бюджетних установ району, розрахунків за спожитий природний газ, теплову
та електроенергію, водопостачання і водовідведення районними бюджетними
установами, селищними та сільськими радами.
Станом на 01.01.2017 року потреба місцевих бюджетів району в
додаткових коштах для забезпечення виплати заробітної плати (за
обов’язковими виплатами) працівникам бюджетних установ та на оплату
енергоносіїв та комунальних послуг становила 42 002,3 тис. грн., із них:
на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району –
38 891,1 тис. грн., (апарату управління сільських рад – 2 309,8 тис. грн.,
загальноосвітніх шкіл, школи–інтернату та реабілітаційного центру (крім
педагогів) – 22 492,2 тис. грн., охорони здоров’я – 14 089,1 тис. грн.);
оплату енергоносіїв установами охорони здоров’я – 3111,2 тис.
В зв’язку з цим вживалися заходи щодо забезпечення даної потреби за
рахунок спрямування додаткових джерел фінансування (вільні залишки коштів
на початок року, надпланові доходи) та перерозподілу з непершочергових
видатків, однак
із-за недоодержання додаткових коштів з державного
бюджету, в тому числі медичної субвенції, потреба в коштах на виплату
основної заробітної плати працівникам бюджетних установ та на оплату
енергоносіїв не була забезпечена у повному обсязі.
Вільний залишок коштів на початок 2017 року в розмірі 4171,4 тис. грн.
рішенням сесії районної ради розподілений повністю (100,0 відсотків), з яких
на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ району
спрямовано 2482,1тис. грн., або 59,5 відсотка, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв спрямовано – 400,0 тис. грн., що складає 9,6 відсотків від
розподіленої суми, та на інші видатки – 1289,3 тис. грн. або 30,9 відсотка.
Разом з тим заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам
бюджетних установ району на 01.01. 2018 року склала 4 739,1 тис. грн., у тому
числі по охороні здоров'я – 1 738,5 тис. грн., по освіті – 2 958,5 тис. грн. та
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фізичній культурі і спорту – 42,1 тис. грн., по оплаті за спожиті енергоносії
районною лікарнею заборгованість становить 775,8 тис. грн.
Заборгованість по освіті у сумі 2 958,5 тис. грн. станом на 01.01.2018
року зареєстрована в органах казначейства.
Заборгованість по охороні здоров'я та фізичній культурі і спорту
розпорядниками бюджетних коштів не зареєстрована в органах державного
казначейства із – за відсутності бюджетних асигнувань на оплату праці з
нарахуваннями на заробітну плату та оплату енергоносіїв. Бюджетні
асигнування не встановлені із-за відсутності додаткових джерел фінансування
районного бюджету.
З метою забезпечення у повному обсязі проведення виплати заробітної
плати та розрахунків за спожиті енергоносії, при відсутності необхідних
наявних фінансових ресурсів, розпорядники коштів місцевих бюджетів району
не брали зобов’язання за незахищеними статтями видатків.
Протягом 2017 року готувались проекти рішень та фінансові документи
до засідань сесії районної ради по питаннях затвердження квартальних звітів
по виконанню районного бюджету, внесення змін до бюджету, та проекти
розпоряджень голови райдержадміністрації з бюджетних питань.
На
виконання
затвердженого
плану
роботи
Хустської
райдержадміністрації на 2017 рік протягом року готувались відповідні
інформації на розгляд колегій обласної та районної державних адміністрацій,
нарад при голові райдержадміністрації та сесій районної ради.
За участю працівників фінансового управління проводились семінаринаради з головними бухгалтерами районних бюджетних установ, селищної та
сільських рад по вивченню нормативних документів щодо бюджетного
законодавства та змін в бюджетному законодавстві, внесенню змін до
затверджених бюджетів та кошторисів на утримання установ, складання
розрахунків проекту бюджету району на 2018 рік, по питаннях цільового
використання бюджетних коштів та по інших питаннях, які виникали в процесі
роботи.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
Бюджетного кодексу України, листів Міністерства фінансів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації від 02.10.2017 № 497 та голови
райдержадміністрації від 11.10.2017 № 373 про складання проектів обласного
та районного бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки, фінансовим
управлінням доведено особливості формування проектів місцевих бюджетів по
загальному та спеціальному фондах (у т.ч. бюджету розвитку) на 2018 рік
підрозділам райдержадміністрації, Хустській ОДПІ, управлінню статистики,
районній раді та виконавчим органам селищної та сільських рад щодо надання
відповідних розрахункових показників необхідних для підготовки формування
проекту дохідної та видаткової частини місцевих бюджетів району на 2018 рік.
Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України районний бюджет був
затверджений рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 375, тобто до
25 грудня року, що передує плановому.
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Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних
коштів» від 11.02.2015 року № 183-VIII фінансовим управлінням щоквартально
оприлюднювалась на єдиному веб-порталі Є-Data інформація про
використання коштів апарату фінансового управління.
Економічний розвиток і торгівля
До складу одинадцяти підприємств основного кола в 2017 році входили
3 підприємства легкої промисловості (ТОВ ―Тріо‖, ТОВ „І.К.Ф.‖, ТОВ
„Флоріан Шуз‖), 4 харчової промисловості (ВАП―Шаяни‖, ТОВ ―Шаянські
джерела‖, ТОВ ―Шаянські мінеральні води‖ та СГ «Патріот»), 2 підприємства
добувної промисловості (ПАТ «Хустський карє’р», ПАТ «Закарпатнерудпром»
), ТОВ «Аква –Ресурс -1» (постачання електроенергії) та 1 підприємство
хімічної промисловості ТОВ «Аллбаутех».
За січень-грудень 2017 року підприємствами основного кола району
вироблено промислової продукції в порівняних цінах на загальну суму
320696,89 тис. грн.., що ставить 124,1 % аналогічного періоду минулого року
по району.
Ріст обсягів реалізованої продукції до відповідного періоду 2016 року
склав по галузях економіки району : добувна галузь – 189,2%, легка
промисловість – 131,3%, харчова промисловість – 117,0%, постачання
електроенергії – 106,3.
Торгівля:
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за січеньвересень 2017 року становив 114949 тис. грн., або 130% до відповідного
періоду минулого року. Роздрібний товарооборот у Хустському районі на одну
особу складав 1201,00 грн.
Мале підприємництво
Одним із кроків поліпшення підприємницького середовища залишалась і
підтримка малого та середнього підприємництва на районному рівні, для чого
була розроблена та схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від
03.10.2016 № 395 «Програма розвитку малого підприємництва на 2017-2018
роки» та затверджена рішенням сесії від 16.12.2016 року № 196.
На кінець 2017 року мале підприємництво в Хустському районі
представляли: більше 2,5 тис. підприємців-фізичних осіб та 122 юридичні
особи.
В минулому році в районі створено 558 робочих місць, з них:
- юридичними особами
– 278;
- фізичними особами
– 74;
- особами, що зареєструвалися, як підприємці – 206.
Близько 90% суб’єктів малого підприємництва - фізичних осіб
зосередили свою діяльність у сфері торгівлі, посередництва та надання послуг.
Відсутність власних обігових коштів, повільне залучення інвестицій,
неналежна кредитна підтримка, в тому числі і з боку держави, уповільнювали
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створення підприємцями малих підприємств у сфері виробництва готової
продукції.
Інвестиції та експортно-імпортні операції.
Сума всіх прямих іноземних інвестицій залучених в економіку району
склала 1806,0 тис. дол. США. У структурі прямих іноземних інвестицій 100,0%
склали внески у вигляді рухомого і нерухомого майна. За країнами-інвесторами
найбільше акціонерного капіталу надійшло з Італії (32,2%), Угорщини
(23,8%),Чехії (19,9%).
В районі залишалось позитивне сальдо зовнішньої торгівлі (+1825,6
тис.дол. США). Найбільше експортно-імпортних операцій відбулося з такими
країнами світу, як Італія, Чехія, Угорщина. За окремими групами товарів
найбільша частка до загального обсягу експорту припадає на одяг та взуття.
З метою створення якісної, актуальної інформації про конкурентні
переваги Хустського району, а також розкриття і реалізацію його
інвестиційного потенціалу розроблено інвестиційний паспорт Хустського
району.
Медицина
Відділом охорони здоров'я Хустської райдержадміністрації в 2017 році
координувалась діяльність 4-х медичних установ:
 Хустського центру ПМСД;
 Хустської районної лікарні;
 Хустської районної поліклініки;
 Хустської районної стоматполіклініки,
які обслуговували населення Хустського району, що складає 127355 осіб
(127385 в 2016 р.), з них дорослі 97716 (97857 в 2016 р.), працездатні – 71772
(72287 в 2016 р.), підлітки – 4315 (4419 в 2016 р.), діти – 29639 (29528 в 2016
р.).
I.Основними показниками роботи в розрізі медичних закладів є:
1.Показники роботи Хустського центру ПМСД
№
п\п

Хустський район
2016

Назва показника

2017

1.

І. Стан здоров’я
населення
Народжуваність

1405

1574
12,36

11,2/12,36
12,36

2.
3.

Загальна смертність
Природній приріст

1363
+0,33

1465
+0,86

4.

Смерть від старості

100

118

10,7/11,5
+0,33
+0,86
7,3/ 7,7
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2017
2016

Як бачимо загальна смертність зменшилась на 102 особи, народжуваність
зменшилась на 174 природній приріст також зменшився +0,33 (+086).
2017

2016

2017

2016

267

277

37,2

38,3

6.

Смертність у
працездатному віці
Смертність немовлят

11

16

7,8

9,94

7.

Дитяча смертність

20 дітей

24 дітей

0,67

0,81

5.

