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1. Основні завдання, відповідно до яких проводилася робота
райдержадміністрації
Відповідно до статті 45 Закону України «Про державну службу», з метою
забезпечення гласності і відкритості в роботі державного органу, інформуємо про
підсумки діяльності Міжгірської райдержадміністрації за 2018 рік.
Робота райдержадміністрації за минулий рік проводилася відповідно до
основних положень, визначених Законом України «Про місцеві державні
адміністрації», і була спрямована, в першу чергу, на виконання заходів Програми
соціально-економічного розвитку району, галузевих програм, забезпечення
стабільного економічного та фінансового становища, створення умов для
збільшення надходжень до бюджетів місцевого та районного рівнів, розвитку
туристично-рекреаційного комплексу, забезпечення соціальних гарантій
населення.
Протягом 2018 року структурними підрозділами райдержадміністрації
підготовлено і винесено на розгляд сесій районної ради ряд галузевих програм.
Для вирішення актуальних питань забезпечення життєдіяльності району
протягом року головою райдержадміністрації видано 365 розпоряджень.
2. Аналіз діяльності та виконання програми соціально-економічного
розвитку району у різних сферах
Промисловість
У 2018 році в основне коло статистичної звітності по реалізації промислової
продукції району включено 7 підприємств.
За січень-грудень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції у
відпускних цінах становить 89299,9 тис.грн., що на 1,4% або на 1201,8 тис.грн.
більше до відповідного періоду минулого року.
На промислових підприємствах району середня кількість працівників за
січень-грудень 2018 року становила 288 осіб, середня заробітна плата штатних
працівників склала 5119 грн.
За січень-грудень поточного року питома вага обсягів реалізованої
продукції по промисловим підприємствам наступна:
1. ДП „Міжгірське ЛГ”
- 3,9 % або 3481,7 тис.грн.;
2. ТзДВ „Міжгірський лісокомбінат” - 39,3 % або 35082 тис.грн.;
3. ТзОВ „Роси-1”
- 3,6 % або 3200,5тис.грн.;
4. ТзОВ „ Іролі”
- 43,5 % або 38839,0 тис.грн.;
5. ПП „Лістрансбуд” - 2,8 % або 2456,0 грн.;
6. ПСП “ІВК” - 4,4 % або 3889,6 тис.грн.;
7. Міжгірське ВУЖКГ - 2,5 % або 2351,1 тис.грн.

Питома вага обсягів реалізованої продукції по підприємствах за основними
видами економічної діяльності: оброблення деревини та вироби з неї – 53,9%,
виробництво взуття – 43,2%, забір, очищення та постачання води – 2,6 %.
Фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання
У основне коло статистичної фінансової звітності на 2018 рік включені 3
суб’єкти господарювання (великі та середні): ДП «Міжгірське ЛГ», ТзДВ «Іролі»,
ТзДВ «Міжгірський лісокомбінат».
За результатами діяльності підприємств основного кола фінансовий
результат до оподаткування за січень-вересень 2018 року склав 3987,3 грн.
прибутків, що на 1816,3 тис.грн. менше відповідного періоду минулого року.
Упродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка збільшення
обсягів реалізації промислової продукції підприємствами основного кола у
грошовому виразі, але це збільшення йде за рахунок курсової різниці іноземної
валюти до гривні.
Агропромисловий комплекс
Спеціалізація
району
визначається
ускладненими
умовами
господарювання. Район розташований у помірному кліматичному поясі. Річні
суми опадів досить великі і в зв'язку з цим та зниженим температурним
режимом територія гірського району характеризується надмірним
зволоженням, що впливають на стабільний розвиток сільського господарства
У структурі сільськогосподарського виробництва на долю тваринництва
припадає більша частина всієї виробленої продукції, що, в першу чергу,
обумовлено природними факторами гірського рельєфу Найбільш стримуючим
фактором розвитку сільського господарства в гірських районах є домінування
в структурі виробництва особистих селянських господарств. Особисті
селянські господарства виробляють 99 % всієї сільськогосподарської
продукції.
Рослинництво
структура с/г угідь станом на 01.01.2019 року по всіх категоріях
господарств, (га)
С/г угіддя
В т.ч. рілля
сільгоспвиробники

84

-

особисті селянські
господарства

28527

8022

по всіх категоріях г -ств

28611

8022

по району

33434

8022

Тваринництво
У галузі тваринництва за 2018 рік всіма категоріями господарств району
вироблено: 5169 тонн м’яса ( реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі ), що
більше на 9,2 % в порівнянні з показником 2018 року. Виробництво молока в
порівнянні з минулим роком збільшилось на 6,1 % і становить 22871 тонн, а
виробництво яєць збільшилось на 5,9 % і становить 6,9 млн.штук.( Додаток № 1 «
Експрес –випуск» станом на 1.01.2019 року).
За статистичним переписом станом на 1 січня 2019 року чисельність
поголів`я худоби та птиці у господарствах усіх форм власності слідуюча:
ВРХ –11878 гол. в т.ч. корів – 8055 гол.
Свині – 10365гол.
Птиця – 66,8 тис. гол.
На території району здійснюють діяльність 3 фермерські господарства, які
займаються вирощуванням та утриманням овець та кіз, а саме ФГ «Явірник»15голів овець, ФГ « І.В.К.»-74 голови овець та ФГ « Ізківське руно » -140 голів
овець.
На території району створено фермерське господарство «Ласкі» с. Нижній
Студений, основним видом діяльності ФГ є вирощування багаторічних культур
зокрема ягоди –Чорниці Канадської. В минулому році посаджено 1,73га площі.
Оскільки 99 відсотків наявного поголів’я зосереджено в приватних
господарствах, в районі діє програма « Розвитку та підтримки тваринництва,
птахівництва і бджільництва в районі на 2016-2020 роки», поліпшення племінних
та продуктивних якостей худоби в особистих підсобних господарствах населення
району.
Сільськогосподарске виробництво, особливо в гірській зоні, до якої
відноситься район, є нерентабельним. Тому в нашому регіоні необхідно
акцентувати увагу на наданні послуг населенню, покращенні селекційної та
племінної роботи. За сприянням відділу агропромислового розвитку в поточному
році відкрито новий пункт по осіменінню ВРХ в селі Сойми.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018р. № 107 „Про
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для підтримки галузі тваринництва” в цьому році 1450 фізичним особам
нараховано спеціальна бюджетна дотація за вирощування та утримання
молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, на суму 1230600
грн . Документи подані 21 сільськими радами на 1508 голів.
Однією з соціальних проблем залишається житлова та соціально- побутова
сфера на селі. На часткове вирішення цієї проблеми в Міжгірському районі, як і в
цілому по Україні , діє Державна програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі « Власний дім», яка є складовою частиною Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року.
На виконання даної програми в поточному році проведено 3 засідання
комісії з питань індивідуального житлового будівництва на селі . Розглянуто 6
справ, з них: 1 - на добудову та реконструкцію житлового будинку, 5 –
будівництво та реконструкція інженерних мереж. Укладено 5 кредитних угод в
обласному фонді на суму 570 000грн. Профінансовано – 370 000грн.

Транспорт
За січень-грудень 2018 року суб’єктами господарювання, що здійснюють
автотранспортні перевезення, перевезено 281,4 тис. пасажирів, що складає 81,6%
до відповідного періоду минулого року. Загальний пасажирооборот склав 12,1
млн.пас.км., або 89,4 % до відповідного періоду минулого року. За цей період
перевезено 43,8 тис. тонн вантажів або 109,4 % до відповідного періоду минулого
року. Вантажооборот склав 34,8 млн.ткм або 96,8 % до відповідного періоду
минулого року.
З метою безперебійного забезпечення функціонування пасажирського
автотранспорту у 2018 році оголошено 9 конкурсів на визначення перевізників
для роботи на приміських автобусних маршрутах загального користування в
Міжгірському районі. За результатами проведених конкурсів визначено
9переможців на 9 маршрутах.
Сфера обігу споживчих товарів та послуг
Наявна торгова мережа підприємств торгівлі та закладів ресторанного
господарства в основному забезпечує потреби населення району в товарах
народного споживання. Торгівельна мережа району представлена 589 закладами
торгівлі.
За січень-вересень 2018 року роздрібний товарооборот підприємств
роздрібної торгівлі району становить 94399 тис. грн., що складає 96,2 % до
відповідного періоду минулого року. Оптовий товарооборот підприємств,
основним видом діяльності яких є оптова торгівля, становить 12089,4
тис.грн.(165,5%).
Туристично-рекреаційна галузь
На сьогодні в районі зареєстровано біля 80 суб'єктів підприємницької
діяльності, основним видом діяльності яких є туризм. Мережа діючих
туристичних закладів нараховує 35 об'єктів. На теперішній час в районі наявний
21 канатний витяг, з них 3 крісельного типу. Працює понад 20 пунктів прокату
гірськолижного спорядження. Взимку на канатних дорогах працює 10 ратраків.
Наявна інфраструктура туристично-готельного комплексу дозволяє одночасно
прийняти понад 2000 осіб відпочиваючих в туристичних базах (800 осіб),
санаторії «Верховина» (112 осіб), готелях і мотелях (500 осіб), агрооселях (600).
Окрім готельного бізнесу на території району продовжує активно
розвиватися й сільський зелений туризм. На даний час на території району такі
послуги можуть надати понад 190 дворогосподарств. Цього року 3 суб’єкти даної
сфери підтвердили якість наданих послуг, за що отримали сертифікат «Зелена
садиба»: с.Сойми «Бункер», с.Колочава «У Радівілова», с.Буковець «Домік у
горах».
Також, на території району розвиваються наступні види туризму, зокрема:

форельний туризм (осередки в с. Колочава, Сойми, Торун);


військовий туризм (осередки в с. Синевир, Колочава, Негровець, СинПоляна);

психологічний туризм (місця, максимально віддалені від цивілізації);

також є перспектива розвитку медичного туризму, завдяки наявності
на території району великої кількості джерел мінеральних вод;

релігійний або церковний туризм (тури по релігійних місцях);

гастрономічний туризм;

активні види – це зокрема: фрірайд, моунтанбайкінг, даунхілл, апхілл.

