ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Берегівської районної державної адміністрації
за 2018 рік
Доброго дня, шановна громадо!
Презентуючи свій звіт, скажу, що основні напрями роботи Берегівської
райдержадміністрації ґрунтуються на принципах втілення в життя реформ,
ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, їх практичної
реалізації на місцях та виконанні Програми економічного і соціального
розвитку району.
У звітному періоді постійна увага райдержадміністрації приділялася
наступним питанням: покращенню економічної ситуації в районі, дотриманню
вимог чинного законодавства з питань оплати праці, створенню умов для
збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, благоустрою населених
пунктів району, покращенню розрахунків за використані енергоносії,
забезпеченню сталого розвитку малого і середнього бізнесу, покращенню
екологічної ситуації в районі.
За звітний період проведено 12 засідань колегії райдержадміністрації, на
яких розглянуто 29 питань. З обговорених на засіданнях колегії питань
прийнято 29 рішень. На їх виконання головою райдержадміністрації видано 10
розпоряджень та 5 доручень. Протягом 2018 року проведено 4 засідання
Берегівської районної ради регіонального розвитку, на яких розглянуто 7 питань. З
обговорених на засіданнях ради питань прийнято 7 рішень.
Для вирішення питань соціально-економічного розвитку району протягом
звітного періоду головою райдержадміністрації прийнято 577 розпоряджень.
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що приймаються в
межах його компетенції, попередньо перевіряються юридичним відділом
апарату райдержадміністрації на предмет їх відповідності чинному
законодавству і візуються начальником юридичного відділу апарату
райдержадміністрації.
З метою надання практичної та методичної допомоги виконкомам
місцевих рад району протягом 2018 року проведено 4 наради - семінарів з
сільськими, селищним головами та секретарями виконкомів місцевих рад
району на яких розглянуто 29 питань.
Щодня оновлюється веб-сторінка райдержадміністрації, де розміщується
інформація про роботу посадових осіб
відділів, управлінь та інших
структурних підрозділів райдержадміністрації.
На постійному контролі у райдержадміністрації знаходяться питання
стану ведення діловодства, дотримання виконавської дисципліни.
Для організації контролю за виконанням директивних та розпорядчих
документів органів влади вищого рівня щомісячно готується план-контроль,
який заздалегідь доводиться до безпосередніх виконавців письмово. Також
нагадування про надання відповідей здійснюється в телефонному режимі.

Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №
109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права громадян на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”, Закону України „Про
звернення громадян” та Інструкції з діловодства за зверненнями Берегівською
райдержадміністрацією вживаються заходи щодо поліпшення роботи зі
зверненнями громадян.
Головою райдержадміністрації, як цього вимагає Указ Президента, узято
під особистий контроль розгляд звернень та забезпечено першочерговий
особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України.
Відповідно до зазначеного Указу керівництвом райдержадміністрації,
здійснюються особисті прийоми громадян чотири рази на місяць кожним, у
тому числі і два виїзні. Графіки прийому громадян керівників обласної та
районної державних адміністрацій вивішені на видних місцях у
райдержадміністрації, виконкомах місцевих рад району.
Протягом 2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено 96
особистих прийомів громадян у райдержадміністрації та 96 виїзних прийомів
громадян за місцем їх проживання. На цих прийомах громадяни звернулися з
питань надання матеріальної допомоги. Згідно з графіком виїзні прийоми
громадян відбулися у всіх
населених пунктах району. Керівництвом
райдержадміністрації прийнято 59 громадян у райдержадміністрації, у тому
числі головою райдержадміністрації – 9, аналогічно на виїзних прийомах 14
громадян, головою - 3.
З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян,
вжиття додаткових заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіти
населення, роз’яснення конституційних прав і свобод людини і громадянина та
засобів їх захисту, за звітний період були проведені у райдержадміністрації
„гарячі лінії” та телефонна лінія „Запитай у влади” згідно з затвердженим
графіками.
Райдержадміністрація здійснює взаємодію з органами місцевого
самоврядування шляхом проведення виїзних прийомів громадян. Здійснюється
постійний контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян.
Щомісячно до 5 –го числа проводиться засідання постійно діючої комісії з
питань розгляду звернень громадян, що надійшли до Президента України,
Секретаріату Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України,
облдержадміністрації і були направлені для розгляду за належністю до
райдержадміністрації. За звітний період відбулося 12 засідань.
За 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 301 звернення громадян,
що на 86 звернень менше відповідного періоду минулого року. Із них: усних –
59 -19,6 % (за 2017 рік - 24), письмових – 242 -80,4% (за 2017 рік – 363), від
ОДА - 21 - 6,9 % (за 2017 рік - 5), від інших органів 57 - 18,9 % (за 2017 рік 60).
За звітний період надійшло 2 повторні звернення. Зареєстровано 13
колективних звернень. Всього за звітний період на контролі перебувало 301
звернень громадян. Вирішено позитивно 207 заяв і скарг (68,8%). На 82 (27,2%)