Смертність у працездатному віці, дитяча та малюкова смертність незначно
знизились.
Загальна захворюваність також зменшилась 97269 (763,3 – 2017 рік) проти
103754 (814,5 – 2016 рік). Захворюваність дорослого населення теж зменшилась
71724 (734 – 2017 рік), 78151 (798,6 – 2016 рік). Цим пояснюється зниження
кількості відвідувань сімейними лікарями.
Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення незначно
збільшився, працездатного населення на рівні минулого року . Вперше інвалідами
серед дорослого населення визнано 436 (44,6) проти 407 (41,6) в 2016 році. На 5
чоловік менше стало інвалідами в працездатному віці – 351 (48,9) – проти 356
(49,2) в 2016 році.
Діяльність первинної медичної допомоги спрямовувалась на первинну
профілактику захворювань та належне проведення диспансеризації.
В 2017 році всього оглянуто по параметрам загальної диспансеризації 100480
(789,0) – проти 100329 (787,6) осіб в 2016 році.
Одним із критеріїв належної диспансеризації населення є показник
охоплення населення ФЛГ обстеження, яке за 2017 рік збільшилось – 68286
(669,3%о), в 2016 - 65961 (644, 9 %о), проте відсоток виявлених форм на
туберкульоз різко знизився 23/77 (29,9 – 2017 рік) проти 35/76 (46,0 - 2016 рік)
За звітній період виявлення онкохворих збільшилось незначно. Виявлено
вперше 273 (2,8%о), в 2016 році – 264 (2,7%о). Виявлено онкозахворювань
візуальних локалізацій – 90 (32,9%) при 77 (29,2%) в 2016. Виявлено
занедбаних візуальних локалізацій ст. ІІІ-ІV дещо зросло і складає 27 – 30%
при 21 – 27,3 в 2016 р.
Хустським центром ПМСД здійснювалась стаціонарозамінна допомога
– в місті та районі функціонували денні стаціонари та стаціонари на дому.
Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах 5630 (442,1 – 2017 рік)
проти 5815 (465,5 – 2016 рік).
Зменшився обсяг допомоги в домашніх стаціонарах – 6935 (544,5 – 2017
рік) проти 7310 (576,2 в 2016 році).
Основні показники здоров’я населення району протягом 2017 року
мають тенденцію до покращення і стабілізації.
2. Основні показники роботи стаціонару
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Ліжковий фонд Хустської районної лікарні становить 490 ліжок.
Кількість ліжок на 10 тис. населення – показник становить 38,4%, що
займає приблизно серединне положення в діапазоні показників районів області.
Число днів зайнятості ліжка по районній лікарні – 330,0 і є оптимальним
показником.
Використання ліжкового фонду: в структурних підрозділах райлікарні
проліковано 18014 хворих при середньому перебуванні 8,7, обіг ліжка 37,8%,
виконання ліжко-днів по райлікарні становить 97,0%.
Спостерігається певна перевантаженість ліжок терапевтичного профілю
через активну госпіталізацію хворих з соматичною патологією (в т.ч. і по
самозверненню – 43,8%, з них у робочий час 30,1%). Дана проблема буде
вирішена у разі активізації роботи закладів первинної медико-санітарної ланки,
що і очікується в ході реформування медичної галузі. При цьому істотна
кількість хворих в порівнянні з поточним періодом отримуватиме медичні
послуги на рівні амбулаторії, вузьких спеціалістів поліклініки та денного
стаціонару.
Разом з тим заклад потребує розширення діапазону хірургічних втручань
по деяких напрямках, а саме: урологія (ендоурологічні операції); гінекологія
(планові порожнисті втручання, в т.ч. лапароскопічні); хірургія (лапароскопічні
втручання). Це покращить привабливість хірургічних служб, збільшить потік
хворих хірургічного профілю та покращить матеріальне забезпечення закладу в
умовах автономізації. В цілому спостерігається достатньо високий рівень
хірургічної активності по всіх профілях крім урології.
Госпітальна летальність становить 1,5% - прийнятний показник.
Малюкова смертність – 11 випадків (7,34 ‰).
Мав місце 1 випадок материнської смертності, на даний час з даного приводу
триває судово-медична експертиза.
3. Основні показники роботи поліклініки
Навантаження на лікарів дещо зменшилося в порівнянні з минулим
роком і складає 6547,4 проти 6876,6 за 2016 р., навантаження на лікарів ІІ
рівня збільшилася в порівнянні з минулим роком 8004,5 проти 7995,4 за 2016
рік.
Показник загальної смертності складає 107,0 ‰ (1363) при 115,0 ‰
(1465) за 2016 рік.
Смертність дорослого населення дещо знизився і складає (1343=137,4),
(1441=147,2) за 2016 р.; смертність в працездатному віці також знизилася з
267=37,2 (277=38,3).
Первинний вихід на інвалідність
Показники первинного виходу на інвалідність за 2017 рік є вищими
показників аналогічного періоду 2016 року. Так, інвалідами визнані 436 осіб, у
2016 році – 407 осіб, серед працездатних – на 5 осіб менше, ніж у 2016 р. – 351
( 356 ).
Онкологія по району:
8

- 273 первинних онкохворих ( 264 у 16 р.);
- візуальних – 90 чол. при 77 чол. у 16 р.;
- з них у ІІІ-ІУ ст. 27 чол. ( 21 чол. у 16 р.).
Протитуберкульозна робота
Охоплення населення при флюорографічними оглядами 68286=669,3, у
2016 р.65961=644,9, виявлення туберкульозу при флюорографічних оглядах
23/77 у 2016 р.35/76.
Робота хірургічного відділення
Хірургами зроблено 436/234 хірургічних втручань (398/216 у 16 р.).
Реабілітовано 205/128 осіб при 164/95 у 2016 р., в роботі хірургічного
відділення намітилося зменшення деяких маніпуляцій.
Диспансеризація
Всього оглянуто по параметрах загальної диспансеризації населення
100480 (100329 у 2016 р.), оглянуто дорослого населення 69819 (71043 у
2016 р.).
Денні стаціонари
У денному стаціонарі РП зменшилась кількість пролікованих хворих
5630 (5815 у 2016 р.).
Профогляди
Підлягало профоглядам 17880 осіб (16184 осіб у 16 р.), оглянуто
17510=97,9% (15864=98,0% у 16. ).
Робітники промпідприємств, держагропрому оглянуті 100 %, інші
контингенти – 97,6 % ( 97,6 % у16 р.).
4. Основні показники роботи стоматполіклініки:
За період 2017 року лікарями-стоматологами Хустської РСП число
відвідувань становило 101890 пацієнтів, з них дітей – 28219. Із всієї кількості
прийнятих просановано (вилікувано) 53710 осіб, 27445 дітей.
II. Стан матеріально технічного забезпечення та стан функціонування
обладнання, транспорту, зв'язку, інтернету, основні потреби у зміцненні
МТБ
У 2017 році завершений проект співпраці з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку і Міністерством охорони здоров'я України з питань
реалізації проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі людей в
Закарпатській області» згідно якого проведена реконструкція частини першого
поверху лікувального корпусу районної лікарні під відділення інтервенційної
кардіології.
Даний структурний підрозділ обладнано агіографічним апаратом (базова
комплектація) «Artis One» та іншим обладнанням отриманого шляхом
централізованої поставки і залучених коштів місцевого бюджету.
Хустська районна лікарня отримала рентгендіагностичний комплекс на 3
робочі місця, загальна вартість становить 3 млн 488 тис грн. (профінансовано
державним фондом регіонального розвитку).
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Станом на 01.01.2018 року проведено ремонтних робіт на суму 1111,41
тис.грн.:
малярні роботи в пологовому відділенні Хустської райлікарні на суму
9619,00 грн.;
поточний ремонт системи електроосвітлення в пологовому відділенні
Хустської рай лікарні на суму 10506,00 грн.;
поточний ремонт насосної фтизіатричного відділення (Карпутлаш)
Хустської рай лікарні на суму 41430,00 грн.;
ремонт під’їзної дороги до Хустської РЛ – 8133,00 грн.;
поточний ремонт приміщень інтервенційної кардіології Хустської РЛ під
монтаж отриманого обладнання 287005,00 грн;
заміна вікна на металопластикове, малярні роботи в фельдшерському
пункті Кривий Хустського ЦПМСД на суму 8340,00 грн.;
поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення, заміна
каналізаційних труб амбулаторії с. Данилово Хустського ЦПМСД на суму
1870,00 грн.;
побілка стін та ремонт штукатурки внутрішніх стін амбулаторії с. Іза
Хустського ЦПМСД на суму 5649,76 грн.;
поточний ремонт системи опалення амбулаторії с. Велятино Хустського
ЦПМСД на суму 8578,00 грн.;
поточний ремонт фельдшерського пункту Хустець Хустського ЦПМСД в
с. Копашнево Хустського району, Закарпатської обл. на суму 70000,00 грн.;
реконструкція
котельні
із
встановленням
додаткового
твердопаливного котла в АЗПСМ с. Копашнево Хустського району на суму
390000,00 грн.;
проведені роботи по заземленню у поліклінічному відділенні смт.
Вишково та психо-неврологічному відділенні на суму 24829,00 грн.;
перехід амбулаторії с. Горінчево на електрообігрів на суму 85338,00 грн.
(45895,00грн. електрообігрівачі та 39443,00 грн. електромонтажні роботи)
- благоустрій центрального входу Хустської РП на суму 85049,00 грн.
Впродовж 2017 року закуплено обладнання на суму 475,89 тис. грн.
IІІ. Фінансування закладів охорони здоров'я
Бюджет галузі охорони здоров’я з урахуванням змін у 2017 році складав
115 677,5 тис.грн., в тому числі:
- фонд заробітної плати – 73 581,8 тис.грн.;
- медикаменти – 5 734,9 тис. грн.;
- харчування – 1 566,0 тис. грн.;
Розрахунки на медичні програми за 2017 рік – 6 881,0 тис. грн., в тому числі:
- доступні ліки – 1 820,0 тис. грн.;
- цукровий діабет – 2 256,9 тис. грн.;
- туберкульоз – 45,0 тис. грн.;
- пільгові категорії населення – 2 059,1 тис. грн.;
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- онкологія – 700,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість за бюджетними
зобов’язаннями не взятими на облік органами казначейства:
по оплаті праці склала - 1 740,6 тис.грн.;
по оплаті теплової енергії – 775,7тис.грн.
ІV. Здійснення заходів щодо залучення позабюджетних коштів, їх обсяг та
джерела. Використання площ закладів охорони здоров'я, питання оренди,
надходження.
Протягом 2017 року залучено позабюджетних коштів на суму
842,5тис.грн., в тому числі:
- благодійних внесків 621,2тис.грн.,
- надходження від господарської діяльності склали 70,0тис.грн.,
- кошти від реалізації брухту – 11,2тис.грн.,
- отримані кошти для виконання окремих доручень від підприємств,
організацій чи фізичних осіб – 140,1 тис.грн.
Крім того, додатково до бюджету районної лікарні залучено коштів в
сумі 550,0тис. грн.. в тому числі: 300,0тис.грн - на проведення ремонту
приміщень відділення інтервенційної кардіології під монтаж отриманого
обладнання та 250,0тис. грн.. на придбання обладнання для даного відділення.
Хустською районною лікарнею здається в оренду частина приміщень
площею 1331,2 кв. м, яка не використовується закладом. Орендарями укладені
та затверджені договори оренди з Хустською районною радою. Кошти
отримані від оренди спрямовуються в повному обсязі на рахунок Хустської
районної ради.
Хустській районній лікарні орендарями відшкодовуються спожиті
комунальні послуги. Сума відшкодування коштів на надані орендарям
районною лікарнею комунальні послуги за 2017 рік склала - 280,7тис.грн.
Освіта
При затвердженому на 2017 рік плані бюджетних асигнувань (із
змінами) по загальному фонду в сумі 283018,2 тис. грн. виконання бюджету
складає 271177,3 тис. грн., що становить 95,8 % річних призначень. По
спеціальному фонду кошторису виконання видатків бюджету становить 91,5%
при затвердженому плані асигнувань 1583,5 тис. грн.
В 2017 році відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації були
проведені наступні будівельні роботи по закладах освіти Хустського району:
- Капітальний ремонт Боронявської ЗОШ І - ІІІ ст. (заміна вікон та дверей)
– 499,836 тис. грн.;
- Реконструкція системи водопостачання та каналізування Липчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. – 1475,567 тис. грн.;
- Капітальний ремонт початкової школи Сокирницької ЗОШ І - ІІІ ст. –
290253,23 тис. грн.;
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- Благоустрій та улаштування огорожі існуючої свердловини водогону
Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. – 50990,00 тис. грн.;
- Водопровідні та сантехнічні роботи (капремонт системи опалення) у
Нижньоселищенській ЗОШ І-ІІІ ст. – 30 752,00 тис. грн.
Проводились також і поточні ремонти в закладах освіти району:
- Поточний ремонт димаря котельні Монастирецького НВК Хустського
району – 78106,00 тис. грн.;
- Поточний ремонт теплотраси у Кошелівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 173481,36
тис. грн.;
- Поточний ремонт котлів Рівнотерм 96 Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст. –
12321,00 тис. грн.;
- Поточний ремонт котельні Данилівського НВК – 38827,00 тис. грн.;
- Поточний ремонт електроустановки Липовецької ЗОШ І-ІІІ ст. – 18997,00
тис. грн.;
- Поточний ремонт електроустановки Кривського НВК – 7751,00 тис. грн.
та 19967 тис. грн. у дошкільному підрозділі;
- Поточний ремонт підлоги Боронявської ЗОШ І-ІІІ ст. – 87715,00 тис.грн.;
- Поточний ремонт корпусу №4 Липчанської ЗОШ ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна
вікон та дверей) – 160000,00 тис.грн.;
- Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищних приміщень
будівлі дитячої юнацької спортивної школи в м. Хуст, вул. Жайворонкова, б/н
– 15996,00 тис.грн.;
Відповідно до Районної програми розвитку фізичної культури і спорту
виконання бюджету за 2017 рік склало 46,8 % від затверджених кошторисом 58
тис. грн.
Не освоєно кошти по видатках:
- на харчуваня учасниками змагань в сумі 19.5 тис. грн.;
- на придбання кубків, медалей та грамот у сумі 2,5 тис. грн., із
затверджених по кошторису 14,7 тис. грн.;
- на послуги із перевезення учасників змагань у сумі 3,9 тис. грн. із
затверджених 8,3 тис. грн.