апітерапія (осередки в с. Сойми, Колочава та смт.Міжгір’я).
Надходження від туристичного збору за 2018 рік склали – 277,7 тис. грн.
(Фіз.особи - 192,6 тис. грн.), (Юр.особи -85,1 тис.грн).
тис.грн.
Роки
Туристичний
збір
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По території Міжгірщини пролягає 14 внутрішніх туристичних маршрутів (1
велосипедний) та 1 зовнішній (Закарпатський туристичний шлях). У січні 2018
року сектором туризму проведено інвентаризацію туристичних маршрутів району
та визначено ті, що потребують поновлення маркування (10 маршрутів).
Депертаментом економічного розвитку Закарпатської ОДА укладено договір з ГО
«Зелені стежки» щодо маркування туристичних маршрутів Закарпатської області
та Міжгірського району зокрема. Визначено наступні маршрути для маркування:
це Вучкове-Косий Верх-г.Тяпеш-Вучкове, Торун-Лопушне-оз.Синевир та ін.
Цього року ГО «Зелені стежки» промарковано частину Закарпатського
туристичного шляху від смт. Міжгір’я до с. Негровець.
На основі раніше виготовленої електронної векторної карти, ДП
«Картографія» на замовлення сектору туризму розробило проект інтерактивної
карти Міжгірського району із нанесенням на неї всіх об’єктів району як
туристичних так і об’єктів інших галузей.
У січні-лютому 2018 року сектором туризму проведено інвентаризацію
сільських садиб та дворогосподарств, які надають послуги з тимчасового
розміщення осіб на території Міжгірського району. За результатами
інвентаризації було поновлено базу даних відповідних суб’єктів.
У січні 2018 року студією дизайну «Бограч» (переможцем конкурсу на кращий
туристичний логотип Міжгірського району) було виготовлено сувенірну
продукцію з туристичним логотипом, а саме: ручки, блокноти, кружки, пакети.
У лютому 2018 році сектором туризму поновлено Інвестиційний паспорт
Міжгірського району: включено нові інвестиційно-привабливі проекти та
виключено старі неактуальні.
У березні 2018 року розпочато оновлення бази даних про пішохідні туристичні
маршрути, які є на території району.
26 травня 2018 року сектор туризму взяв участь у щорічному Дні
добросусідства на українсько-словацькому кордоні в міжнародному пункті

пропуску «Ужгород», де гідно представив туристичну спроможність та потенціал
району.
3 червня на Синевирському перевалі пройшов щорічний обласний
фольклорний фестиваль «Проводи отар на полонину», а 19 серпня відбувся
фестиваль «На Синевир трембіти кличуть», де сектор брав активну участь.
У червні 2018 року розроблено офіційний сайт сектору туризму, де
розміщено інтерактивну карту Міжгірського району та всі наявні заклади
тимчасового розміщення та харчування, а також інформацію про населені пункти
та пам’ятки природи. Триває процес наповнення сайту.
23 вересня було проведено етнофестиваль «Закарпатська свальба».
21 вересня Міжгірський район взяв участь у Міжнародній туристичній
виставці-ярмарку «Тур’євроцентр Закарпаття 2018», де гідно представили
туристичну спроможність та потенціал району. Також, для участі у даній
виставці був залучений туроператор «Ажіо».
За підсумками конкурсу «10 цінностей Закарпаття туристичного»
Міжгірський район має перемогу в номінації «Архітектурна цінність»- музейний
комплекс «Старе село».
У грудні замовлено відео-ролик про туристичний потенціал району, об’єкти
історико-культурної спадщини.
Сектором туризму Міжгірської райдержадміністрації спільно з суб’єктами
туристичної галузі району підготовано та опубліковано ряд статей, що
рекламують та сприяють розвитку туризму в районі, зокрема у виданні «Унікум.
Унікальне Закарпаття», районній газеті «Верховина» та на сайті «Міжгір’я
Онлайн».
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932
„Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і
планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки
результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів”
та Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року
(рішення обласної ради від 6 березня 2015 року №1220) сектором туризму
Міжгірської райдержадміністрації розроблено та подано три Форми пропозиції
ідей проекту до Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Регіональної
стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року, а саме:
-будівництво санаторно-оздоровчого комплексу ЗАТ «Джерела Міжгір’я,
- розбудова курорту «Пилипець-Подобовець»;
- будівництво 4-х місної канатно-крісельної дороги в с.Подобовець.
Показники заробітної плати та ринку праці
Згідно розпорядження голови райдержадміністрації від 23.08.2018 „ Про
районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної
плати“, робочою групою протягом 2018 року проведено 49 моніторингів з питань

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на підприємствах,
організаціях незалежно від форми власності та виду діяльності.
Заборгованість із заробітної плати в районі станом на 01.01.2019 року
відсутня.
Середньомісячна заробітна плата за третій квартал 2018 року по району
складає 6415 грн., що складає 114,4% до аналогічного періоду 2017 року.
В районі зареєстровано та діє 167 колективних договорів зі 196 можливих,
що становить 85,2%. З початку року перереєстровано 23 колективні договори.
В районі проведено атестації 259 робочих місць з важкими та шкідливими
умовами праці з 264 можливих, що становить 98,1%.
Обсяги профінансованих фінансових зобов'язань по виплаті окремих видів
державної соціальної допомоги за 2018 рік:
1.Одноразова допомога при народженні дитини - 38235,8 тис. грн.,
2.Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами - 750,8 тис. грн.,
3.Допомога на дітей, які перебувають під опікою - 1608,2 тис. грн.,
4.Допомога на дітей одиноким матерям - 3369,9 тис. грн.,
5.Допомога на усиновлення дітей - 102,0тис. грн.,
6.Допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам - 18516,8 тис. грн.,
7.Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – 72705,0 тис. грн.,
8.Тимчасова державна допомога дітям - - 297,6 тис. грн.,
9. Надання допомоги по догляду за інвалідами
І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 5612,3 тис.грн.
Архітектура та містобудування
Будівництво житла та об’єктів соціально-культурної сфери є однією із
найважливіших галузей загальногосподарського комплексу району, яка формує
його життєдіяльність та суттєво впливає на стан економічних відносин.
Основним завданням в галузі будівництва є раціональне використання
територій, створення повноцінного та безпечного для здоров'я середовища,
вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові
населених пунктів району, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та
юридичних осіб, урахування законних державних, громадських та приватних
інтересів під час проведення містобудівної діяльності.
Відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації проводиться
робота по продовженню проектно-планувальних робіт і по виготовленню схеми
планування району згідно з договором укладеним з Державним підприємством
Львівським державним науково-дослідним інститутом проектування міст
"Діпромісто". Також проводиться постійна робота з органами місцевого
самоврядування по виготовленні та коригуванні існуючих генеральних планів
населених пунктів району.
Постійно надається допомога сільським і селищній радам по виготовленню
генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій. На стадії
корегування знаходиться генеральний план смт Міжгір’я та с. Майдан.

Нове будівництво житла підприємствами і організаціями малоймовірне,
проте, на даний час зарезервовано земельні ділянки під будівництво двох
кооперативних житлових будинків, по вул. О.Ігнатишина та одного по вул.
Ольбрахта в смт. Міжгір’я. Із-за обмеженості коштів місцевих бюджетів
будівництво соціального житла не проводиться. Основним джерелом
фінансування будівництва житла залишаються кошти населення.