звернень надано роз’яснення та необхідну інформацію, 3 (1,0%) звернення
відмовлено у задоволенні, 7 (2,3 %) звернень у стадії розгляду (вирішення), 2
(0,9%) звернення надіслано на розгляд за належністю.
Звернень, які розглянуті з порушенням термінів, відсутні.
Найбільше звернень надійшло від інвалідів, ветеранів праці, пенсіонерів
та інших громадян –212.
За звітній період найбільше звернень зареєстровано з питань, соціального
захисту – 179 (59,5 %), земельних відносин - 74 (24,6%), інші питання – 48
(15,9%).
Як свідчить аналіз, найбільша кількість звернень, пов’язані з питаннями
соціального захисту, передусім соціальних виплат та субсидій, наданням
одноразової грошової допомоги. Для забезпечення цих виплат щороку
затверджується програма „Турбота”. Протягом
2018 року для реалізації
заходів програми виділено кошти у сумі 288000 грн.
Згідно з графіком перевірок додержання законодавства про звернення
громадян у виконкомах місцевих рад за звітний період проведено перевірки
згідно з затвердженим графіком. За наслідками перевірки підготовлені довідки.
Щомісячно проводяться дні контролю.
Згідно з затвердженим графіком проведено перевірки додержання
законодавства про звернення громадян у виконкомах місцевих рад.
У січні 2018 року голова Берегівської державної адміністрації звітувався з
питань роботи зі зверненнями громадян перед головою обласної державної
адміністрації.
Для зручності надання послуг населенню району райдержадміністрацією
утворено сектор у справах державної реєстрації. Впродовж звітного періоду
сектором зареєстровано всього 3255 заяви, з них: реєстрація юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців – 1250 заяв, реєстрація речових прав на нерухоме
майно - 2005 заяв. Щодо надходжень до районного бюджету за період 2018
року загальна сума складає – 342 085 грн. а саме: реєстрація юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців – 104 257 грн.; реєстрація речових прав на нерухоме
майно – 237 828 грн.
Для спрощення процедури отримання адміністративних послуг працює
сектор надання адміністративних послуг. Сектором
надається 81 вид
адміністративних послуг. Протягом 2018 року оброблено 1321 документів від
суб’єктів звернень, на які надано адміністративні послуги:
- державна реєстрація земельної ділянки –71;
- надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 171;
- видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки - 349;
- видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель
та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (довідка 6зем) – 388;

- внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з
видачею витягу – 6;
- державна реєстрація створення громадського об’єднання – 1;
- видача (продовження) посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї
– 250;
- надання статусу ветеран праці – 15;
В тому числі 70 документів дозвільного характеру:
лісорубний квиток – 38;
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 7;
дозвіл на спеціальне водокористування – 16;
анулювання дозволу на спеціальне водокористування – 1;
зареєстровані декларації про утворення відходів – 8.
За рахунок коштів районного бюджету по Програмі сприяння
функціонуванню сектору надання адміністративних послуг на 2017-2019 роки
закуплено та встановлено робочу станцію для оформлення та видачі
документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних
особи.
З метою виконання вимог з питань захисту інформації, охорони, режиму
та пожежної безпеки до приміщення, в якому надаються послуги з оформлення
паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон проведено певну роботу, а саме: придбано та
встановлено двері та вікно, металеві решітки, автоматизована система доступу
(кодовий замок), сигналізація ДСО, проведено електромонтажні роботи
(розетки, освітлення). Зроблено поточний ремонт приміщення.
На початку жовтня місяця 2018 року через управління Казначейства у
Берегівському районі відкрито рахунок за кодом класифікації доходів
220125000 для зарахування плати за надання інших адміністративних послуг
через ЦНАП, що дало можливість здійснювати зарахування коштів до
районного бюджету. Надходження становлять понад 4 тис. грн.

Організація роботи з персоналом
Кадрова робота в райдержадміністрації здійснюється відповідно до вимог
Законів України „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації”,
„Про запобігання корупції” та інших нормативно–правових документів з
кадрових питань.
Положення про апарат та структурні підрозділи райдержадміністрації
розроблені відповідно до Типових положень, Регламенту райдержадміністрації
та затверджені розпорядженнями голови райдержадміністрації. Посадові
інструкції державних службовців приведені у відповідність до затверджених
Положень та відповідають виконуваним функціям.
Гранична чисельність працівників Берегівської районної державної
адміністрації становить 130 штатних одиниць, зокрема в апараті

райдержадміністрації 29 штатних одиниць, що становить 22,30 % усіх
працівників.
Формування складу державних службовців
Відповідно до Закону України «Про державну службу прийняття на
посади державних службовців категорії «Б» та «В» здійснюється за
результатами конкурсного відбору. Оголошення про вакантну посаду
державної служби оприлюднюється на сайтах Національного агентства з
питань державної служби та Берегівської райдержадміністрації. Проведення
конкурсу складається з таких етапів: тестування, ситуаційне завдання та
співбесіда – для категорії «Б», тестування та співбесіда – для категорії «В».
Інформація про переможця конкурсу оприлюднюється на сайті Національного
агентства з питань державної служби.
Одним із елементів очищення влади є запровадження обов’язковості
проходження процедури перевірки осіб, які займають посади в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, а також осіб, які
претендують на зайняття відповідних посад, зокрема, шляхом фінансового
контролю за майновим станом державних службовців.
На державну службу до Берегівської райдержадміністрації прийнято за
результатами конкурсу 15 осіб. Переведено на рівнозначні або нижчі посади 9
осіб. Звільнено 12 державних службовців.
17 квітня 2018 року в райдержадміністрації проведено І тур щорічного
Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в якому взяли
участь 28 державних службовців.
З метою реалізації Закону України „Про запобігання корупції” 93
державних службовців райдержадміністрації подали до 1 квітня е-декларацію
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2017 рік.
Згідно з роз’ясненнями Національного агентства України з питань
державної служби „Щодо керівника державної служби у структурних
підрозділах місцевих державних адміністрацій, утворених як юридичні особи
публічного права” у березні 2018 року передано особові справи (особові
картки державних службовців та їх трудові книжки) до відділу освіти, молоді
та спорту, відділу культури та відділу охорони здоров’я райдержадміністрації.
В підпорядкуванні голови райдержадміністрації з кадрових питань залишилися
начальники цих відділів.
Оцінювання результатів службової діяльності
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 27.09.2018
№408 „Про проведення оцінювання державних службовців, які займають
посади державної служби категорії „Б” і „В” у 2018 році” у районній державній
адміністрації була проведена робота щодо оцінювання результатів службової
діяльності державних службовців зазначених категорій посад згідно графіків,
затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації та наказом
керівника апарату. З метою визначення якості виконання державними
службовцями завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання,

планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні
державних службовців до 5 грудня 2018 року були узагальнені та затверджені
результати щорічного оцінювання державних службовців,які займають посади
державної служби категорії „Б” і „В”. Всі державні службовці отримали оцінку
„позитивно”. „Негативно” оцінених державних службовців немає.