Культура
Протягом 2017 року робота відділу культури була спрямована на
реалізацію державної політики у галузі культури, організації культурномасових заходів, задоволенні духовних та культурних потреб громадян.
Обслуговування населення району в цьому напрямку протягом звітного
періоду здійснювали 30 сільських клубних установ культури, 30 сільських
бібліотек, районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, районний будинок
культури, 14 колективів зі званням «народний»; 6 дитячих шкіл мистецтв (смт.
Вишково, с. Велятино, с. Драгово, с. Сокирниця, с. Стеблівка, с. Н. Селище) та
4 їх філії (с.Липча, с.Горінчево, с. Рокосово,с.Золотарьово).
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Протягом 2017 року проведено багато масових заходів, у тому числі:
- Районний фестиваль колядницьких гуртів та колективів «Коляда 2017»;
- Вечір-портрет Василя Чорея «Творити-це значить жити» РБК;
- Вечір пам’яті до дня Героїв Небесної Сотні;
- урочистості з нагоди загальнодержавних свят, та заходи по відзначенню
професійних свят (Дня працівників державної служби, Дня вчителя, Дня
працівників культури та майстрів народного мистецтва, і т.д.)
Крім того, 27 червня проведено творчий звіт колективів Хустщини та
виставок творів народних умільців;
Відзначено 50-ліття з дня відкриття Вишківської дитячої школи мистецтв
та 70-річчя від дня заснування Хустської районної бібліотеки для дітей.
Також проведено низку районних семінарів для працівників сільських
закладів культури. Серед них: "Практичні засади інноваційного менеджменту в
галузі культури" та "Нормативно-правова база закладів культури"; нарада семінар "Вимоги сьогодення до діяльності клубних закладів"; районний
семінар «Бібліотека як центр сімейного читання»; «Організація дозвілля
користувачів в об'єднаннях за інтересами».
Бібліотечні установи беруть участь у грантових проектах («IREX-Пульс»
та асоціації національних меншин), а також, соціальних благодійних акціях.
Організовують тематичні флеш-моби, читання на природі тощо.
Відрадно, що цьогоріч, активна читачка сільської бібліотеки с.Липецька
Поляна, Химишинець Ельвіра, стала переможницею обласного туру
Всеукраїнського конкурсу дитячого читання "Книгоманія - 2017".
Колективи Хустщини відстоювали честь району та достойно
представляли його на обласних, загальноукраїнських та міжнародних
культурно-мистецьких заходах: у обласному фестивалі угорського народного
мистецтва, у районному фольклорному святі «Салдобошський таниць»,
міжнародному фестивалі «Кришталеві грона», на відкритті пам’ятного знаку
А.Волошину в с. Келечині Міжгірського району; у обласному фестивалі
«Коляда-2017» у Старому селі та Днях Добросусідства зі Словаччиною та
Угорщиною, на фольклорному фестивалі «Цімбор-фест» тощо.
Також хороший результат показали мистецькі заклади, завдяки участі
своїх вихованців у районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, а саме:
8-ІІІ, 12-ІІ, 9-І місць.
Пріоритетним завданням на сьогоднішній день вбачається:
 запровадження новітніх методів роботи з акцентом на молодь та інтереси
підростаючого покоління.
 збереження пам’яток архітектури району та детальне опрацювання об’єктів
нематеріальної культурної спадщини, бо це є родзинкою, яка виражає нашу
самобутність.
Дуже важливим фактором роботи на сьогоднішній день є інформаційне
висвітлення діяльності.
Наразі, створено сайт відділу культури, на якому можна отримати
інформацію про установи, форми роботи, традиції та звичаї кожного
населеного пункту.
13