Проведена робота в галузі охорони здоров'я
В системі охорони здоров’я району функціонує Міжгірська районна лікарня
та Міжгірський Центр первинної медико – санітарної допомоги, який з 1 липня
2018 року реорганізовано в КНП «Міжгірський ЦПМСД», до складу якого
увійшли 17 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) та 20
пунктів здоров’я (ПЗ). Протягом 2018 року мережа закладів охорони здоров’я
району змінилася, а саме, стосовно Центру ПМСД (раніше було 33 ФАПи та 12
амбулаторій, які реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи/або
перейменування в 17 амбулаторій та 20 пунктів здоров’я).
У 2018 році було проведено оптимізацію робочих місць в Міжгірській РЛ.
Вивільнено всього 12,25 посад. Показник ліжкового фонду РЛ станом на
01.01.2019 року склав 43,3 на 10 тис. населення.
На 2018 рік затверджені районною радою та профінансовані 16 програм для
медикаментозної підтримки населення: це пацієнти, які знаходяться на
гемодіалізі, хворі на цукровий діабет, онкологічні захворювання, міастенії,
бронхіальну астму, діти-інваліди, пацієнти психіатричної групи, ветерани ВВВ,
учасники бойових дій та АТО, діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями,
пацієнти після інфаркту міокарда, інваліди 1-2 групи з 50 % вартістю та інші.
Протягом 2018 року в районі успішно відбулися заходи Урядової програми
«Доступні ліки» (безкоштовне чи з частковою оплатою забезпечення хворих
медикаментами). Для району на 2018 рік виділена сума 1904,5 тис.грн. З
1
вересня в районі стартувала програма Міністерства соціальної політики по видачі
одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, яку надають при виписці
мами та дитини з пологового будинку.
У 2018 році проведено ряд поточних ремонтів будівель Міжгірської РЛ, а
саме, закінчено поточний ремонт в інфекційному відділенні Міжгірської районної
лікарні (199,9 тис.грн), проведено поточний ремонт ІІ поверху терапевтичного
відділення Міжгірської РЛ (199,1 тис.грн), фізіотерапевтичного відділення(110,1
тис.грн), поліклінічного відділення Міжгірської РЛ (199,9 тис.грн). Розпочато
поточний ремонт в хірургічно – травматологічному відділенні Міжгірської РЛ.
Виготовлена проектно-кошторисна документація та планується в наступних
роках капітальний ремонт даху головного корпусу Міжгірської РЛ (1167,9
тис.грн.) та енергозберігаючі заходи – капітальний ремонт по заміні віконних
блоків головного корпусу Міжгірської РЛ(1494,9 тис.грн.). По КНП «Міжгірський
ЦПМСД» виготовлено ПКД та закінчено капітальний ремонт приміщень 1-го

поверху АЗПСМ с. Колочава. Проведено поточний ремонт даху в АЗПСМ с.
Лозянський (171,3 тис.грн). Виготовлені попередні розрахунки та планується у
2019 році капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Ізки (1495,0 тис.грн.),
АЗПСМ с. Лозянський (597,0 тис.грн), добудова приміщень АЗПСМ с. Репинне
(1497,0 тис.грн). У 2019 році плануються поточні ремонти АЗПСМ с. Син.Поляна,
ПЗ(ФАПу) с.Свобода та Стригальні.
Звичайно, у 2019 та наступних роках увагу необхідно приділити і іншим
закладам охорони здоров’я району.
Основні показники роботи медичної галузі Міжгірського району
Показник/роки
Заробітна плата з
нарахуваннями
Медикаменти

Харчування

План 2018 рік
42 616,3 тис.грн
4 080,7 тис.грн.

641,6 тис.грн.

Профінансов
ано на 01.01.2019
41 571,5тис.г
рн
Використано
на суму
3849,4тис.грн
641,6 тис.грн

Видатки на медикаменти
39,29 грн.
на 1 ліжко/день
Видатки на харчування на
17,01 грн.
1 ліжко/день
Ліжка
206
206
Але, все ж таки, основними проблемними питаннями залишаються:
- великий знос санітарного автотранспорту автопарку Міжгірської РЛ (пробіг
біля 800-900 тис.км);
- недостатнє забезпечення відділень Міжгірської РЛ медичним обладнанням (
необхідні колоноскоп, фібро гастроскоп, бронхоскоп, ЕХО-кардіограф,
мамограф, флюорограф).
Здійснення повноважень в галузі освіти
У районі нараховується 39 закладів дошкільної освіти, з них 16 – стаціонарні,
один ЗДО (1 група) знаходиться в орендованому приміщенні закладу загальної
середньої освіти та 22-навчально-виховних комплексів «загальноосвітній
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад». Станом на початок 2019 року
дошкільну освіту здобувають 1800 дітей, показник охоплення дітей дошкільною
освітою віком від трьох до п’яти років становить 80 відсотків, стовідсотково
охоплені дошкільною освітою діти п’ятирічного віку. Чисельність дітей з
розрахунку на 100 місць становить 100 дітей.
Загальну середню освіту діти здобувають у 37 закладах загальної середньої
освіти, з них : 7 - загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 1-спеціалізований заклад

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів, 4 - навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад», 16 – навчально-виховні
комплекси «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», 5 - закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, 2
навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня –
дошкільний навчальний заклад» , 1 - гімназія та 1- ліцей.
За 2018 рік виконано робіт з поточного ремонту на суму 1690,243 тис. грн.
(поточний ремонт системи освітлення Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Міжгірської
СЗОШ І-ІІІ ст. ім. А. Волошина та Репинського НВК І-ІІІ ступенів, Пилипецького
ліцею, Міжгірської ЗОШ І-ІІ ступенів, Келечинського НВК І-ІІ ст.). Виконано
роботи з відновлення каналізації з відводу ґрунтових вод НВК І-ІІ ст. в с. Келечин
на суму 83,02 тис. грн., виконано поточний ремонт приміщень Подобовецького
НВК І-ІІ ступенів на суму 171,5 тис. грн. Виконано роботи з монтажу системи
пожежної сигналізації Ізківського НВК І-ІІ ст. на суму 45,59 тис. грн., з поточного
ремонту віконних та дверних укосів ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Торунь на суму 100 тис.
грн. В Негровецькому НВК І-ІІІ ст. надані послуги по вогнезахисній обробці
дерев’яних конструкцій покрівлі даху на суму 36,472 тис. грн., в Келечинському
НВК І-ІІ ст. проведено ремонт внутрішніх приміщень на суму 199,569 тис. грн., у
Вучківському НВК І-ІІ ст. на суму 61,2 тис. грн. В Соймівському НВК І-ІІ ст.
виконано ремонт системи опалення на суму 199,938 тис. грн. та послуги з
улаштування огорожі корпусу №2 на суму 40,062 тис. грн., поточний ремонт
сходів Пилипецького ліцею на суму 66,577 тис. грн. ,поточний ремонт модульної
котельні Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. на суму 82,423 тис. грн. та ін.
Щодо капітальних видатків: роботи виконані на суму 2900,9 тис. грн., а саме: на
капремонті даху Синевирсько-Полянської ЗОШ - 205,5 тис. грн., на капремонті
фасаду Пилипецького ліцею на суму 608,4 тис. грн. Ведуться роботи з
капітального ремонту фасаду корпусу №1 Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Вже профінансовано робіт на 1,000 млн. грн. А також укладено угоду на
виконання робіт з реконструкції нежитлової будівлі районного центру
позашкільної освіти в смт. Міжгір’я по вул. Незалежності, 27 на суму 1365, 4 тис.
грн. На даному об’єкті вже розпочаті роботи (виконано на суму 665 тис. грн.), де
залучені кошти і Благодійного фонду «ВІЗА» в сумі 500 тис. грн. Також за кошти
Благодійного фонду «Віза» виконані роботи по заміні віконних та дверних блоків
Торунської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 422 тис. грн.
Виготовлено
проектно-кошторисна
документація
на
будівництво
спортивного майданчика для Голятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів та
Нижньостуденівського НВК І-ІІ ст., на капремонт по заміні віконних блоків у
Вучківському НВК І-ІІ ст. та Нижньостуденівському НВК І-ІІ ст., на капремонт
спортивного майданчика з синтетичної трави Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. ім.
А.Волошина.

Розвиток культури
В галузі культури й мистецтва на даний період працюють: центральна
районна бібліотека, районна дитяча бібліотека імені В.С.Гренджі-Донського,
районний Будинок культури, 27 бібліотечних та 23 клубних установ в сільській
місцевості та Міжгірська дитяча музична школа.
Проводиться робота по наданню платних послуг закладами культури і
мистецтва району. Так, станом на 01.01.2019 року надано платних послуг 226,5
тис. грн. при річному плані 126,0 тис. грн., що становить 196 %.
Традиційно за участю відділу культури райдержадміністрації в районі
проведено заходи до новорічних та різдвяних свят. Забезпечено колядницьку
групу Міжгірського РБК для участі в обласному святі ,,Коляда у старому селі“ .
Також проведено ряд заходів з відзначення річниці виводу військ із Афганістану,
79 - ї річниці проголошення Карпатської України, до річниці з народження Тараса
Григоровича Шевченка, з вшанування в районі подвигу учасників Революції
гідності та увічнення пам’яті ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. З нагоди відзначення
144-ї річниці від дня народження Президента Карпатської України А.Волошина в
с. Келечин проведено урочистості та проведено відзначення 121-ї річниці з дня
народження В.С.Гренджі-Донського, 32-ї річниці з дня Чорнобильської трагедії.
При проведенні районних свят у фойє адмінбудинку райдержадміністрації
бібліотечними працівниками організовано розгорнуті тематичні книжковоілюстративні виставки. В бібліотеках Міжгірської централізованої бібліотечної
системи організовувались розгорнуті книжкові виставки, виставки-вернісажі,
тематичні полички за темами ,,У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє ”, ,,Скарби
Шевченківського слова“, ,,Т.Г.Шевченко - це Україна, Україна - це Т.Г.Шевченко
“, ,, Великий співець українського народу “, ,, Пророк, народжений Україною “.
Біля пам’ятника Т.Г.Шевченкові в смт.Міжгір’я проведено урочистості за участю
керівників району, селища, представників громадських організацій, тематичний
концерт та покладання корзин квітів. Проведено також ряд заходів до Пасхальних
свят, відзначення Дня пам’яті та примирення, 73-ї річниці Дня перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні , відзначення Дня матері та Міжнародного дня
сім’ї , відзначення 22-ї річниці Конституції України, 73-ї річниці входження
Закарпаття до складу України та забезпечено концертну програму до відзначення
Дня медичного працівника та Дня державного службовця. Протягом даного
періоду проведено свято ,, Проводи отар на полонини ” на базі Синевирського
перевалу. Широко відзначено річницю Незалежності України та День Прапора
України. Проведено фестиваль бджолярів ,, Смак меду ” на базі урочища ,,
Петровець ” (с.Вучкове) . На базі Синевирського озера проведено обласний
фестиваль фольклору “ На Синевир трембіти кличуть”. Спільно з Тячівським
районом проведено обласний етнофестиваль ,, Закарпатська свальба ” на базі
музею ,, Старе село ” в с. Колочава , День селища Міжгір’я, День Гідності та
Свободи , комплекс заходів до річниці жертв Голодомору . 19 грудня 2018 року з
нагоди Дня Святого Миколая сектором сім'ї та молоді райдержадміністрації
спільно з відділом культури райдержадміністраці, службою у справах дітей
райдержадміністрації проведено районне свято до Дня Святого Миколая за