Економічний розвиток
У 2018 році в економіці району досягнуто позитивні тенденції в
інвестиційній діяльності, збільшенні обсягів виробництва промислової
продукції, вирішенні ряду соціальних питань.
Підсумки економічного та соціального розвитку району свідчать про те,
що район вийшов з багатьма позитивними показниками, як в економічній, так і в
соціальній сферах, що дає підставу підкреслити позитивні тенденції
економічного і соціального розвитку району.
Промисловість

Протягом 2018 року промисловими підприємствами району реалізовано
продукції на суму 269127,4 тис. грн., що становить 117,5% в порівнянні до
минулого року. Обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одну особу
становить 5308,2 грн.
В районі основними і найбільш розвинутими галузями промислового
виробництва є легка, харчова і добувна промисловість. Високі темпи приросту
продукції досягнуто на підприємствах добувної і легкої промисловості.
Наростили обсяги реалізації продукції: ПрАТ „Берегівський кар’єр ” – 192,8%,
СП ТОВ „Керамнадра” – 107,9%, СП ТОВ „Хох-Берег” – 131,8%,ТОВ „БонТон” – 142,0%, ТОВ „Кнюппель Ферпакунг”–109,3%, ПП „Кінга”- 156,2%.
Агропромисловий розвиток
Стратегічним
напрямком
роботи
райдержадміністрації
у
агропромисловому комплексі є підтримка всіх агротоваровиробників в
поглибленні спеціалізації виробництва, збереженні зернового, плодоовочевого,
виноградарського напрямків, кормовиробництва і насінництва у рослинництві,
м’ясо-молочного скотарства у тваринництві.
У галузі тваринництва станом на 01.01.2019 року вироблено по всіх
категоріях господарств м’яса – 4,9 тис. тонн, або 99,1% в порівнянні з 2017
роком, молока – 12,7 тис. тонн (106,2%), яєць 390,5 млн. штук (108,8%).
Поголів’я ВРХ станом на 01.01.2019 року складає 4,1 тис. голів, або
95,4%, в тому числі корів 2,9тис. гол. (99,4 %), поголів’я свиней склало 17,6
тис. голів (107,7%), птиці – 292,8тис. голів (101,8%).
В районі завершено осінньо-польові роботи та озими культури посіяно в
запланованих обсягах;
проводиться робота по збереженню поголів'я сільськогосподарських
тварин, нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції;

в районі працюють сільськогосподарські потенційні інвестори ДП „АНТКЕР”, ТОВ „Свобода-Агро”, що сприяє залученню інвестицій в економіку
району і створює нові робочі місця;
в районі відсутні сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;
по державним програмам підтримки тваринництва виплачено 88,1 тис.грн
юридичним особам, 177,3 тис.грн. – фізичним особам, 2,6 млн.грн. виплачено
ТОВ „Агромікс Закарпаття” по державній програмі розвитку садівництва,
виноградарства і хмелярства.
Надходження платежів до бюджету
Станом на 01.01.2019 року до зведеного бюджету району надійшло
182546,4 тис.грн., що становить 117,3% до минулого року, в тому числі до
державного бюджету надійшло 67313,1 тис.грн., або 127,2%, до місцевого
бюджету – 115233,3тис.грн., або 112,3%.
Станом на 01.01.2019 року недоїмка до зведеного бюджету району
складає 7099,0 тис.грн., в порівнянні до 01.01.2018 року вона зменшилась на
442,7 тис.грн., або на 5,9%.
В перелік найбільших боржників входять наступні підприємства (в
основному підприємства, які не ведуть діяльність, або банкрути):
ДП „Батівський КХП” – 3576,5 тис.грн., с.Батьово;
ДП „ДГ ЗДСГДС ІСГ Карпатського регіону НААН” – 1733,8 тис.грн.,
с.В.Бакта;
ТОВ „Закарпатполіметали” – 874,3 тис.грн., с.Мужієво;
Р/з „Мужіївський” - 145,5 тис.грн., с.Мужієво;
ТОВ „Наомі Фешен” - 70,5 тис.грн., с.Вари;
ТОВ СП „Керамнадра” - 93,9 тис.грн., с.Мужієво.
Станом на 01.01.2019 року загальна заборгованість до ПФ складає 6962,2
тис. грн. (у порівнянні до початку року заборгованість збільшилась на 89,3
тис.грн.):
по внескам на обов’язкове державне пенсійне страхування – 2191,8
тис.грн. (в т. числі по банкрутах - 1475,4 тис. грн);
по пільговим пенсіям – 4770,4 тис.грн.
Зайнятість населення та ринок праці
За 2018 рік суб’єктами підприємницької діяльності району створено 1098
нових робочих місць, що становить 107,6 % до завдання програми зайнятості
населення району на 2018 рік.
За 2018 рік зареєстровано 323 суб’єкти підприємницької діяльності, або
80,6% в порівняні до відповідного періоду минулого року, з них:
юридичних осіб – 36 ( 144,0%);
фізичних осіб – 287 (76,3%) .
Впродовж 2018 року працевлаштовано 87 осіб незайнятого населення.
Рівень безробіття у районі станом на 01.01.2019 року становить 0,16%
чисельності постійного населення працездатного віку.
Доходи населення та заробітна плата