Туризм
З метою активного просування місцевих туристичних і курортних послуг
на туристичних ринках сектор туризму та суб'єкти турдіяльності Хустського
району, найчастіше з усіх районів області, брали участь у міжнародних
туристичних виставках – ярмарках.
Розроблено та, за сприяння обласної програми туризму, промарковано
Міжнародний туристичний маршрут «Шлях Пинті», підписано угоду про
співпрацю з містом Сату-маре, Румунія, щодо обміну фолькльорними
колективами, колективами народної творчості, туристами.
За сприяння сектору проведено Міжнародний фестиваль "Пинтя-фест фатьовий фестиваль для всіх варятів", с. Велятино.
На базі туристичного комплексу "Терлі води" (термальні басейни), с.
Велятино, створений турінфоцентр, якому за сприяння обласної програми з
туризму, у 2017 році передано техніку та інвентар, сувенірну і презентаційну
продукцію. Аналогічний ТІЦ планується для відкриття в курортній зоні с.
Шаян.
Виготовлений туристичний промо-ролик "Туристична Хустщина
запрошує".
За кошти програми розвитку туризму та курортів в Закарпатській області
виготовлені та розповсюджуються рекламні буклети про туристичні
можливості району.
На стадії завершення проведення науково – дослідної роботи по темі:
«Оцінка природоохоронного потенціалу природних комплексів Хустського
району та створення наукового обґрунтування по організації на його території
регіонального ландшафтного парку, як майбутнього осердя охорони природної
і культурної спадщини та туристично-рекреаційного розвитку краю".
Сектором туризму проведено повну інвентаризацію туристичнорекреаційних, санаторно-оздоровчих та спортивних об’єктів району, незалежно
від форми власності. Забезпечено відведення місць на трасах та автозаправних
станціях для облаштування місць для відпочинку туристів. Проведений аудит
та складений перелік місць поруч з водоймами.
Зроблений повний опис туристичних атракцій та можливостей відпочинку
із прив'язкою координат та легендами всіх сіл та селища Хустського району.
Щотижнево в соцмережах та на офіційних сайтах публікуються матеріали
про туристичні принади населених пунктів Хустського району.
Розроблено туристичний бренд Хустщини, який затверджений районною
радою 12.12.17 р.
Хустським ДЛГ облаштовано турстоянку біля Вільшанського
водосховища.
Встановлено 3 туристичні придорожні знаки типу 5.53.
З метою реалізації, співфінансування міжнародних та національних
проектів, програм, грантів за сприяння сектору підготовлено проекти на ДФРР:
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- Туристичний комплекс для сімейного відпочинку з форелевим
господарством "Ізаліс";
- «Ресурсний центр розвитку туризму» - Центр мережі сталого і всебічного
розвитку сільських громад в транскордонному просторі»;
- ―Облаштування зони відпочинку на березі водосховища Теребле-Ріцької
ГЕС" в с. Вільшани Хустського району‖.
Фінансові показники.
Обсяг надходжень до бюджету від туристичного збору склав за 2017 рік
140 906 тис. грн., що на 14% більше ніж за 2016 рік (123 258 грн.).
Туристично-рекреаційна галузь посідає у районі чільне місце, оскільки
цьому сприяє як природне, так і географічне розташування нашого краю.
Соціальний захист населення
Відділ праці та зайнятості населення:
Одним із шляхів розв’язання проблеми зайнятості є створення додаткових
робочих місць шляхом надання компенсації роботодавцю витрат у розмірі
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та
надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації власної
справи.
До річного завдання, виконання Програми зайнятості населення у
Хустському районі за 2017 рік становить 68,0 відсотка (820 робочих місць).
Протягом 2017 року 2 безробітних
отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької
діяльності, 7 роботодавців отримали компенсацію витрат у розмірі єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування за
працевлаштування.
Брало участь у громадських роботах 67 безробітних, проходило
професійне навчання за рахунок служби зайнятості 132 безробітних.
Протягом 2017 року з метою пошуку роботи в Хустський міськрайонний
центр зайнятості звернулося 1210 мешканців району, з яких працевлаштовано
625 безробітних,що складає 51,7 відсотка.
В Хустському міськрайонному центрі зайнятості перебувало на обліку
403 осіб, які потребують соціального захисту. За звітний період
працевлаштовано 188 особи, що складає 46,6 відсотка.
Одним із головних напрямів роботи управління соціального захисту
населення райдержадміністрації є забезпечення державних гарантій з оплати
праці.
В районі працювала робоча група з питань легалізації виплати заробітної
плати та зайнятості населення діяльність якої спрямована на захист прав
громадян, пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та
найманими працівниками.
Протягом 2017 року проведено
4 засідання робочої групи з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, реалізації рішень,
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спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
Станом на 01.01.2018 року за статистичними даними заборгованості із
виплати заробітної плати на економічно-активних підприємствах, організаціях і
установах району, які звітуються в управління статистики у Хустському районі
немає.
Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам
знаходиться на постійному контролі Хустської РДА.
З 217 діючих суб’єктів господарювання району, що використовують
найману працю, укладено та проведено повідомну реєстрацію - 200
колективних договорів, що становить 92,2%. Протягом 2017 року укладено та
проведено повідомну реєстрацію 28 колективних договорів. На офіційному
веб-сайті Хустської райдержадміністрації у рубриці «Колективні договори і
угоди» оприлюднено перелік колективних договорів зареєстрованих
управлінням соціального захисту населення Хустської райдержадміністрації
протягом 2017 року.
Відділ соціальних допомог
З метою реалізації права сімей на державну допомогу відділ соціальної
допомоги забезпечував в минулому році призначення 16 видів допомог та
компенсаційних виплат.
Протягом 2017 року надано державну допомогу різних видів 11109
особам. Загальна сума нарахованої допомоги склала 141881,2 тис. грн., що
на 25296 тис. грн. більше, ніж в минулому році.
Виплата вищевказаних допомог проведена в повному обсязі,
заборгованості немає.
Протягом
2017 року 15218 сім’ям нараховано субсидію для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну
суму –121757,1 тис. грн. З них для відшкодування витрат на оплату:
- природного газу – 15218 сім’ям на суму – 110282,4 тис. грн.( в т.ч.
виплачена частина невикористаної субсидії в сумі 3137,8 тис. грн.);
- електроенергії –11050 сім’ям на суму – 8765,8 тис. грн.;
- водопостачання – 69 сім’ям на суму –18,6 тис. грн..
В 2017 році призначено субсидію на придбання твердого палива та
скрапленого газу (готівкою) 1252 сім’ям на суму 3472,6 тис. грн.
Заборгованість по виплаті складає 1184,8 тис. грн.
Відповідно до вимог чинного законодавства призначено та виплачено
одноразову винагороду 9 жінкам, яким присвоєно почесне звання України
«Мати – героїня» на загальну суму 144,0 тис.грн..
Протягом 2017 року за призначенням того чи іншого виду допомоги
звернулось 8765 ( в т.ч. житлової субсидії 5531) громадян. Крім того, із
загальної кількості одержувачів субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово- комунальних послуг, 4736 одержувачам субсидії виплачено частину
невикористаної субсидії на суму 3137,8 тис. грн..
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Відділ координації суб’єктів, що надають соціальні послуги та НДО і у
справах сім’ї та дітей за 2017 рік
З 2008 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 522
багатодітним жінкам району.
У 2017 році проведено 4 засідання комісії щодо вивчення контингенту
багатодітних матерів району, на яких розглянуто нагородні матеріали на
багатодітних жінок, поданих органами місцевого самоврядування.
Протягом 2017 року видано: «Посвідчення батьків багатодітної сім’ї» 142 та «Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї» - 348.
Проведено 4 засідання районної постійно діючої робочої комісії з питань
координації дій щодо попередження насильства в сім’ї. Зафіксовано 49
випадків скоєння насильства в сім»ї, або реальної загрози його вчинення: щодо
дітей – 2, щодо жінок – 41, щодо чоловіків – 6.
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.03.2017
№ 127 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 року» (із
змінами) забезпечено оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки:
у Державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода
гвардія» - 18, у державному підприємстві України «Міжнародний дитячий
центр «Артек» - 11, у позаміському дитячому таборі оздоровлення та
відпочинку «Горбок» - 15, у «Комунальному підприємстві «Дитячий
оздоровчий табір «Зачарована долина» - 12, у позаміському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку «Шаяни» (с. Ракош Хустського району) – 15, на
базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді» Арніка» - 90, у дитячому оздоровчому таборі
«Наталія» ТзОВ «Поділля» - 10 дітей.
Протягом 2017 року надійшло 81 звернення громадян по питанню
соціального обслуговування відділенням Хустського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Видано направлень для прийняття на обслуговування:
- відділенням соціального обслуговування вдома – 66 громадянам;
- стаціонарним відділенням – 12 громадянам.
Відділ по роботі серед інвалідів ветеранів та пенсіонерів
Станом на 1 січня 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення районної державної адміністрації перебуває 6047 інвалідів всіх груп
та категорій, в тому числі 540 – інвалідів І групи, 1635 - ІІ групи, 3323- ІІІ
групи, 549 - діти-інваліди віком до 18 років.
Крім того на на обліку в управлінні перебуває 24 повнолітніх осіб,
визнаних недієздатними.
Кошторисними призначеннями на виконання комплексних заходів
Програми посилення соціального захисту ветеранів та слабозахищених верств
населення на 2017 рік управлінню доведено 359,6 тис. грн., в тому числі:
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- для призначення та виплати компенсації непрацюючим фізичним особам, які
надають соціальні послуги – 309,6 тис. грн.,
- для надання одноразової грошової допомоги – 50,0 тис. грн.,
З них, станом на 01 січня 2018 року використано 349,5 тис. грн., в тому числі:
- для призначення та виплати компенсації непрацюючим фізичним особам, які
надають соціальні послуги – 299,8 тис. грн. (134 одержувачів на місяць),
- для надання одноразової грошової допомоги – 49,7 тис. грн. (79 особам),
За рахунок коштів державного бюджету протягом січня –грудня 2017
року надано одноразову грошову допомогу 131 громадянину на загальну суму
86,6 тис. грн.
Протягом 2017 року на розгляд до управління надійшло 485 звернень по
питанню виділення матеріальної допомоги. Проведено 9 засідань комісії по
наданню одноразової грошової допомоги.
Проведено виплату разової грошової допомоги до Дня Перемоги
передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 №223
«Деякі питання виплати у 2017 році разової грошової допомоги, передбаченої
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» 495 ветеранам війни та
прирівняним до них особам на загальну суму 704,0 тис. грн.
Протягом 2017 року проведено виплату грошових компенсацій на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів 19 особам на суму 5,4 тис.грн.,
та на транспортне обслуговування 84 особам на суму 31,8 тис.грн.
Станом на 01.01.2018 року на обліку в управлінні для забезпечення
санаторно-курортною путівкою в оздоровчі заклади перебуває 531 особа. За
2017 рік направлено на оздоровлення в санаторно-курортні заклади 45
громадян, з яких 1 інвалід Армії, прирівняний до інвалідів Вітчизняної війни,
та 44 інваліди загального захворювання. Крім того, направлено на реабілітацію
у Виноградівський геріатричний пансіонат 25 інвалідів та 2 пенсіонерів по віку.
Станом на 1 січня 2018 року:
- видано протезно-ортопедичне взуття – 122 громадянам на загальну суму 562,5
тис. грн.;
- забезпечено протезами 44 осіб на загальну суму 1284,5 тис.грн.;
За даними відділу охорони здоров’я, протягом 2017 року забезпечено
медикаментами по пільгових цінах 14961 громадян на загальну суму 3217,0
тис. грн.
За даними Хустської районної стоматологічної поліклініки, протягом 2017
року зубопротезовано безкоштовно 23 громадян на загальну суму
51,7 тис.грн.
Перебувають на обліку та введені до Єдиного державного
автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги 74 учасники бойових
дій та 1 інвалід третьої групи, які брали безпосередньо участь в
антитерористичній операції. Вищевказаним надаються пільги відповідно до
статті 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту».
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На обліку перебуває 1 військовослужбовець, який отримав поранення в
зоні АТО, прирівняний до інвалідів війни ІІІ групи, причина інвалідності:
контузія/поранення, пов’язане із захистом Батьківщини.
Для забезпечення путівкою в санаторно – курортні заклади на обліку в
управлінні перебуває 7 учасників бойових дій в АТО.
За даними відділу охорони здоров’я Хустської райдержадміністрації,
станом на 01.01.2018 року учасників бойових дій в АТО забезпечено
безкоштовно медикаментами на загальну суму 19283,0 грн.
Протягом 2017 року проведено 4 засідання районної координаційної ради
з
вирішення
проблемних
питань
військовослужбовців,
учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей.
Станом на 01.01.2018 року на обліку перебуває 65 осіб (31 сім’я), в т.ч.
20 осіб працездатного віку, 26 дітей, 7 інвалідів та 12 пенсіонерів, які
перемістились з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції. Призначено щомісячну адресну