підтримки голови районної ради та голови райдержадміністрації в рамках
проведення благодійно-мистецької акції “ Під оберегом Святого Миколая ” для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які виховуються у
прийомних сім'ях, дітей учасників АТО та дітей із сімей переселенців. У святі
прийняли участь вихованці Міжгірської дитячої музичної школи із тематичною
новорічною музичною програмою. Для участі у даному заході було залучено
тематичну виставу акторів Закарпатського обласного академічного театру ляльок
,, Бавка ” під назвою ,,Театралізоване дійство до Святого Миколая ”. Всі 220
учасники свята отримали подарункові набори з солодощів. На базі районної
дитячої бібліотекиі імені В.С.Гренджі-Донського вже традиційно проведено свято
до Святого Миколая ,,Святий Миколай, ти за нас не забувай ” спільно з
Міжгірською ЗОШ 1-111 ст. №1, де активну участь у святі прийняли учасниками
літературно-мистецького клубу ,,Трембіта” , що працює вже впродовж багатьох
років у бібліотеці.
Цікаво і змістовно проведено запалення районної новорічної ялинки за
участю керівників району, селищної ради та щедрувальної групи районного
Будинку культури, дитячих колективів. З 28 по 31 грудня 2018 року щедрувальні
групи закладів культури і освіти привітали установи, організації, підприємства,
туристичні комплекси, жителів району з новорічними та різдвяними святами. В
клубних установах району проведено новорічні бали-маскаради, молодіжні шоупрограми, новорічні ранки тощо.
З нагоди відзначення різдвяних свят в закладах культури району з 7 по 9
січня 2019 року проведено місцеві конкурси на краще Вертепне дійство, кращу
колядку. Відповідно розпорядження голови райдержадміністрації від 09.01.2018
року № 2 ,, Про участь в обласному фестивалі вертепів ,, Коляди в старому селі ”
12 січня 2019 року забезпечено участь колядницького колективу Міжгірського
районного будинку культури .В центральній районній бібліотеці проведено
літературно-музичний вернісаж ,, Новорічні свята у верховинській хаті ” та уроки
народознавства ,, Колядки Бабиного вечора ”. В районній дитячій бібліотеці імені
В.С.Гренджі-Донського проведено народознавчу годину ,, Різдво прийшло,
радість принесло”, конкурс колядок ,, Прославляємо в колядках Божеє дитятко “,
засівання на Старий Новий рік ,, Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала”.
З метою підтримки, популяризації та відродження мистецьких надбань в
районі проведено протягом квітня – травня 2018 року місцеві огляди-конкурси
народної творчості, виставки творів народних умільців та народного декоративноприкладного мистецтва. На рівні пройшли огляди в селах: Буковець, Річка,
Новоселиця, Торун, Н.Студений, Негровець.
На 2018 рік удосконалено в районі порядок проведення фестивалів,
конкурсів, оглядів-конкурсів. У зв'язку з цим прийнято Програму фінансового
забезпечення проведення урочистих заходів в районі по відзначенню державних
свят, знаменних і пам'ятних дат на 2018 рік. У 2018 році профінансовано видатків
на суму 130,0 тис. грн.
Значне місце серед установ культури і мистецтва належить бібліотекам, які
проводять значну роботу як інформаційні центри, як осередки духовності, як

центри по розвитку, збереженню. Бібліотечне обслуговування в районі забезпечує
ЦРБ, РДБ та 27 бібліотек-філій в сільській місцевості.
Велика увага приділялась формуванню бібліотечних фондів, як основи
життєдіяльності бібліотеки. Станом на 01.01.2019 року фонди бібліотек району
нараховують 191,1 тис. примірників . Надходження у 2018 році становило 3,5 тис.
примірників.
НА сьогодні бібліотеки ЦБС забезпечені комп’ютерами та оргтехнікою
майже на 85 %. (6 бібліотек в сільській місцевості не комп’ютеризовано).
Центральна районна бібліотека, районна дитяча бібліотека та 5 бібліотек-філій
підключено до мережі ІНТЕРНЕТ.
Бібліотеки ЦБС є інформаційними центрами по популяризації нових
надходжень. Тут проводиться комплекс заходів по відзначенню знаменних і
пам'ятних дат.
Цікаво і змістовно пройшли в бібліотеках масові заходи, які привернули
увагу до бібліотеки читачів, підняли інтерес до читання, а саме:
- літературний вечір ,, Василь Стус: життя як творчість” - (80 років від дня
народження поета ) (ЦРБ, Вучкове, Синевир, Келечин );
- тематичний вечір ,,Вона – наш витвір, наша мрія, соборна вільна Україна” (
ЦРБ, Сойми, Репинне, Пилипець, Лісковець, В.Бистрий, Негровець);
- вечір історичної правди ,, Під Крутами - бій, під Крутами – кров” ( ЦРБ,
Запереділля, Майдан);
- історична година ,,Небесна Сотня – герої нашого часу” ( ЦРБ, бібліотеки
ЦБС) ;
- день рідної мови ,, Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська
хата ” (ЦРБ, Келечин, Торун, Новоселиця) ;
- літературно – мистецький вечір ,,Тарас Шевченко – провісник долі
України” ( ЦРБ, Вучкове, Синевир, Голятин) ;
- літературне читання ,,Вічне слово Кобзаря” (РДБ, бібліотеки) ;
- день інформації ,, У злагоді з природою – у злагоді з собою” - ЦРБ ;
- вечір зустріч ,, Все на землі від материнських рук ” (Майдан,Репинне, Ізки,
Торун, Негровець, Розтока, Пилипець, К.Мерешор, Лісковець);
- акція ,, Чистий двір – чисте село ” (бібліотеки-філії ЦБС);
- казкова мандрівка за книгою В.С.Гренджі-Донського ,, За сьомою горою”,
приурочено 121 річниці з дня народження письменника ;
- історична година ,, Крути наша слава, наша історія”( РДБ ) ;
- година скорботи ,, Твій біль, Україно!” (зустріч з учасниками АТО) - РДБ;
- день поезії ,, Літературне сузір’я краю ” - РДБ;
- Тиждень дитячої та юнацької книги;
- вечір – портрет ,,Олесь Гончар – письменник гідності і правди” - (100 років
від дня народження письменника );
- День інформації ,, В’язні фашистських таборів – заручники нацизму” ;
- історично – музичний вечір ,, Чорний біль над білим цвітом”;
- тематично – патріотичний вечір ,, Низький уклін тобі, солдате –
визволителю”;
- День інформації ,, Конституція - компас суспільства”;