Згідно щомісячних звітів по праці основного кола статистичної звітності
у Берегівському районі середньомісячна заробітна плата на підприємствах,
організаціях, установах району у грудні 2018 року становила 8222,0 грн., що на
22,6% більше в порівняні до початку року та на 17,8% більше в порівняні до
відповідного періоду минулого року.
Найбільший розмір заробітної
плати на ДП ,,Берегівське лісове
господарство”, ТОВ ,,Бон Тон”, ТОВ ,,Кнюппель Ферпакунг”.
Станом на 01.01.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати на
економічно-активних, економічно неактивних та підприємствах комунальної
форми власності відсутня.
Інвестиційна діяльність
В районі ведуть господарську діяльність 46 суб’єктів підприємницької
діяльності з іноземним капіталом. В легкій промисловості це СП „Хох-Берег”,
ТОВ „Кнюппель Ферпакунг”, в добувній – ТОВ СП „Керамнадра”, в
деревообробній - ТОВ „Еко-Блейз”, в сільському господарстві -ТОВ „Агро Свобода” і інші.
Серед підприємств та організацій району значні обсяги інвестицій
припадають на промислові підприємства переробної промисловості. Найбільшу
частку займають інвестиції з Угорщини, Німеччини, Словаччини і Італії.
За станом на 01.10.2018 обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку
району складає 1,88 млн. дол. США. (101,9% в порівняні до 01.01.2018 року).
Обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одну особу наростаючим
підсумком з початку інвестування складає 37,1 дол. США.
Капітальні інвестиції за січень-вересень 2018 року склали 56558,0 тис.
грн., або 93,4 % в порівнянні з відповідним періодом минулим роком. Обсяг
капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу склав 1107,1 грн.
Ринок товарів і послуг
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб за 9
місяців 2018 року склав 191,0 млн.грн., або 85,6% в порівняні до відповідного
періоду минулого року. Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну
особу становить 3768,0 грн.
Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2018 року склав 6,7 млн.грн., або
100,3 % в порівнянні з відповідним періодом минулим роком.
Стан оплати за енергоносії
Ведеться постійний контроль за станом розрахунків за спожиті
енергоносії установами, що фінансуються з районного бюджету. Заборгованість
за
використані
енергоносії
підприємствами
житлово-комунального
господарства району відсутня.
Формування, затвердження та застосування тарифів на житловокомунальні послуги здійснюється з дотриманням нормативно-правових актів та
положень Закону України „Про особливості доступу до інформації у сферах