допомогу 20 сім’ям. Загальна сума виплаченої допомоги за 2017 рік складає
391 тис.грн.
Відділ персоніфікованого обліку пільговиків та соціальних виплат
Станом на 01 січня 2018 року до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, що мають право на пільги введено 23200 електронних справ.
Відповідно до діючого законодавства станом на 01 січня 2018 року :
- користуються пільгою з урахуванням середньомісячного доходу сім»ї 3408 осіб;
- кількість пільговиків, які отримують пільги без урахування доходів 402 осіб;
- Кількість осіб якими подано декларацію – 750 осіб;
- Кількість осіб яким продовжено пільги автоматично - 5523 особам.
Кошторисними призначеннями на 2017 рік було доведено за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення
окремих пільгових категорій громадян скрапленим газом 50,6 тис.грн., твердим
паливом – 863,5 тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року: отримали пільги на придбання
скрапленого газу 448 осіб, в тому числі на 100% знижку – 22 особи, на 75%
знижку – 45 осіб, на 50% знижку – 33 особи, багатодітні сім’ї – 348 осіб; на
загальну суму 54,6 тис. грн.; профінансовано 50,6 тис. грн. , заборгованість 4,0
тис. грн.
Станом на 01 січня 2018 року отримали пільги на придбання твердого
палива 635 осіб, в тому числі на 100% знижку 22 інвалідів війни, 148
пенсіонерів за професійною ознакою, на 75% знижку – 49 осіб, на 50% знижку
50 осіб, багатодітні сім’ї – 366 осіб; на загальну суму 917,3 тис. грн.;
профінансовано 863,5 тис. грн. в тому числі заборгованість за 2016 рік 4,1 тис.
грн., заборгованість за 2017 рік 57,9 тис. грн.
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Кошторисними призначеннями на 2017 рік управлінню кошти для
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним
транспортом не доведено. Станом на 01 січня 2018 року заборгованість перед
автомобільними перевізниками району за здійсненні перевезення окремих
пільгових категорій громадян у 2015 році складала 433,4 тис. грн.,
фінансування не проводилося.
Для надання пільг, окремим пільговим категоріям громадян, на оплату
житлово-комунальних послуг управлінню на 2017 рік доведено за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7886,8 тис.грн.
Станом на 01 січня 2018 року організаціями надавачами житловокомунальних послуг нараховано пільг на загальну суму 8478,4 тис. грн.;
профінансовано 7884,7 тис. грн. в тому числі заборгованість за 2016 рік 2319,0
тис. грн., заборгованість за 2017 рік становить 2912,7 тис. грн..
Проводиться виплата допомог та компенсацій по Чорнобильським
програмам.
Кошторисними призначеннями на 2017 рік для проведення виплат по
Чорнобильським програмам доведено 327,5 тис. грн. Станом на 01 січня 2017
року нараховано по Чорнобильським програмам 341,6 тис. грн., проведено
виплату на загальну суму 328,3 тис. грн., в тому числі заборгованість за 2016
рік 0,8 тис. грн., заборгованість з виплати 14,1 тис. грн.
Відділ по нагляду за правильністю призначення пенсій
Спеціалістами відділу по нагляду за правильністю призначення та
виплатою пенсій за період за 2017рік:
- перевірено новопризначених пенсійних справ – 639, що становить 100%, з них
виявлено порушення по 10 пенсійних справ, що призвело до недоплати пенсії
на суму 21,87 грн
- переплати на суму -0,63грн
- перевірено перерахунків 646 пенсійних справ, що становить 100%, порушень
не виявлено;
- перевірено1285 особових рахунки;
- перевірено 550 архівних особових рахунки.
Будівництво та ЖКГ
У 2017 році в районі реалізувалося три проекти, які фінансувалися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку та спів фінансувалися з
місцевих бюджетів у співвідношенні не менше 10% кошторисної вартості
об’єктів.
На даний час роботи на всіх об’єктах завершені.
Зокрема за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
реалізовано проект по «Реконструкція котельні із встановленням додаткового
твердопаливного котла в АЗПСМ с. Копашнево, Хустського району» на суму
398,2 тис.грн.
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За рахунок субвенцій з обласного і державного бюджету в минулому році
проведено: капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Бороняво Хустського району
(заміна вікон та дверей) на 465,0 тис.грн., поточний ремонт корпусу №4 ЗОШ ІІІІ ст. с.Липча (заміна вікон і дверей) на 160,0 тис.грн., коригування проекту
«Реконструкція ДНЗ в с. Іза Хустського району» на суму 100,0 тис.грн.,
капітальний ремонт вул.Мічуріна села Іза Хустького району на 120,0 тис.грн.,
поточний ремонт дороги вул. Березнянській в с.Нанково на 170,0 тис.грн.,
поточний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Рокосово - Вертеп
на суму 3 746,9 тис.грн., поточний ремонт автомобільної дороги місцевого
значення Синевир - Колочава - Буштино, у Хустському районі на суму 900,9
тис.грн., капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Центральної в с.
Рокосово на суму 6 461,0 тис.грн.
В галузі житлово-комунального господарства:
В 2017 році продовжено практику започатковану в минулих роках з питань
вивезення та збору сміття. Для цих цілей використовується участь приватних
підприємців та КП «Води Хустщини».
Постійно проводились роботи щодо очищення обочин автомобільних доріг
та прилеглих до них територій від сміття.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 13.03.2017 року № 114 „Про благоустрій населених пунктів, проведення
акції «Закарпаттю-чисте довкілля», місячника «Чисті узбіччя» прийнято
відповідне розпорядження від 03.03.2017 №69 та встановлено єдиний
санітарний день – п’ятниця.
За даними виконкомів селищної та сільських рад району розроблено схеми
санітарного очищення населених пунктів. В усіх населених пунктах діють
громадські інспектори з питань дотримання законодавства у сфері
благоустрою.
11 березня та 1 квітня 2017 року у районі проведено день довкілля
(суботники), де були залучені всі верстви населення по прибиранню територій.
З початку 2017 року на території району:
- ліквідовано 16 несанкціонованих сміттєзвалищ;
- вивезено 843 м.куб. сміття;
- розчищено 78,1 км. джерел, русел та потічків;
- упорядковано 21 зон відпочинку, парків та скверів;
- упорядковано 41 кладовищ;
- очищено129,6 км. придорожніх смуг, канав та кюветів;
- очищено 87,5 км. прибережних смуг.
У водопровідному господарстві району для забезпечення питною водою
населення та об’єктів соціальної сфери діяло 7 водопроводів: в смт. Вишково,
в селах: Данилово, Н.Селище та Рокосово, 3 відомчі водопроводи: Вільшани,
Шаян, Нижній Бистрий.
Побудовано понад 20 очисних споруд типу «БІОТАЛ», а також в районі
є очистні споруди з центральним водовідведенням в смт. Вишково, с. Драгово,
с. Шаян.
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Для водопостачання якісною водою населених пунктів району
виготовляється проектно-кошторисна документація для п’яти населених
пунктів району, а саме: с. Сокирниця, с. Крайниково, с. Стеблівка, с. Данилово,
с. Олександрівка. Наразі дана проектно-кошторисна документація знаходиться
в стадії завершення. Необхідно допроектувати станцію очистки води та подати
ПКД для проведення державної експертизи.
На виконання розпорядження від 22.05.2017 №180 «Про підготовку
господарського комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в
осінньо-зимовий період 2017-2018 років» проводився комплекс підготовчих та
ремонтних робіт.
Опалювальний сезон в бюджетних установах району розпочато вчасно
без порушення. Проблемних питань з проходження опалювального сезону
наразі не має.
Ведеться постійно контроль використання енергоносіїв, наразі
енергоносії використовуються в межах наданих лімітів.
До Хустської райдержадміністрації на 2017 рік Службою автомобільних
доріг в Закарпатській області були доведені кошти в сумі 1939,0 тис.грн., з них
на поточний дрібний ремонт – 895,9 тис. грн.., на експлуатаційне утримання –
1043,1 тис. грн..
Протягом 2017 року проведена робота з передачі Службою автодоріг до
управління Закарпатської облдержадміністрації всіх доріг місцевого значення.
Проведено в районі обстеження 37 доріг та надано облдержадміністрації
відповідні акти.
Хустська РДА замовила проектно-кошторисні документації на
автомобільні дороги місцевого значення, зокрема проведено обміри та
складено дефектні акти на 12 автомобільних доріг.
Наразі, виготовлено проектно-кошторисні документації на поточний
середній ремонт автомобільних доріг Хустського району та частково
профінансовано видатки державному підприємству – Український державний
інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «УКРДІПРОДОР»
за виготовлення проектно-кошторисної документації :
- на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Іза-Н.Селище-Драгово, км 0+000-20+500 –
93042,317 тис.грн.
на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Велятино-Держкордон з Румунією км 0+0005+000 (проект виготовлений, знаходиться у «УКРДІПРОДОР») – 15849,4
тис.грн.
- на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Липча – Іза км 0+000-9+400 – 29798,0
тис.грн.
- на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Данилово-Олександрівка км 0+000-6+000 –
17010,149 тис.грн.
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- на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Хуст-Крива км 0+000-4+200 – 15275,240
тис.грн.
- на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
користування місцевого значення Кошельово-Залом км 0+000-2+000 – 7481,894
тис.грн.
В 2017 році за кошти митного збору було проведено часткові ремонтні
роботи на автомобільних дорогах Мукачево-Рогатин-Бібрівка-Львів та
Свалява-Липча і Долина – Хуст.
Службою автомобільних доріг у Закарпатській області в 2017 році
проведено ремонтні роботи по обласній автомобільній дорозі ВишковоЯблунівка-Держкордон з Румунією за кошти селищної ради, СтеблівкаКрайниково-Вонігово – за кошти Служби автомобільних доріг, ДраговоСокирниця – за кошти Служби автомобільних доріг.
Залишається найбільш критичним стан на дорогах: Липча-Іза, Данилово –
Олександрівка, Іза–Н.Селище-Драгово на ділянці дороги Копашнево –Драгово,
Кошельово-Залом.
Сільське господарство та надзвичайні ситуації
Сільське господарство є важливою галуззю матеріального виробництва і
займає провідне місце в економіці району.
В Хустському районі станом на 01.01.2017 року по всіх категоріях
господарств було зареєстровано 33 107 га сільськогосподарських угідь, з них
12 122 га ріллі.
На початок 2017 року в районі нараховувалось 75 сільськогосподарських
підприємств, діяли 4 пункти штучного осіменіння, 2 цехи – по переробці
молока, м’ясопереробні цехи – 10, забійні цехи – 4.
До кола статистичної звітності «Підсумки збору врожаю
сільськогосподарських культур,плодів, ягід та винограду станом на 01 грудня
2017 року в Хустському районі» входять 9 с/г підприємств району різної форми
власності. Посівна площа по даних господарствах становить 59,9 га. По даній
категорії господарств зібрано: озимої пшениці – 304,0 ц, озимого жита – 880,0
ц, тритікале - 84 ц, ячменю – 30ц, гречки – 24 ц, кукурудзи на зерно – 195ц,
картоплі – 63 ц, овочів закритого ґрунту 9829 ц.
Сільськогосподарське виробництво району в основному концентрується
в галузі тваринництва. За січень – грудень 2017 році всіма категоріями
господарств вироблено м’яса - 7685т (100,2% до відповідного періоду 2016).,
молока – 31116т (100,1%)., яєць – 21808 тис. шт. (95,9%). Чисельність поголів’я
худоби та птиці у господарствах усіх категорій становить ВРХ – 9988 гол.
(71,9%), у т.ч. корови – 7912 гол.(77,6%), свиней – 20801 гол.(81,9%), вівці та
кози – 8502 гол.(60,1%), птиці – 201,4 тис.гол. (90,6%).
Протягом минулого року проведено 18 засідань районної комісії
техногенної екологічної безпеки та цивільного захисту. На комісіях розглянуто
57 питань різного характеру. Проведена закупка для поповнення матеріального
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резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій паливомастильних матеріалів на
суму 100 тис грн. ( 2374 літрів дизельного палива та 1500 літрів бензину).
Спільно з Виноградівським міжрайонним управлінням водного
господарства проведено обстеження гідротехнічних споруд дамб на річках
Тиса і Ріка та проведено русло регулюючі роботи в селі Нижній Бистрий
урочище «Берег»та відновлення зруйнованої берегової лінії лівого берегу р.
Ріка внаслідок негативного впливу вод, біологічним кріпленням. Розглянуто 34
заяви громадян району з питань запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій різного роду.
Організаційна робота
Відділ організаційної роботи здійснює планування роботи адміністрації
та контроль за його виконанням, що дозволяє налагодити чітку взаємодію
управлінь, відділів, секторів, служб райдержадміністрації у реалізації своїх
повноважень, розгляду нагальних питань.
Згідно затвердженого плану роботи Хустської районної державної
адміністрації на 2017 рік було заплановано та виконано ряд завдань.
Зокрема, проведено 11 засідань колегії райдержадміністрації, де
розглянуто питання щодо виконання районного бюджету, програми соціальноекономічного та культурного розвитку району, цільових програм та інших
актуальних питань з подальшим виданням розпоряджень та доручень голови
райдержадміністрації, які передбачали здійснення конкретних заходів.
Протягом 2017 року проведено:
-4 наради з головами селищної та сільських рад району і 3 нарадисемінари з секретарями виконавчих комітетів, де розглянуто актуальні
питання життєдіяльності громад населених пунктів, покращення роботи
органів місцевого самоврядування, тощо.
Під постійним контролем райдержадміністрації знаходиться стан виконання
органами місцевого самоврядування делегованих повноважень щодо
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів
громадян, виконання яких два рази на рік відділом організаційної роботи