- Свято Матері ,, Ти найдорожча в цілім світі рідненька матінко моя”
- Свято дитинства ,, Тут живе дитинство”.
Центральна районна бібліотека стала центром регіональної інформації , де
користувачі бібліотеки мають можливість отримати інформацію з різних питань.
З цією метою тут створено мережу ІНТЕРНЕТ . Бібліотечні працівники
приймають активну участь у проведенні районних свят, фестивалів, під час яких
організовуються розгорнуті книжкові виставки , виставки творів народної
творчості тощо.
Станом на 01.01.2019 року в районі на базі клубних закладів діють 112
клубних формувань, в т.ч для дітей - 24. В них учасників - 929 чол.. з них 201
дітей . З них :
- колективів художньої творчості - 83 ( для дітей - 20 ) ;
- любительські об’єднання та клуби за інтересами - 29 (для дітей - 4) ;
Зросла виконавська майстерність багатьох колективів та окремих виконавців,
про що засвідчує їх участь у фестивалях, конкурсах тощо. Особливо можна
виділити фольклорний колектив та танцювальна група РБК, камерний хор ДМШ,
троїсті музики ДМШ та РБК, солістка Оксана Синишина, Тетяна Гнепа, вокалісти
- учні ДМШ та інші.
Естетичне виховання дітей в районі забезпечує школа естетичного
виховання. Контингент учнів по школах естетичного виховання становить 223
учні.
При Міжгірській ДМШ працюють такі відділи : фортепіанний, струнносмичковий, народний, теоретичний. Слабо укомплектований на сьогоднішній
день відділ духових інструментів спеціалістами і відповідно контингент учнів
даного відділу низький . Протягом даного періоду учні школи брали участь в
кущовому та обласних конкурсах з різних напрямків та вікових категорій, в яких
взяли участь 31 учень школи. В кущових та обласному конкурсах прийняли
участь два фортепіанні ансамблі, ансамбль духових інструментів, музичнотеоретичній олімпіаді і відповідно зайняли призові місця. В цьому році 18 учнів
отримали свідоцтва про закінчення навчання в ДМШ. В перший клас поступило
36 учнів.
В даний час на території району збережено 32 дервяні культові споруди
, з них 27 національного значення, 1 місцевого значення. До шедеврів
української сакральної архітектури належить Церква Різдва Пресвятої
Богородиці (1780 р.) –тип безверхих бароккових будівель з дзвіницею над
бабинцем - с. Пилипець. Переважна більшість із них є діючими, але, на
превеликий жаль, 40 % сакральних дерев’яних споруд знаходиться в
аварійному стані, на межі повної руйнації.
Відділом культури райдержадміністрації протягом поточного року
приділялась увага навчанню працівників культури “, семінари клубнобібліотечних працівників, наради з працівниками культури з актуальних питань
діяльності закладів культури та щотижневі наради з керівниками структурних
підрозділів відділу культури.

Молодіжна, сімейна та ґендерна політика
Протягом 2018 року робота галузі була направлена на виконання
державних, обласних та районних програм, заходів стосовно дітей, молоді, жінок
та сімей, підготовки і проведенню відпочинку та оздоровлення дітей, організації
змістовного дозвілля дітей та молоді, а також на дотримання чинного
законодавства з питань запобігання та протидії домашньому насильству, протидії
торгівлі людьми тощо.
Зокрема, станом на 01.01.2019 року сектором сім’ї та молоді оновлено облік
наступних категорії дітей, молоді, жінок та сімей району:
1) 6672 сім’ї з дітьми, з них – 3852 молоді сім’ї;
2) 835 багатодітних сімей, де виховується 2708 дітей (в т.ч. 42 сім’ї, де
виховується 5 і більше дітей, 1 сім’я, де народилася трійня);
3) 267 сімей, де виховується 278 дітей з обмеженими фізичними
можливостями;
4) 1152 неповні сім’ї, в т.ч.: 272 сім’ї, де дітей виховує батько, та 880 сімей,
де дітей виховує мати;
5) 21 дитина, яка має статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС;
6) 4346 молодих сімей;
7) 1042 багатодітні жінки, які народили та виховали до 8-річного віку
п’ятеро і більше дітей.
Станом на 01.01.2019 до облдержадміністрації сектором направлено
загалом 1015 матеріалів на багатодітних жінок, представлених до присвоєння
почесного звання України „Мати-героїня”, що складає 98 % від загальної
кількості кандидатур. З них – 965 жінкам присвоєно почесне звання України
„Мати-героїня” (93,2 %).
Робота у цьому напрямку і надалі здійснюється оперативно, оскільки
налагоджена чітка та постійна робота з органами місцевого самоврядування.
Що стосується соціальної підтримки багатодітних сімей, то ситуація у
цьому плані наступна.
Ведеться постійне оновлення банку даних сімей цієї категорії та
відповідних карток обліку. Із загальної кількості облікованих багатодітних сімей:
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З метою надання пільг багатодітним сім’ям, станом на 27.12.2018 року було
видано 1525 посвідчень батьків багатодітної сім’ї (2018 рік – 133) та
3595посвідчень дитини з багатодітної сім’ї (2018 рік – 245) для подальшого
користування пільгами. Під час обліку нової багатодітної сім’ї одному з батьків
видаються відповідні посвідчення (у разі подання повного пакету
документів)тарозроблена сектором сім’ї та молоді РДА пам’ятка для батьків щодо
порядку видачі, зберігання посвідчень, а також користування пільгами відповідно
до чинного законодавства.
Протягом звітного періоду 378 дітей з багатодітних сімей були направлені
на оздоровлення та відпочинок до ДП УДЦ „Молода гвардія”, ДПУ „МДЦ
„Артек””, ПДТОВ „Горбок” (Іршавський район), ДЗОВ ЗОЕНЦ „Арніка”
(Воловецький район), а також відпочивали у дитячих мовних таборах з денним
перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району.
З метою соціального захисту багатодітних сімей, де виховуються особи
віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, сектором
розроблено розпорядження голови РДА „Про утворення районної комісії з питань
надання статусу багатодітним сім’ям, де виховуються особи віком від 18 до 23
років, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах”. На сьогодні, згідно рішень
комісії, 14таких сімей користуються пільгами згідно чинного законодавства.
Протягом 2018 року за рахунок коштів районногобюджету210 сімей
отримали одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 970,0 тис.грн.,з них:
6 багатодітних сімей отримали грошову допомогу на суму 33,2тис.грн.; 4 сім’ї, в
яких батьки з обмеженими фізичними можливостями, - 4,0тис.грн.; 8 сімей, де
виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями, - 39,5тис.грн.;3молоді
сім’ї – 20,9 тис.грн.,189 сімей інших категорій – на суму 872,4тис.грн.
Також сектором сім’ї та молоді РДА розроблено районну програму
соціального захисту та підтримки багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб із числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують першочергового
покращення житлово-побутових умов проживання, на 2016-2020 роки, схвалену
розпорядженням голови райдержадміністрації від 15.12.2015 № 354 та
затверджену рішенням ІІ сесії VІІ скликання районної ради від 22.12.2015 року №
30.
З метою підтримки обдарованих дітей з багатодітних сімей, забезпечено
участь7 талановитих таких дітей у регіональному турі Всеукраїнського конкурсуфестивалю „Таланти багатодітної родини”.
На контролі у секторі перебувають багатодітні сім’ї, в яких народилася
трійня. На сьогодні обліковано 1 таку сім’ю Шегути М.Т. (с.Вучкове, 117), діти
якої цього року направлені сектором сім’ї та молоді РДА на оздоровлення та
відпочинок до ПДТОВ „Горбок” (Іршавський район).

Здійснено відповідну роботу щодо підготовки до оздоровчої кампанії 2018
року для дітей району, фінансове забезпечення якої здійснюється за рахунок
коштів місцевого бюджету на загальну суму 404,105 тис.грн., в т.ч.:
-на придбання путівок для 10 дітей із числа круглих сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей, взятих на облік службою у
справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;
-на організацію та функціонування на базі загальноосвітніх навчальних
закладів району 35 мовних таборів з денним перебуванням для 988 дітей.
Крім того, для зазначених цілей були використані залучені кошти на
загальну суму 57,666 тис.грн.
Станом на 28.12.2018 року оздоровчими та відпочинковими послугами
охоплено 1201 дитину,що складає 19,2 % від загальної кількості дітей віком 7-17
років та 20,6 % від загальної кількості дітей пільгових категорій, з них: 111 дітей
забезпечено оздоровленням та 1090 дітей – відпочинком. При цьому особлива
увага зосереджується на оздоровленні дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей учасників антитерористичної операції, дітей із
багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів.
Протягом оздоровчої кампанії діти району були направлені до наступних
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: ДЗОВ „Синозеро” (Міжгірський
район), дитячі мовні табори з денним перебуванням на базі 35 загальноосвітніх
навчальних закладів району, ПДТОВ „Горбок” (Іршавський район), ДОТ
„Вогник” та ДЗОВ „Малятко” (Ужгородський район), ДЗОВ „Човен”
(Свалявський район), ДЗОВ „Арніка” (Воловецький район), ДЗОВ „Джерело”
(Львівська обл.), КП ТОВ „Сонячний берег”, санаторій „Затока” та ДЗСТ
„Сергіївка” (Одеська обл.). Також діти району протягом року направляються на
оздоровлення та відпочинок до ДП УДЦ «Молода гвардія» та ДПУ «МДЦ
«Артек» (м.Київ). Загалом протягом 2018 року до зазначених закладів відповідно
направлено 51 та 47 дітей (2017 рік – 56 та 39, 2016 рік – 38 та 17 дітей).
Статистичні дані щодо охоплення оздоровчими та відпочинковими
послугами дітей протягом 2016-2018років в розрізі пільгових категорій наведені у
таблиці (для порівняння):
Діти пільгових категорій
2016 2017 9 місяців
2018 року
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
21
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36 (100
піклування
%)
Діти-інваліди
5
7
9
Діти з багатодітних сімей
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Діти з а малозабезпечених сімей
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Діти, постраждалі внаслідок Чорнобильської
катастрофи
Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій
відповідно до п.19 ч.1 статті 6 Закону України „Про
3
4
12
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”
Діти внутрішньо переміщених осіб
1
1