постачання електричної енергії, природнього газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного
водопостачання та водовідведення”.
Земельні ресурси та земельні відносини
Проведена робота по виготовленню технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель у населених пунктах: с.Кідьош, с.Бене,
с.Оросієво та с.Боржава; робота проводилась за рахунок місцевих бюджетів та
за кошти, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського
та лісогосподарського виробництва; виконавцем робіт є Закарпатська
регіональна філія ДП „Центр Державного земельного кадастру”.
Проведена робота по виготовленню землевпорядної документації з
розширення меж населеного пункту с.Боржава та с.Косонь; робота проводилась
за рахунок коштів місцевого бюджету.
На території Яношівської сільської ради проведено земельні торги
(аукціон)
по
продажу
права
оренди
на
земельні
ділянки
несільськогосподарського призначення площею 0,4287 га та зареєстровано
договір оренди.
За
2018
рік
продано
6
(шість)
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення; надійшло коштів у розмірі 1051,894
тис.грн.
За результатами вжитих заходів для вирішення потреб в покращенні
житлових умов та наданні соціальної допомоги учасника АТО та сімʼям
військовослужбовців, які загинули в ході проведення антитерористичної
операції виділено 23 ділянки площею 43,7200 га для ведення особистого
селянського господарства, 18 ділянок площею 2,0916 га для індивідуального
садівництва та 10 ділянок площею 1,0000 га для будівництва та обслуговування
житлового будинку.

Інфраструктура та ЖКГ
Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо якісного
забезпечення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, забезпечення автобусним сполученням всіх
населених пунктів району, покращення умов перевезення пасажирів.
Транспортна система району - автомобільний та залізничний транспорт. В
районі 43 сільські населені пункти, які охоплені регулярним транспортним
сполученням. В межах району функціонують 15 приміських регулярних
автобусних маршрутів. Найбільш потужним на ринку автотранспортних послуг
району є ТДВ „Берегівське АТП-12137” (мережа автобусних маршрутів
загального користування налічує 4 автобусні маршрути). Приміськими
автобусними маршрутами загального користування в Берегівському районі
охоплено біля 70% населених пунктів району. Залізничним транспортом
охоплено дев'ять населених пунктів.
За рахунок коштів місцевого бюджету для виплати компенсації за
пільговий проїзд окремих категорій громадян транспортом загального

користування у 2018 році профінансовано 413,1 тис.грн. На 2019 рік для
забезпечення виплати компенсації за пільговий проїзд окремих категорій
громадян транспортом загального користування передбачено в місцевому
бюджеті 430,0 тис.грн.
На утримання та розвиток автомобільних доріг у 2018 році було
передбачено у сумі 6019,7 тис. грн., а саме:
по загальному фонду – 1577,9 тис. грн., з них за рахунок обласного
бюджету 400,0 тис. грн., за рахунок селищного бюджету 750,0 тис. грн.та за
рахунок коштів районного бюджету – 427,9 тис. грн.. Касові видатки у сумі
1520,4 тис. гривень;
по спеціальному фонду - 4441,8 тис. грн., з них за рахунок державного
бюджету 3750,0 тис. грн., районного бюджету – 691,8 тис. грн.. Касові видатки
– 4415,0 тис. грн..
Одним із заходів районної Програми будівництва, реконструкції, ремонту
та утримання місцевих автомобільних доріг загального користування у
Берегівському районі на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням 16-ої сесії
VII скликання Берегівської районної ради від 27.06.2018 року № 291 є
фінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення. З районного бюджету профінансовано
роботи в сумі 198 000 грн. на поточний ремонт районної автомобільної дороги
загального користування місцевого значення С 070112 (Берегове-ВиноградівВ.Копаня)-Велика Бакта-Геча км 0+000 – 6+300.
Райдержадміністрацією
виготовлено
10
проектно-кошторисних
документацій для ремонту районних автомобільних доріг загального
користування місцевого значення.
Закон України „Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку” доведений до відома Батівській селищній раді та
Великобактянській сільській раді, вишукується можливість залучення у
житлово-комунальну галузь інвестицій та кредитних ресурсів для провадження
інноваційних технологій.
На житлово-комунальне господарство згідно районної програми
утримання адміністративної будівлі районної ради передбачено коштів 1087,0
тис. грн., з них профінансовано у сумі 1014,7 тис. грн., у тому числі:
реконструкція системи теплопостачання будівлі Берегівської районної
ради із встановленням газових котлів у сумі 998,2 тис. грн.;
виготовлення ПКД та експертизи капітального ремонту даху будівлі
Берегівської районної державної адміністрації у сумі 16,5 тис. грн.
Райдержадміністрацією розроблена програма поводження з твердими
побутовими відходами в Берегівському районі на період 2016-2020 роки,
основною метою якої є реалізація комплексу заходів у сфері поводження з
відходами. Розпорядженням голови РДА „Про благоустрій населених пунктів
та встановлення єдиного санітарного дня з очищення території району”
рекомендовано
виконкомам місцевих рад забезпечити приведення в
належний стан території населених пунктів та прилеглих до них територій,