аналізується та подається на розгляд в облдержадміністрацію.
Відповідно до плану роботи райдержадміністрації проводяться
організаційно-масові, святкові та ювілейні заходи.
Звернення громадян
Упродовж 2017 року робота із зверненнями громадян в
райдержадміністрації була спрямована на виконання заходів Указу Президента
України від 7 лютого 2008 року № 109, Закону України "Про звернення
громадян" та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
Налагоджено чіткий облік звернень всіх категорій громадян, приділяється
особлива увага до вирішення проблем і запитів, з яким звертаються ветерани
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праці, інваліди, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС,
багатодітні сім"ї, пенсіонери та інші громадяни, які потребують соціальної
підтримки.
Взято під особливий контроль розгляд письмових звернень та
забезпечується проведення першочергового особистого прийому жінок, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої
Вітчизняної війни.
Керівництвом райдержадміністрації дотримувались графіки: проведення
особистих прийомів громадян (прийнято 22 чол.); виїзних прийомів громадян
за місцем їх проживання (прийнято 34 чол.). На телефон " гарячої телефонної
лінії" звернулося 4 громадяни.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації надійшло 1001 звернень
громадян (за відповідний період 2016 року-1086, 2015 року-743, 2014 - 446), з
них 26 повторних, 36 колективних.
Найбільше - від мешканців смт.Вишково-218,
с.Л.Поляна-108,
с.Березово-55, с.Сокирниця-52, с.Горінчово-46, від мешканців м.Хуст та
населених пунктів інших районів-29.
Через органи влади вищого рівня надійшло 814
звернень (за
аналогічний період 2016 року-799, 2015 року-343). В тому числі, до ДУ
«Урядовий контактний центр» та ДУ «Закарпатський обласний контактний
центр» зателефонувало 756 громадян (найбільше – з сіл: Л.Поляна, Іза,
Кошельово, Золотарьово, смт.Вишково, найменше - з сіл: Крива, Монастирець,
Липовець).
Основні питання: соціального захисту - 646, комунального та дорожнього
господарства - 71, сільського господарства - 59, праці - 46, освіти - 37,
охорони здоров’я - 35, житлові - 23, транспорту - 16. Найменше звернень
питань роботи місцевих органів влади і управління, забезпечення законності та
охорони правопорядку, культури, торгівлі, екологічної безпеки, що складають
менше 1 відсотка від загальної кількості.
На першому місці за надходженням, а це 64,41% від загальної кількості,
звернення з питань призначення субсидій, надання одноразових грошових
допомог, призначення та виплата соціальної допомоги малозабезпеченим,
забезпечення пільговими автомобілями та путівками в санаторій.
На другому місці - звернення громадян з питань комунального та
дорожнього господарства. В основному зверталися мешканці сіл: Березово,
Драгово, Л.Поляна, Горінчово, Липча, які порушували питання ремонту доріг,
електропостачання, газопостачання, санітарного стану територій.
З питань освіти, а саме, роботи загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладів, найбільше звернень з сіл Кошельово, Н.Бистрий,
Березово.
Надходили масові звернення від адміністративно-обслуговуючого
персоналу загальноосвітніх навчальних закладів району стосовно неповної
виплати заробітної плати.
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Кредиторська заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю
кошторисних призначень по додатковій дотації з державного бюджету.
Звернення з питань
транспорту – це недотримання графіків
автоперевізниками при перевезенні пасажирів мікроавтобусами, щодо
неправомірних дій окремих автоперевізників при перевезенні пільгових
категорій населення, в основному,
в напрямку Хуст-Бороняво, ХустКопашново, Хуст-Данилово, Хуст-Липецька Поляна, Хуст-Рокосово та інші).
Робота вказаних у зверненнях суб"єктів господарювання (перевізників)
обговорена на засіданнях робочої групи з розгляду питань перевезення
пасажирів автомобільним транспортом та безпеки дорожнього руху
райдержадміністрації.
Надходили звернення від пенсіонерів та інвалідів стосовно відмови у
безкоштовному проїзді на транспорті загального користування на приміських
маршрутах.
Ряд заявників постійно звертається до райдержадміністрації, органів
влади вищого рівня, хоча розв‖язання їх питань знаходиться виключно в
компетенції селищної, сільських рад (скарги щодо спірних питань
користування земельними ділянками /межові спори/, самовільне захоплення
землі; питання щодо благоустрою населених пунктів; ремонту доріг, які
знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування і є комунальною
власністю територіальної громади), тому
робота
органів місцевого
самоврядування в цьому плані є недостатньою (звернення з сіл: Драгово,
Забрідь, Горінчово, Л.Поляна, Золотарьово, Іза, Л.Поляна, Крайниково,
Нанково, с.Н.Селище, смт.Вишково).
На урядову «гарячу лінію» від мешканців Хустського району (с.Копашново,
с.Л.Поляна, с.Нанково, с.Бороняво) надійшло 31 анонімне звернення з різних
питань. Дані звернення були розглянуті по суті порушених питань.
У лютому 2017 року на засіданні колегії райдержадміністрації
розглядалось питання про підсумки роботи із зверненнями громадян, що
надійшли до райдержадміністрації у 2016 році та у серпні 2017 року – за
підсумками І півріччя 2017 року.
Також на засіданнях колегії райдержадміністрації заслухано звіти голів
виконавчих комітетів Данилівської, Рокосівської, Вільшанської, Горінчівської,
Олександрівської,
Н.Бистрівської,
Кошелівської,
Монастирецької,
Стеблівської, Золотарівської сільських рад про дотримання законодавства з
питань розгляду звернень громадян у виконавчих комітетах відповідних рад.
За наслідками роботи колегії були прийняті відповідні рішення.
Державний реєстр виборців
Станом на 10.01.2018 року в базі даних Держреєстру виборців по
Хустському району міститься записи про 72289 виборців, в тому числі з
відміткою про вибуття — 289 виборців.
Наразі, на території району налічується 31 суб’єкт подання відомостей
періодичного поновлення, планова кількість відомостей періодичного
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поновлення складає 87 відомостей щомісяця, за рік цей показник становить 1044
відомостей. В 2017 році суб'єктами подання з 1044 планових відомостей було
надано для опрацювання 856 відомостей, відносно 8021 виборців, 188
відомостей не містили жодних змін і були порожніми.
Слід зазначити, що серед суб’єктів поновлення найбільша кількість
відомостей, які передбачали зміни в базі Держреєстру припадає: на відділ
Державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Хустського
районного управління юстиції в Закарпатській області (ВДРАЦС)- 12 відомостей
відносно 1054 осіб, Хустський районний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України в Закарпатській області (ДМС-) 14 відомостей
відносно 578 осіб та органи реєстрації. Серед органів реєстрації найбільшу
кількість відомостей було подано такими місцевими радами: Вишківською— 36
відомостей - 756 виборців, Боронявською- 36 відомостей- 316 виборців,
Велятинською— 36 відомостей- 225 виборців, Горінчівською-34 відомості-373
виборців, Драгівською- 34 відомості- 310 виборців, Золотарівською- 36
відомостей- 361 виборців, Ізянською- 36 відомостей- 566 виборців,
Копашнівською— 36 відомостей - 250 виборців, Кошелівською - 24 відомості
437 виборців, Липчанською - 35 відомостей- 620 вибоців, Монастирецькою —
36 відомостей-214 виборців, Сокирницькою -35 відомостей -248 виборців.
В загальному, в 2017 році працівниками відділу було створено 65
ініціативних відомостей відносно приведення у відповідність персональних
даних 1474 особам. Наразі, враховуючи ці зміни, працівниками відділу ведення
Державного реєстру виборців на основі підтверджувальних документів було
опрацьовано записи відносно 9 495 осіб.
Наразі, в населених пунктах району налічується 723 вулиці та 28 625
будинків. В 2017 році працівниками відділу було опрацьовано відомості про
перейменування вулиць на території таких населених пунктів: с. Боронява- 1, с.
Сокирниця- 1 відповідних сільських рад. Також в 2017 році в с.Залом
Кошелівської сільської ради найменовано 21 вулицю та найменовано 1 нову
вулицю в с.Липча. Також проводиться постійна роботи щодо оновлення та
ведення обліку змін довідника виборчих дільниць, а саме коригування їх меж.
В 2017 році працівниками відділу було опрацьовано 474 обставин щодо
створення карток нових будинків на підставі рішень виконкомів місцевих рад
району, про введення їх в дію, або підтверджень щодо їх наявності.
Службою розпорядника Реєстру постійно акцентується увага на
приведення у відповідність адресного реєстру населених пунктів району, адже з
57 населених пунктів, які є на території 26 селищної та сільських рад району ще
у 8-ми - відсутні вулиці. Ця робота проводиться вже з 2012 року і процедуру
найменування вулиць в попередні роки вже проведено в 10 селах району.
Монастирецькою та Нижньобистрівською сільськими радами запущено
процес найменування вулиць в листопаді 2017 року. На даний час триває процес
громадських слухань у кожному селі на території цих сільських рад та
проводяться обговорення щодо визначення назв вулиці на виконкомах і сесіях
рад для завершення цього процесу у 2018 році та винесення відповідних рішень.
Постійно проводиться робота з органами місцевого самоврядування з питань
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щодо внесення змін до реєстру виборчих дільниць, які діють на постійній основі.
В 2017 році працівниками відділу було опрацьовано 392 відповідні зміни
та завдання в Геоінформаційній підсистемі АІТС "Державний реєстр виборців
(АІТС ДРВ ГІС).
На вимогу Служби розпорядника Держреєстру працівниками відділу в
серпні 2017 року, через звернення до органів місцевого самоврядування
(селищного та сільських голів району) проведено аналіз відповідності
приміщень дільничних виборчих комісій( далі ДВК) та приміщень для
голосування щодо доступу осіб з інвалідністю. В ході обстеження виявлено, що
з 50-ти виборчих дільниць: приміщення ДВК та приміщення для голосування
відповідають вимогам- 32 ВД.
В 2017 році всього було опрацьовано 12843 записи про виборців
Хустського району, а саме: змін ідентифікаційних та службових даних-2657;
змін виборчої адреси та встановлення відмітки ―вибув‖- 5484; включено нових
записів- 1157; знищено записів- 1184; відхилено записів, які не потребували
змін- 2361.
Для ідентифікації записів про виборців, працівниками відділу було
сформовано 2817 пошукових запитів в системі АІТС.
Також, в 2017 році було погоджено звернення інших відділів Держреєстру
відносно 330 виборців, які стали на реєстраційний облік на території інших
відділів ведення Державного реєстру виборців.
За період 2017 року було видано 740 наказів начальника відділу ведення
Державного реєстру виборців апарату Хустської райдержадміністрації відносно
певного типу змін щодо 10486 осіб.
На особливому контролі перебувають завдання, що стосуються
забезпечення розгляду заяв та запитів громадян згідно статей 19,20,21 Закону
України ―Про державний реєстр виборців‖, однак в 2017році заяв виборців не
поступало. У відповідності до частини 1 статті 21 Закону України ―Про
Державний реєстр виборців‖ в 2017 році, було розглянуто два запити виборців
до органу ведення щодо надання даних щодо змісту їх персональних даних у
базі Держреєстру.
При активній допомозі відділу ведення Державного реєстру виборців в
2017 році було проведено такі види виборів: позачергові вибори Березівського
с/г – 30 квітня 2017 року; проміжні вибори депутата Горінчівської с/р (20
округ) — 6 серпня 2017 року; проміжні вибори депутатів Олександрівської с/р
в трьох округах( 5;7;13 округ) — 1 жовтня 2017 року.
В 2017 році проведено 4 гарячих ліній, завдяки яким виборці мали змогу в
телефонному режими отримати консультацію щодо вирішення проблемних
питань функціювання Реєстру. В телефонному режимі звернулося 34 громадян
району.
В 2017 році було забезпечено ведення відповідних екранів АІТС щодо
функціювання комплексної системи захисту інформації АІТС ДРВ. Також в
січні і листопаді 2017 року за дорученням Служби розпорядника Держреєстру
було проведено експертні випробування комплексної системи захисту
інформації АІТС відділу ведення.
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Надання адміністративних послуг
Центр надання адміністративних послуг Хустської районної державної
адміністрації за 2017 рік надав 5160 адміністративних послуг, з них:
3604 - управлінням Держгеокадастру у Хустському районі;
623 - Хустським районним відділом Головного управління Державної
міграційної служби України в Закарпатській області;
795 - відділом містобудування та архітектури Хустської районної
державної адміністрації;
115 - документи дозвільного характеру;
7 - Хустським державним підприємством технічної інвентаризації;
16 - службою у справах дітей Хустської районної державної
адміністрації.
З початку 2018 року через ЦНАП ХРДА надано 873 адміністративні
послуги, що на 25% більше ніж в минулому році.
Реєстрація речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації
юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців
Протягом 2017 року відділом державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібрідприємців по Хустському району було зареєстровано 20 юридичних осіб, 225
фізичних осіб-підприємців, а також проведено державну реєстрацію
припинення 8 юридичних осіб та 644 фізичних осіб-підприємців. Також
здійснювалася державна реєстрація заявників в межах області,згідно п.2ст.4 ЗУ
«Про державну реєстрацію юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань».
Зареєстровано 1364 заяви у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
Містобудування та архітектура
Відділом містобудування
01.01.2017 по 31.12.2017рік.