Талановиті та обдаровані діти
Діти інших категорій (діти, взяті на облік ССД РДА
як такі, що перебувають у складних життєвих
обставинах, діти працівників АПК та соціальної
сфери села, діти, які перебувають на диспансерному
обліку, діти, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час виконання
службових обов’язків)
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З метою дотримання законодавства щодо запобігання та протидії
домашньому насильству, сектором проводиться відповідна робота щодо
виявлення сімей, де існує загроза вчинення домашнього насильства перш за все
щодо дітей. За підсумками звітного періоду було виявлено 103 фактивчинення
домашнього насильства (75 – по відношенню до жінок, 28 – по відношенню до
чоловіків).
Що стосується роз’яснення серед громадськості чинного законодавства з
приводу запобігання домашнього насильства та протидії торгівлі людьми, то
сектором сім’ї та молоді подаються інформації відповідної тематики для
розміщення на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації, публікуються на
шпальтах районних газет „Верховина” та „Міжгір’я-ОНЛАЙН”(зокрема,
публікувалися статті на тему: „Хто сам себе береже, того й Бог береже”, „Набрав
чинності Закон України „Про запобігання та протидію домашньому насильству””,
„Сім’я без насильства”, „Зупини насильство – обери щасливе майбутнє”, „Не
стань жертвою торгівлі людьми” тощо).
У звітному періоді в рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти
насильства” сектором проведено семінар для представників органів місцевого
самоврядування з питань запобігання та протидії домашньому насильству. В ході
семінару поінформовано присутніх стосовно набрання чинності Закону України
„Про запобігання та протидію домашньому насильству” та постанови Кабінету
Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 „Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі”, роз’яснено повноваження
органів місцевого самоврядування у даному напрямку, а також про взаємодію
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, а також секретарі селищної та сільських
рад отримали для використання в роботі пам’ятки для органів місцевого
самоврядування у галузі реалізації державної сімейної політики в частині
запобігання та протидії домашньому насильству та соціальну рекламу відповідної
тематики, розроблені сектором сім’ї та молоді.
Також працівниками сектору проведено тренінг для учнів 9-х класів
Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ст. ім.А.Волошина на
темі „Шкідливі звички або життя в своє задоволення…” (протидія наркоманії,
алкоголізму та тютюнопаління серед молоді), в ході якого серед учасників

тренінгу розповсюджено розроблену сектором сім’ї та молоді соціальну рекламу з
протидії наркоманії серед молоді та запобігання домашньому насильству у
рамках щорічної Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства”.
Протягом звітного періоду в районі проведено ряд масових заходів,
організованих сектором сім’ї та молоді, де брали участь талановиті діти та
молодь. Зокрема, 15 травня 2018 року у приміщенні райдержадміністрації та
районної ради відбувся святковий масовий захід з нагоди відзначення Дня матері
та Міжнародного дня сім’ї за участі багатодітних жінок, яким присвоєно почесне
звання України „Мати-героїня”, які народили та виховали 7 і більше дітей,
матерів загиблих учасників АТО, „матерів-героїнь”, чиї сини брали участь у зоні
проведення антитерористичної операції на Сході України. Загалом у заході взяли
участь близько 200 жінок району. Свято організовано сектором сім’ї та молоді за
підтримки голови РДА В.Юрика та голови районної ради В.Щура, які вручили
запрошеним матерям квіти, листівки та подарунки.
17 грудня 2018 року з нагоди Дня Святого Миколая відбулася традиційна
святкова благодійно-мистецька акція „Під оберегом Святого Миколая” для дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з обмеженими
можливостями, дітей учасників АТО, дітей, зареєстрованих як внутрішньо
переміщені особи, дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а
також дітей із сімей, в т.ч. багатодітних, які проживають у скрутних матеріальнопобутових умовах. Загалом в акції взяли участь 220 дітей. Зазначена акція
організована сектором сім’ї та молоді РДА за посильної підтримки голови
районної ради В.Щура та голови райдержадміністрації Юрика В.В. Для дітей
організовано святкову концертну програму за участі вихованців Міжгірської
ДМШ та акторів Закарпатського обласного академічного театру ляльок „Бавка” з
м.Ужгорода, які виступили з цікавою тематичною виставою. На завершення
керівники району привітали діток зі святом зимової казки та вручили новорічні
подарунки.
Сектором сім’ї та молоді райдержадміністрації розроблено ряд програм та
заходів, що стосуються сфери дітей, молоді, жінок та сімей.
Для реалізації районної програми сімейної, демографічної, ґендерної
політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 20172020 роки, схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.12.2016
№ 305 та затвердженої рішенням ІІІ сесії VII скликання від 24.12.2016 № 132, у
2018 році з районного бюджету виділено кошти на суму 27,0 тис.грн., які
використано для організації та проведення святкових урочистих заходів з нагоди
Дня матері та Міжнародного дня сім’ї.
Разом з тим, сектор сім’ї та молоді співпрацює з неурядовими
організаціями щодо реалізації в районі сімейної, демографічної, ґендерної
політки, запобігання домашнього насильства та протидії торгівлі людьми. Так, за
ініціативи сектору та за сприяння координатора волонтерського руху громадської
організації „Народна рада Мукачівщини” протягом звітного періоду 14 сімей (в
т.ч. 9 багатодітних сімей) отримали гуманітарну допомогу одягом та взуттям, для
1 сім’ї, де виховується дитина-інвалід, зібрано кошти для реабілітації дитини, 1

багатодітна сім’я отримала продукти харчування за сприяння приватного
підприємця із смт.Міжгір’я.
На шпальтах районних газет „Верховина”, „Міжгір’я-онлайн” та офіційній
веб-сторінці РДА публікувалися статті, спрямовані на формування здорового
способу життя, пропаганду сімейних форм виховання, запобігання торгівлі
людьми та домашньому насильству, розвитку духовності та зміцнення моральних
засад суспільства (зокрема – „Сучасні реалії ґендерної рівності”, „Справжня
українська сім’я – міф чи реальність?..”, „Порядок присвоєння почесного звання
України „Мати-героїня””, „Пам’ятка для батьків багатодітної сім’ї щодо порядку
видачі, зберігання посвідчень – „Посвідчення батьків багатодітної сім’ї” та
„Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї”, а також користування пільгами
відповідно до чинного законодавства”, „Святість материнської любові та
батьківського тепла” та ін.). Також на офіційній веб-сторінці РДА створено
окремий розділ „Правова допомога населенню у частині реалізації державної
сімейної політики”.
Забезпечення надання адміністративних послуг
Протягом 2018 року зареєстровано 4 юридичні особи, припинили діяльність
-16, обліковується -518 юридичних осіб.
За 2018 рік зареєстровано 219 фізичних осіб, припинили діяльність – 188
фізичих осіб. Станом на 01.01.2019 року обліковується фізичних осіб підприємців
- 954.
Протягом січня- грудня 2018 року центром надання адміністративних
послуг надано 7593 адміністративні послуги, в т.ч. документів дозвільного
характеру-110, декларацій-15, кількість відмов у наданні адмінпослуг – 6.
3. Використання бюджетних коштів. Забезпечення виконання доходів
загального фонду місцевого бюджету.
Виконання доходів загального фонду місцевого бюджету.
Дохідна частина бюджету району на 2018 рік розроблена на основі норм
Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням змін до них, Закону
України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” та інших законодавчих
актів.
До загального фонду місцевих бюджетів району при уточненому плані на
січень - грудень 2018 року –76807,8 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі
77866,9 тис. грн., що на 1059,1 тис.грн. більше уточненого плану або виконання
становить 101,4 відсотки та на 12995,9 тис.грн., або на 20,0 відсотків більше, ніж
у відповідному періоді минулого року.
Уточнений план низових бюджетів по доходах виконано на 102,1 відсотки,
або надійшло більше плану на 569,9 тис.грн. З виконанням планового завдання не
справились 5 сільських бюджетів (Негровецький -92,8%,Новоселицький–
96,2%,Пилипецький-94,2%,Річківський-90,5%,
Тюшківський
–33,8%
та
Міжгірський селищний бюджет- 98,3%).

Зростання надходжень до відповідного періоду 2017 року досягнуто по
таких вагомих платежах як : податку та збору на доходи фізичних осіб – 9525,0
тис.грн., податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності – 14,3 тис.грн., рентній платі за спеціальне використання
лісових ресурсів місцевого значення –767,8 тис.грн., земельному податку- 277,6
тис.грн., податку на нерухоме майно -219,2 тис.грн., туристичному збору -69,1
тис.грн., єдиному податку -1996,2 тис.грн., частині чистого прибутку (доходу)
комунальних
унітарних
підприємств
та
їх
об’єднань
-2,4
тис.грн.,адміністративних штрафах та інших санкціях – 191,5 тис.грн.,
адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань -1,6 тис.грн., платі за
надання інших адміністративних послуг –458,0 тис.грн., адміністративному збору
за державну реєстрацію речових прав -80,2 тис.грн., державному миту – 29,6
тис.грн. та надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна-2,4 тис.грн.
Зменшення надходжень допущено по: відсотках за депозитами -17,4
тис.грн., надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності -6,1
тис.грн., акцизному податку -159,0 тис.грн., та інших надходженнях – 103,1
тис.грн.
З 18 видів основних платежів загального фонду, що надходять до місцевих
бюджетів району уточнений план виконано по 13 видах:
- податку на доходи фізичних осіб – 101,0%;
-податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної
власності більше в 3,9 рази;
- рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого
значення -106,5 %;
- податку на нерухоме майно – 114,7%;
- частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та
їх об’єднань –102,0%.
-орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим
майном, що перебуває у комунальній власності -111,0%;
- адміністративних штрафах та інших санкцій –більше в 2,2 рази %;
- адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань -111,4%;
- платі за надання інших адміністративних послуг –142,8%;
- адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав -102,4%;
- державному миту –117,2%;
- інших надходженнях – більше в 4,0 рази%;
- надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна - більше в 4,4 рази;
адміністративних штрафах та інших санкціях – більше в 2,2 рази.
Не забезпечено виконання планових показників по 5 видах:
- акцизному податку –98,4%;
- земельному податку – 95,2%;
- туристичному збору –93,4 %;
- єдиному податку -99,8 %;

- відсотках за депозитами – 93.4%.
По податку на доходи фізичних осіб при уточненому плані на січеньгрудень 2018 року -49627,0 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 50105,7
тис.грн., , або виконання становить 101,0 відсоток, або 64,4 відсотки надходжень
загального фонду.
По податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до
комунальної власності при уточненому плані на січень-грудень 2018 року-6,8
тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 26,6 тис.грн., що більше планових
показників на суму 19,8 тис. грн, або більше в 3,9 рази.
Кошти надійшли від: редакції газети „Верховина” - 0,1 тис.грн., КПП
„Архітектура” -0,3 тис.грн. КП „Ранок” -0,6 тис.грн., Міжгірського МБУ-19,4
тис.грн., КП „ Міжгірське БТІ” -2,8 тис.грн., КП „Колочава” - 3,2 тис.грн.,
ЦПМСД – 0,2 тис.грн.
По частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об’єднань при уточненому плані на січень-груденьь 2018 року
– 4,8 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 4,9 тис.грн., що більше
планових показників на суму 0,1 тис.грн., або виконання становить 102,0
відсотки, а в порівнянні із відповідним періодом минулого року надійшло
платежів більше на суму 2,4 тис.грн.
Станом на 1 січня 2019 року частину чистого прибутку сплатили: редакція
газети „Верховина” – 0,1 тис.грн., КПП „Архітектура” -0,2 тис.грн. , Міжгірське
МБУ-0,1 тис.грн., КП „ Міжгірське БТІ” -1,9 тис.грн., КП „Колочава” – 2,6
тис.грн.
По рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого
значення при уточненому плані на січень-грудень 2018 року -3103,3 тис.грн.,
фактично надійшло платежів у сумі 3304,7 тис.грн.,що більше планових
показників на суму 201,5 тис. грн, або виконання становить 106,5 відсотків.
Не забезпечено виконання планових показників 5 сільськими радами:
Н.Студенівською (-4,5 тис.грн.),Новоселицькою (-2,2 тис.грн.),Пилипецькою (10,3 тис.грн.), Торуньською (– 10,9 тис.грн.), Тюшківською (– 41,7 тис.грн.) та
Міжгірською селищною радою ( -71,4 тис.грн).
По орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та
іншим майном, що перебуває у комунальній власності до місцевих бюджетів
надійшло платежів у сумі 153,4 тис.грн., при уточненому плані на січень-грудень
2018 року –138,3 тис.грн., виконання становить 111,0 відсотків. В порівнянні із
аналогічним періодом минулого року надійшло платежів менше на суму 6,1
тис.грн.
Не забезпечено виконання уточнених планових показників 3 сільськими
радами: Новоселицькою(-0,3 тис.грн.), Пилипецькою (-37 грн.) та Тюшківською (0,4 тис.грн.), в зв’язку із перезаключенням угод окремими суб’єктами
підприємницької діяльності щодо змін орендних ставок, відповідно до діючих
коефіцієнтів та із відсутністю експертної оцінки приміщень.

По надходженнях відсотків за депозитами при затвердженому плані на
січень-грудень 2018 року – 40,0 тис.грн.,фактично надійшло 37,4 тис.грн., що
менше планових показників на суму 2,6 тис.грн., або виконання становить 93,4
відсотки. В порівнянні із аналогічним періодом минулого року надійшло платежів
менше на 17,4 тис.грн., в зв’язку із зменшенням відсоткової річної ставки (із 14
відс. до 9,99 відс.річних).
По адміністративному збору за проведення державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань при
затвердженому плані на січень –грудень 2018 року –18,8 тис.грн. фактично
надійшло 20,9 тис.грн., що більше на 2,1 тис.грн., або виконання становить 111,4
відсотки.
По платі за надання інших адміністративних послуг при уточненому
плані на січень – грудень 2018 року –1027,7 тис.грн. фактично надійшло 1467,2
тис.грн., що більше на 439,5 тис.грн., або виконання становить 142,8 відсотків.
По адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав при
уточненому плані на січень –грудень 2018 року –224,9 тис.грн. фактично
надійшло 230,3 тис.грн., що більше на 5,4 тис.грн., або виконання становить 102,4
відсотки.
По державному миту надійшло платежів у сумі 52,1 тис.грн., при
уточненому плані на суму 44,5 тис.грн., або виконання становить 117,2 відсотки, а
в порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
29,6 тис. грн.
По адміністративних штрафах та інших санкціях при уточненому плані на
січень-грудень 2018 року -91,2 тис.грн. фактично надійшло коштів у сумі 201,4
тис.грн., що більше уточненого плану на 110,2 тис.грн., або більше в 2,2 рази.
По акцизному податку при уточненому плані на січень-грудень 2018 року –
6141,7 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 6041,3 тис.грн., що менше
уточненого плану на суму 100,4 тис.грн., або виконання становить 98,4 відсотки.
Не забезпечено виконання планових показників 11 сільськими радами:
В.Бистрянською (-3,9 тис.грн.), Вучківською (-4,4 тис.грн.), Голятинською (-4,0
тис.грн.),
Майданською(-4,0тис.грн.),
Негровецькою(-8,0тис.грн.),
Н.Студенівською (-7,8 тис.грн.), Новоселицькою (-7,6 тис.грн.), Річківською(-1,1
тис.грн.), Синевирською (-14,5 тис.грн.), Торуньською (-9,1 тис.грн.),
Тюшківською (-2,2 тис.грн.) та Міжгірською селищною радою (-511,5 тис.грн.).
Від сплати місцевих податків і зборів при уточненому плані на січень –
грудень 2018 року -16320,0 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 16143,2
тис.грн., що менше уточненого плану на суму 176,8 тис.грн., або виконання
становить 98,9 відсотків, а саме:
по земельному податку, при уточненому плані на січень-грудень 2018 року
– 4963,7 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 4724,7 тис.грн., що в
порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 277,6 тис. грн., до
планових показників надійшло платежів менше на суму 239,0 тис. грн., або
виконання становить 95,2 відсотки;

не забезпечено виконання планових показників 6 сільськими радами:
Вучківською(-9,1тис.грн.), Майданською (-25,2 тис.грн.), Негровецькою (-3,9
тис.грн.), Новоселицькою (-6,0 тис.грн.), Пилипецькою (-183,4 тис.грн.),
Тюшківською (-21,8 тис.грн.) та Міжгірською селищною радою (-138,4 тис.грн.);
по податку на нерухоме майно при уточненому плані на січень-грудень
2018 року -665,6 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 763,6 тис.грн., що
більше уточненого плану на суму 97,9 тис.грн., або виконання становить 114,7
відсотків, а в порівняні з відповідним періодом минулого року надходження
збільшились на 219,2 тис. грн.;
не забезпечено виконання планових показників 3 сільськими радами:
Майданською (-0,2 тис.грн.),Новоселицькою(-0,6 тис.грн.),Річківською (-1,5
тис.грн.);
по єдиному податку при уточненому плані на січень-грудень 2018 року –
10393,3 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 10377,2 тис.грн., що менше
уточненого плану на суму 16,1 тис.грн., або виконання становить 99,8 відсотків, а
в порівняні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на
1996,2 тис. грн.;
не забезпечено виконання планових показників 5 сільськими радами:
Голятинською (-4,5 тис.грн.),Майданською (-1,0 тис.грн.), Негровецькою(-33,7
тис.грн.), Річківською (-2,7 тис.грн.), Тюшківською(-7,4 тис.грн.) та Міжгірською
селищною радою (76,6 тис.грн.);
по туристичному збору за січень-грудень 2018 року, при уточненому плані
– 297,3 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 277,7 тис.грн., що менше
уточненого плану на 19,6 тис.грн., або виконання становить 93,4 відсотки;
не забезпечено виконання планових показників Річківською сільською
радою (при плані 35,0 тис.грн.) -до бюджету кошти не надійшли.
По надходженнях коштів від реалізації безхазяйного майна за січеньгрудень 2018 року, при уточненому плані -2,9 тис.грн., фактично надійшло
платежів у сумі 12,8 тис.грн., що більше уточненого плану на 9,9 тис.грн., або
більше в 4,4 рази.
По інших надходженнях за січень-грудень 2018 року, при уточненому плані
–15,9 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 64,8 тис.грн., що більше
уточненого плану на 48,9 тис.грн., або більше в 4,1 рази.
Виконання доходів спеціального фонду місцевого бюджету
Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району по податках,
зборах, обов’язкових платежах (без трансфертів) при уточненому плані на січеньгрудень 2018 року –3860,0 тис.грн. фактично надійшло платежів у сумі 4275,8
тис.грн., що більше уточненого плану на 415,8 тис.грн., або виконання становить
110,8 відсотків.
По
надходженнях
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення, при уточненому плані на січеньгрудень 2018 року – 193,1 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 267,9
тис.грн., що більше уточненого плану на 74,8 тис.грн., або виконання становить
138,7 відсотків.