та

архітектури

райдержадміністрації

з

- розглянуто та видано 263 Будівельні паспорти для будівництва та
обслуговування індивідуальних житлових будинків.
- Розглянуто 504 проекти землеустрою.
- надано 29 містобудівних умов та обмежень на забудову земельних ділянок.
- розроблено та затверджено 105 детальних планів забудови земельних
ділянок.
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Проводиться координація розроблення та затвердження містобудівної
документації.
Генеральні плани :
- смт. Вишково.
- с. Сокирниця
- с. Кічерели
- с. Липча
- с. Вільшани
- с. Шаян
- с. Вилятино
- с. Н.Селище
Також розроблено 5 паспортів прив’язки малих архітектурних форм для
потреб населення.
Видано 152 довідоки про розміщення земельних ділянок поза межами
генеральних планів населених пунктів.
Робота служби у справах дітей
Станом на 01.01.2018 року
в службі у справах дітей
райдержадміністрації на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування перебуває 88 дітей, а саме: 36 дітей-сиріт та 52 дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них: 63 перебувають під опікою чи
піклуванням громадян, три прийомні сім’ї, де перебуває – 4 дітей, два дитячі
будинки сімейного типу, де перебуває -8 дітей; 13 дітей перебувають у
державних закладах та потребують влаштування у сім’ю.
Усього сімейними формами виховання охоплено 75 дітей даної категорії,
що становить 85 % від загальної кількості дітей, які перебувають на
первинному обліку служби. Протягом 2017 року соціально-правовий статус
набуло 26 дітей: 13 – дітей-сиріт; 13 дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них: 16 дітей влаштовано під опіку/піклування; одну дитину
усиновлено; двох дітей влаштовано до Перечинської ЗОШ–інтернат; двоє дітей
влаштовано до Вільшанського дитячого будинку–інтернату; двоє дітей
повернено в біологічну сім’ю; 1 дитина - Закарпатський центр соціально психологічної реабілітації дітей; 2 дітей – влаштовано тимчасово в сім’ю
громадян. Знято з первинного обліку 13 дітей з них: 10 осіб - у зв’язку з
досягненням 18-річного віку; одна дитина усиновлена громадянами України;
двоє дітей повернено в біологічну сім’ю.
Одним з основним завдань служби у справах дітей райдержадміністрації
є влаштування дітей у сімейні форми виховання. Працівники служби у справах
дітей райдержадміністрації, згідно із річним графіком проведення обстежень
умов проживання та виховання дітей в сім’ях опікунів/піклувальників,
прийомних сім’ях, проводять обстеження, з метою з’ясування умов
проживання дітей, їх матеріального забезпечення, дотриманням законних прав
та інтересів підопічних. Протягом 2017 року проведено 33 обстежень житловопобутових умов проживання дітей цієї категорії.
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Окрім того, службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться
нагляд за дотриманням прав 35 усиновлених дітей на території нашого району.
При обстеженнях встановлено, що всі усиновлені діти проживають в належних
умовах, мають потрібне забезпечення, догляд, права дітей не порушуються.
На службу у справах дітей райдержадміністрації покладено завдання
щодо захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Таким чином
77 – мають житло на праві
користування; 8 – мають житло на праві власності; 3 – не мають житла.
З метою сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя,
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний
розвиток при райдержадміністрації працює дорадчий орган - комісія з питань
захисту прав дитини, безпосереднє ведення справ якої здійснює служба. З
початку 2017 року проведено 14 відповідних засідань.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться робота,
спрямована на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. На
профілактичному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації станом
на 01.01.2018 року перебуває
17
сімей, що
знаходяться у
складних життєвих обставинах, в яких виховується 37 дітей. З початку року
поставлено на профілактичний облік
30 дітей, з них:
18 дітей,
по
відношенню
до
яких
батьки
ухиляються
від
виконання
батьківських обов’язків; 1 дитина як така, що систематично, самовільно
залишає місце постійного проживання; 12 дітей, які зазнали насильства в сім’ї.
Знято з обліку 16 дітей у зв’язку: 2 - досягнення повноліття; 5 – надання
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування в результаті позбавлення
батьківських прав батьків; 14 – з покращенням ситуації в сім’ї.
З метою своєчасного виявлення дітей, схильних до бродяжництва,
жебракування, скоєння злочинів та інших правопорушень, попередження
негативних явищ у дитячому середовищі, профілактики бездоглядності і
безпритульності у дитячому середовищі та профілактики безвідповідального
ставлення до виконання батьківських обов’язків та інших негативних явищ,
протягом поточного року, працівниками служби у справах дітей
райдержадміністрації проведено 33 рейдових заходи, а саме: 31 рейдів «Діти
вулиці» та 2 рейди «Урок». Під час рейдів було виявлено 30 дітей, яких взято
на облік. Так, за результатами рейдів подано клопотання на двох батьків щодо
притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП.
Проведено профілактичні бесіди із працівниками магазинів та барів щодо
недопущення продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18
років та рекомендовано розмістити відповідні вивіски. З метою попередження
безпритульності та бездоглядності, правопорушень та злочинності, вироблення
свідомої дисципліни серед неповнолітніх, службою у справах дітей
райдержадміністрації за звітний період проведено 73 бесіди, 24 лекції
правових лекторіїв на базі загальноосвітніх навчальних закладів району щодо
профілактики злочинності серед неповнолітніх та ведення здорового способу
життя, 35 індивідуальних бесід. З 9 дітьми, які мають проблеми з законом, та
відносно яких були відкриті кримінальні провадження, спеціалістами служби у
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справах дітей райдержадміністрації проводилася змістовна виховна
профілактична робота, спрямована на соціальну адаптацію та недопущення їх
повернення на злочинний шлях. З навчальних закладів усіх рівнів акредитації
до служби у справах дітей райдержадміністрації протягом 2017 року надійшло
3 клопотання щодо надання погодження на відрахування студентів, які за
різних обставин не можуть продовжувати навчання у зазначеному закладі. За
результатом проведеної роботи з неповнолітніми та їх батьками було
погодження на відрахування. Постійно поновлюється Єдина інформаційноаналітична система «Діти» (ЄІАС «Діти») з метою надання комплексної
соціальної допомоги дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Служба
здійснює постійний контроль за повнотою внесення і своєчасним поповненням
інформації в ЄІАС «Діти». З метою запобігання порушень конфіденційності,
цілісності та доступності інформації, яка оброблюється, призначено
адміністратора безпеки ЄІАС «Діти», системного адміністратора програмноапаратних засобів та визначено користувачів, які мають право працювати з
системою. Крім того, взято участь у справах, які знаходились та знаходяться у
провадження суду. Протягом 2017 року здійснено прийом 143 громадян з
різних питань.