По надходженнях екологічного податку при уточненому плані на січеньгрудень 2018 року –42,3 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 30,3
тис.грн., що менше уточненого плану на 12,0 тис.грн., або виконання становить
71,6 відсотків.
По надходженнях до фондів охорони навколишнього середовища за
січень-грудень 2018 року при уточненому плані 23,5 тис.грн., фактично надійшло
платежів у сумі 92,8 тис.грн., що більше уточненого плану на 69,3 тис.грн., або
більше в 3,9 рази.
По надходженнях коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту при уточненому плані на січень-грудень 2018 року -97,2
тис.грн.. фактично надійшло платежів у сумі 79,8 тис.грн., що менше уточненого
плану на 17,4 тис.грн., або виконання становить 82,1 відсотки.
Від платних послуг при уточненому плані на січень-грудень 2018 року –
1797,6 тис.грн., фактично надійшло платежів у сумі 2082,0 тис.грн., що більше
уточненого плану на 284,4 тис.грн., або виконання становить 115,8 відсотків.
По платі за оренду майна бюджетних установ при уточненому плані на
січень-грудень 2018 року -82,2 тис.грн.. фактично надійшло платежів у сумі 83,7
тис.грн., або виконання становить 101,8 відсотків.
По надходженнях бюджетних установ від додаткової господарської
діяльності при уточненому плані на січень-грудень 2018 року -44,5 тис.грн.,
фактично надійшло платежів у сумі 44,5 тис.грн.,або виконання становить 100,0
відсотків, а саме: по Міжгірській селищній раді ( за харчування працівників
дошкільних закладів).
Від інших джерел власних надходжень бюджетних установ фактично
надійшло платежів у сумі 1579,5 тис.грн., із них: благодійні внески,гранти та
дарунки – 1437,0тис.грн., а саме: будівництво Колочавської філії Міжгірського
культурно-мистецького центру в с.Колочава – 1301,7 тис.грн.),терцентр (б/у одяг53,0 тис.грн.), відділ культури (поповнення бібліотечного фонду району – 51,3
тис.грн), відділ освіти (книги- 1,1 тис.грн., шлакоблоки – 29,9 тис.грн.),що
отримують бюджетні установи від підприємств,організацій та фізичних осіб142,5 тис.грн.), в в тому числі: Майданській сільській раді ( спонсорська допомога
на благоустрій сіл – 8,4 тис.грн.), Міжгірській селищній раді – 121,9 тис.грн.,
Соймівській сільській раді -12,2 тис.грн. ( за виконання громадських робіт).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надійшло платежів
більше на суму 374,4 тис.грн.
Видаткова частина бюджету району.
Видаткова частина бюджету району по загальному фонду бюджету району
виконана 97,5 % у сумі 533 054,4 тис.грн при уточненому плані – 546 506,6
тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету району на 14,6 відсотків забезпечені
власними доходами, а решта видатків базовою дотацією та субвенціями з

державного бюджету.
У звітному періоді район одержав базову дотацію з державного бюджету у
сумі 29 167,4 тис. грн., дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної
дотації з державного бюджету – 3 354,8 тис.грн.; дотація з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету – 36 467,6 тис.грн..
З районного бюджету передано іншої дотації селищній та сільським радам у
сумі 22 404,0 тис.грн.
Крім дотації у район надійшла субвенція з державного та обласного
бюджетів по загальному фонду в сумі - 404 974,6 тис.грн., а саме:
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд
та при будинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 34 638,3 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
12 086,6 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям , особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату та
допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі , яка доглядає
за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 149 692,3 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом
"гроші ходять за дитиною ", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім»ї патронатного
вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 222,4 тис.
грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 721,8 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції –
1 084,7 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та
доступної загальної середньої освіти Нова українська школа за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 2 096,7 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров»я за рахунок медичної субвенції – 2 868,8 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 1 904,5 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров»я за рахунок коштів медичної субвенції – 11 425,9 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 691,8 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 710,2 тис.грн. , в тому числі з
Сойміської сільської ради - 240,0 тис.грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –
146 114,0 тис.грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 39 716,6
тис.грн.
Найбільшу питому вагу у видатках бюджету району складають видатки на
освіту – 223 237,8 тис.грн., або 41,9 %; на соціальний захист населення –
209 314,4 тис.грн., або 39,3 %; на охорону здоров’я – 57 461,9 тис.грн., або 10,7 %;
на утримання органів місцевого самоврядування – 23 099,4 тис.грн., або 4,3 %; на
культуру і мистецтво – 8 167,5 тис.грн., або 1,5 %; на житлово-комунальне
господарство – 8 332,1 тис.грн., або 1,6 % ; на фізичну культуру і спорт – 1 446,9
тис.грн., або 0,3 % та інші видатки - 1 994,4 тис.грн, або 0,4 %.
У звітному періоді кошти бюджету району в основному направлено на
захищені статті видатків у сумі 506 492,4 тис.грн, або 95,0 % видатків загального
фонду бюджету району, з них: на оплату праці з нарахуванням працівникам
соціально-культурної сфери та органів місцевого самоврядування направлено
кошти у сумі – 276 821,0 тис. грн.; оплата за використані енергоносії – 18 558,0
тис. грн.; на придбання продуктів харчування – 6 183,0 тис.грн, виплати допомоги
сім’ям з дітьми та інші пільги окремим категоріям громадяни – 201 056,0 тис.грн;
на медикаменти – 3 874,4 тис.грн. та на інші поточні видатки – 26 562,0 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 2 535,2
тис.грн. з них: заборгованість по пільгах і субсидіях складає – 2468,5 тис.грн. з
них : на оплату за природний газ – 2 035,3 тис.грн., за електроенергію – 403,4
тис.грн., за водопостачання та водовідведення – 28,5 тис.грн. та інші комунальні
послуги – 1,3 тис.грн. та оплата послуг - 66,7 тис.грн. ( Пилипецька с/р).

Слід відмітити, що дана заборгованість виникла в зв’язку з
недофінансуванням з державного бюджету субвенцій по пільгах і субсидіях та
невиконанням дохідної частини сільського бюджету с. Пилипець.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 рік по загальному фонду
відсутня.
Видатки по спеціальному фонду місцевих бюджетів району складають –
23 681,7 тис. грн. , в тому числі використано на :
органи місцевого самоврядування – 1 267,8 тис.грн.;
на освіту – 7 887,8 тис.грн;
на охорону здоров’я – 206,9 тис.грн.;
соціальний захист та соціальне забезпечення – 270,8 тис.грн.;
на культуру і мистецтво – 92,7 тис грн.;
на житлово-комунальне господарство – 2 144,4 тис.грн.;
на економічну діяльність – 11 714,1 тис.грн.;
інші поточні видатки – 78,2 тис.грн.;
та на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 19,0
тис.грн.(місцеві бюджети).
Крім того до спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло
субвенцій в сумі – 10 502,2 тис.грн., а саме на :
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва ,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7 206,5 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування
місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 1
000,0 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на спів фінансування інвестиційних
проектів – 199,0 тис.грн.;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 2 096,7 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованості по спеціальному фонду
станом на 01.01.2019 року відсутні.
4. Організаційна інформація
Здійснення поставлених завдань забезпечувалося завдяки відповідному
кадровому забезпеченню місцевого органу виконавчої влади.
Окрім апарату, в структуру райдержадміністрації входять відділ
економічного розвитку і торгівлі, сектор туризму, відділ агропромислового
розвитку, сектор сім'ї та молоді, відділ інфраструктури, житлово-комунального
господарства та будівництва, відділ освіти, відділ культури, відділ
містобудування та архітектури, архівний сектор, служба у справах дітей, сектор
охорони здоров'я та ін.

Окремо затверджувалася структура фінансового управління та управління
соціального захисту населення.
З метою якісного надання громадянам послуг окрім Центру надання
адміністративних послуг в структурі РДА діє сектор з питань державної
реєстрації у складі двох посадових одиниць.
Основні заходи, що проводилися райдержадміністрацією, регулярно
висвітлювалися на офіційній веб-сторінці РДА, а також у засобах масової
інформації району.
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в минулому році
забезпечено подання керівниками та працівниками структурних підрозділів
Міжгірської райдержадміністрації електронних декларацій про доходи та
зобов'язання фінансового характеру на відповідний програмний ресурс
Національного агентства з питань запобігання корупції.