Проблемні питання
Проблемні питання економіки та сільського господарства
1. Залишається значною кількість родовищ твердих корисних копалин,
глин для виробництва будівельних матеріалів, пісчано-гравійних
сумішей, інших покладів, які на сьогодні розвідані, але не
використовуються, не мають інвестора.
2. На території 9 сільських рад району на сьогодні не має жодного
виробничого підприємства, цеху чи фермерського господарства.
Проблемні питання ЖКГ та будівництва
1. Дорожнє господарство району знаходиться в критичному стані. Більше
сімдесяти відсотків від загальної протяжності автомобільних доріг
потребують ремонту. Мости та дорожня інфраструктура майже
вичерпала ресурс експлуатації.
2. Питна вода не відповідає санітарним нормам. Каптажі та колодязі якими
користується населення, забруднені поверхневими водами в які
попадають каналізаційні стоки. Відсутні очисні споруди та
каналізування. В літній період багато населених пунктів залишаються без
питної води.
3. Відсутність сміттєзвалищ та сміттєпереробних об’єктів на території
району. У зв’язку з цим виникає велика кількість стихійні сміттєзвалища,
що утворюються на околицях сіл, в ярах, канавах та малих річках.
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4. Дуже великі збитки приносять паводки на р. Тиса та на р. Ріка. Перед
мостовими переходами утворюються великі піщано-гравійні наноси, а
також підмиваються мостові опори. Роботи з берегоукріплення району
проводяться в недостатньому обсязі.
5. Відсутність в населених пунктах району централізованих систем
каналізування та біологічних очисних споруд.

Галузь освіти
На сьогодні необхідно додаткові кошти на:
- забезпечення організації харчування учнів пільгових категорій, на
виконання районної Програми харчування учнів у загальнооосвітніх
навчальних закладах Хустського району на 2017-2021 роки у сумі 500,0
тисяч гривень;
- оплату видатків у зв’язку з підвищенням кваліфікації педпрацівників у
2018 році, які будуть здійснювати освітній процес за стандартами Нової
української школи та обов’язкового підвищення рівня кваліфікації
вчителів початкової школи у кількості 175 чоловік у сумі 500,0 тисяч
гривень.
Додаткові кошти необхідні на покращення матеріально-технічної бази,
утримання та забезпечення функціонування навчальних закладів, а саме:
на надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми
школами-інтернатами та іншими навчальними закладами для дітей, які
потребують корекції фізичного та(або) роумового розвитку в сумі 125,0
тис. грн., а саме:
- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 70,0
тисяч гривень, для придбання запчастин та паливно-мастильних
матеріалів для спецавтотранспорту закладу;
- на придбання продуктів харчування в сумі 40,0 тисяч гривень у зв’язку із
зростанням цін;
- на оплату інших послуг (крім комунальних) у сумі 15,0 тисяч гривень для
ремонту, технічного огляду та страхування спецавтотранспорту;
- на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти з метою забезпечення засобами навчання учнів 1-их класів, які
будуть здійснювати освітній процес за стандартами Нової української
школи у 2018 році в сумі 2 000 000 гривень для придбання 40 комплектів
оргтехніки;
- для придбання інших засобів навчання необхідно ще 1 706 244 гривень;
- для забезпечення функціонування 20 шкільних автобусів для переведення
учнів до місця навчання необхідно 700,0 тисяч, в тому числі – 240,0 тисяч для
придбання дизпалива, 100,0 тисяч гривень для придбання автошин; 160,0 тисяч
гривень для придбання акумуляторів, 200,0 тисяч гривень для проведення
ремонтів, техобслуговування та техоглядів автотранспорту.

Містобудування та архітектура
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- в районі відсутня Архітектурно-містобудівна рада.
- відсутній проект програми містобудівного кадастру.
- для ефективної роботи відділу необхідно виділити кошти для придбання
оргтехніки і створити електронну базу містобудівної документації.

Галузь туризму
- проведення інформаційно-рекламної роботи, шляхом створення та
просування туристичного продукту Хустщини на внутрішньому і
міжнародному туристичних ринках;
- сприяння на міждержавному рівні відкриттю пішохідного пункту пропуску
в с. Яблунівка;
- розвиток та реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури;
- розвиток оздоровчо-лікувального туризму на базі мінеральних та
біотермальних вод Хустщини; сільського (зеленого) туризму; екологічного
туризму на основі природо-заповідних територій краю; активних видів туризму
(пішохідного, гірського, водного, гірсько-лижного, водного, кінного тощо);
- активізація міжнародної співпраці у сфері туризму і курортів.

Соціальний захист населення
Постійні зміни в законодавстві з питань надання державної соціальної
допомоги, в тому числі житлової субсидії , недостатня матеріально-технічна
база, а також критична ситуація з людським ресурсом (наразі в управлінні 13
вакансій, в тому числі у зв»язку з перебуванням основного працівника в
соціальній відпустці), унеможливлюють якісне та в повному обсязі виконання
поставлених перед управлінням завдань.
Зокрема:
1. Впродовж 2017 року до управління із заявою про призначення житлової
субсидії звернулося 5531 особа. Затримка в призначенні житлової субсидії
через відсутність працівників та достатнього офісного обладнання змушує
громадян звертатися на Урядову гарячу лінію, скаржитися у вищестоящі
інстанції. За 2017 рік мало місце 1395 звернень з питань соціальної допомоги ,
в тому числі на Урядову гарячу лінію щодо надання житлової субсидії 687.
2. Подання заяви про призначення державної допомоги при народженні
дитини та про призначення житлової субсидії в елетронній формі ставить перед
управлінням нові завдання, виконати які в ситуації, що склалася не вбачається
можливим. Згідно чинного законодавства ―у разі подання заяви в електронній
формі з використанням електронного цифрового підпису про призначення
допомоги при народженні дитини така допомога призначається не пізніше ніж
наступного робочого дня після отримання заяви органом соціального захисту
населення.‖
3.Запровадження постановою КМУ від 27.12.2017 року №1098 з січня 2018
року тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату в
свою чергу збільшує навантаження на спеціалістів. Слід зазначити, що
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впродовж 2017 року контингент одержувачів державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, що
призначається у відповідності до Закону України «Про державну соціальну
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
збільшився на 24%.
4. Окремі види соціальної допомоги (державна допомога на дітей одинокій
матері, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям, щомісячна
допомога на догляд за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу та
тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів)
призначаються в залежності від середньомісячного сукупного доходу сім»ї.
Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів)
використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.‖
Відсутність достатнього комп’ютерного обладнання наразі унеможливлює
проведення будь-яких перевірок, в тому числі через державних соціальних
інспекторів, достовірності поданої інформації про доходи, що може призвести
до переплати коштів державного бюджету.
5. У зв’язку із запровадженням програмно - цільового методу та
збільшенням кодів функціональної класифікації видатків та їх фінансування у
відділі
управління
державними
фінансовими
ресурсами
(ведення
бухгалтерського обліку та фінансування) в складі трьох чоловік виникає
ситуація коли фізично неможливо виконати всі покладені завдання, що
призводить до виконання роботи в понад урочний час, а деякі виконуються
невчасно .
6. У зв’язку з набуттям чинності з січня 2016 року закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації
фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної
політики)», яким органам місцевого самоврядування передані повноваження
ухвалювати рішення про надання окремих видів пільг для низки категорій
громадян, для яких раніше ці пільги забезпечувала держава. Зокрема йдеться
про надання пільг з послуг зв’язку, компенсації за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом, компенсації за пільговий
проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, придбання
санаторно-курортних путівок для ветеранів війни, відшкодування проїзду
громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, проведення
безоплатного капітального ремонту будинків, квартир відповідно до чинного
законодавства. Через надходження у 2015 році в неповному обсязі субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та
інших передбачених законодавством пільг залишається непогашеною
заборгованість державного бюджету за надані пільги у сумі 434,7тис.грн.
Відсутність фінансування
у 2016-2017 роках на зазначені цілі не
забезпечило на районному рівні реалізацію державної політики з питань
надання пільг, передбачених чинним законодавством. окремим категоріям
громадян. Виникла ситуація, що потребує термінового врегулювання, оскільки
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пільгові категорії громадян району фактично позбавлені скористатися своїм
правом на отримання пільг .
7. Починаючи з січня 2017 року управлінню соціального захисту
населення райдержадміністрації надано повноваження щодо забезпечення
державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
Слід зазначити, що у зв’язку з відсутністю фінансування заходів районної
програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році не забезпечено
надання послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, у тому числі дітей пільгових
категорій.
Вирішення вищевказаних проблем потребує скоординованих дій
структурних підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Зокрема:
1. Виділити кошти для придбання оргтехніки в сумі = 180000 ( придбання
3 лазерних принтерів для відділу державних допомог для роботи в
програмному комплексі житлові субсидії 7000 грн* 3 шт. 21000 грн.,
придбання сучасних робочих станцій 1 комплект 17600 грн.*= 9 шт. 159000
грн.)
2. Виділити кошти для придбання канцтоварів ( папір ксерокс ний,
папки, папір перфорований, поштові конверти та картриджі), а також
витратних матеріалів ( стрічок ) для матричних принтерів LX – 300 в сумі
90000 грн.
3. Виділити кошти для виготовлення проектно – кошторисної
документації для заміни електромережі на третьому поверсі приміщення
управління ( електромережа знаходиться в аварійному стані) в сумі 35000грн..
4. Виділити кошти для заправки картриджів для лазерних принтерів (
враховуючи завантаженість друком заправка необхідна кожні два тижні) в сумі
25000грн.
5. Виділити кошти для придбання протипожежних засобів, та засобів
цивільного захисту в сумі 25000 грн.
6. Передбачити видатки в районному бюджеті:
для забезпечення надання пільг з послуг зв»язку та інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян району на 2018 рік у сумі
3224,5тис.грн.;
для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році у сумі 759,5
тис.грн.
Відповідні програми затверджено рішенням сесії Хустської районної
ради.
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