ліквідацію стихійних і приведення у належний стан діючих сміттєзвалищ та
прилеглих до них територій.

Містобудування та архітектура
Реалізація Схеми планування території району розроблена та затверджена
рішенням Берегівської районної ради №287 від 20.09.2013 року. У 2014 р.
оновлено топооснову території району (90,0 тис .грн.).
У 2018 році містобудівна документація „Схема планування території
Берегівського району Закарпатської області” була направлена на проходження
державної експертизи до філії „Київоблбудекспертиза” Державного
підприємства „Київоблбудінвест”, вартість експертизи -75.0,0 тис. грн..
За звітний період розроблена та оновлена містобудівна документація на
місцевому рівні, а саме:
оновлено топооснову, розроблено та затверджено генеральний план та
план зонування села Косонь;
організовано розроблення 24 детальних планів території.
Сектором містобудування та архітектури райдержадміністрації
протягом 2018 року надано 142 будівельних паспортів забудови земельних
ділянок; надано 42 містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів
будівництва; надано 548 висновків по землевпорядній документації; надано 6
паспортів прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької
діяльності; прийнято участь в 24 громадських слуханнях щодо врахування
громадських інтересів стосовно розроблених проектів містобудівної
документації на місцевому рівні.
На постійній основі надавалася консультативно-методична
допомога всім суб'єктам містобудування по питаннях, що входять до
компетенції уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Освіта
Діяльність відділу освіти, молоді та спорту Берегівської
райдержадміністрації спрямована на здійснення державної політики в галузі
освіти, збереження мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних
навчальних закладів, створення належних умов їх функціонування й розвитку,
удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових
освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, підвищення престижу
професії вчителя.
З метою створення умов для впровадження Концепції „Нова українська
школа”, незалежно від наповнюваності, всім першим класам закладів загальної
середньої освіти району придбано оргтехніку (ноутбук, принтер, ламінатор,
проектор, екран), спеціальні шкільні меблі (одномісні парти і стільці для учнів,
стіл і стілець для вчителя, модульні стінки для зберігання матеріалів), класні та
магнітні дошки, дидактичні матеріали, килими, м’які безкаркасні меблі.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 року
№237 „Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої

освіти „Нова українська школа” на Берегівський район передбачено 1 973,6 тис
грн. Наразі, профінансовано 1917,5 тис грн на закупівлю дидактичних
матеріалів (829,1 тис грн.), сучасних меблів (558,1 тис грн.), комп’ютерного
обладнання, відповідного мультимедійного контенту (530,3 тис грн.)для
початкових класів.
Дошкільна освіта
Обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної
освіти є дошкільна освіта, яка покликана забезпечити різнобічний розвиток
дитини.
На території району функціонують 36 дошкільних навчальних закладів.
Щороку здійснюються певні заходи щодо максимального охоплення
дошкільною освітою дітей в кожному населеному пункті району. Для цього
використовуються різні форми здобуття дошкільної освіти – групи
короткотривалого перебування дітей, сезонні групи, соціально-педагогічний
патронат тощо. Для підготовки дітей до шкільного навчання працюють
консультаційні пункти (центри) при ДНЗ для батьків, діти яких не відвідують
ДНЗ.
Загальна середня освіта
Мережа навчальних закладів приведена у відповідність до освітніх потреб
громадян, є: ЗОШ І ступеня - 6, ЗОШ І-ІІ ст. – 19, ЗОШ І-ІІІ ст. -10, навчальновиховних комплексів –5.
У районі функціонує Яношівський ліцей сільськогосподарського профілю
з наданням професійної підготовки, Берегівська угорська гімназія, а для дітей,
які потребують допомоги і реабілітації - Берегівська спеціалізована школаінтернат І-ІІІ ступенів; ліцей з гуманітарним та природничим профілем с.
Великі Береги (приватний ліцей).
Враховуючи потреби населення, район сприяє функціонуванню шкіл з
угорською та українською мовами навчання.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти 54 учні з
особливим освітніми потребами навчаються за індивідуальними програмами
навчання відповідно до стану здоров’я учнів.
Навчальні заклади району обладнані пандусами для безперешкодного
відвідування учнів з обмеженими фізичними можливостями.
Позашкільна освіта
У районі збережена мережа закладів позашкільної освіти. У сучасних
умовах позашкільна освіта створює сприятливі умови для задоволення
освітньо-культурних потреб і запитів у професійному самовизначенні та
творчій самореалізації учнівської молоді, додаткові можливості для духовного,
інтелектуального та фізичного розвитку дітей та підлітків. На базі Освітньокультурного центру національних меншин
працює 19 гуртків, в яких
займається 355 дітей. У районному будинку дитячої творчості працює 30
гуртків, 34 групи, в яких займається 620 дітей віком від 6 – ти до 18 – ти
років. З них 1 гурток еколого – натуралістичного профілю, 1 гурток –

географічно - краєзнавчого, 1 гурток – історично - краєзнавчого, 4 гуртки –
краєзнавчого, 24 гуртки художньо – естетичного спрямування, гурток Малої
академії наук, гуртки „Милосердя”, „Волонтер”, „Лідерство – запорука успіху”
- соціально-реабілітаційного спрямування;
Успіхи та досягнення
Учні закладів загальної середньої освіти району приймають участь у
шкільних предметних олімпіадах різних рівнів.
Вперше в Берегівському районі було розроблено програму „Робота з
обдарованими учнями на 2016-2020 роки” яка дала можливість виплатити з
місцевого бюджету 26600 грн., та 9000 грн. за рахунок спонсорів іменних
стипендій переможцям Всеукраїнських олімпіад та вчителям, які підготували
переможців.
З метою виконання завдань національно-патріотичного виховання у
освітніх
закладах
організовується
проведення
освітньо-виховних,
інформаційно-просвітницьких, культурологічних, міжнародних, науковометодичних заходів з національно-патріотичного виховання; педагогами
організовується ряд заходів з відродження та збереження народних промислів
українців та корінного населення Закарпаття. Для учнів періодично
організовуються екскурсії до об’єктів культурної спадщини, музеїв району.
Впродовж року проведено тематичні виставки, майстер-класи у музеях шкіл
району за тематикою народних промислів українців та національних меншин,
виховні години, заходи щодо святкування дня Святого Миколая, Різдва,
Великодня та інших релігійних свят. У районі налагоджена взаємодія закладів
освіти з територіальним підрозділом Національної гвардії України, завдяки
чому впродовж року проводились заходи спільно з підрозділами Національної
гвардії України (зустрічі, круглі столи, виховні години, спортивні змагання). На
сайті відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації створено рубрику
„Національно-патріотичне виховання”, де висвітлюється План роботи даного
спрямування, методичні рекомендації та нормативні акти, які регламентують
роботу з національно-патріотичного виховання дітей і молоді. Водночас, на
сайтах закладів освіти систематично висвітлюються інформаційні матеріали та
фотозвіти про проведені заходи на тему національно-патріотичного виховання.
Фізичне виховання
У районній дитячо-юнацькій спортивній школі відділу освіти молоді та
спорту райдержадміністрації культивуються такі види спорту як: футбол, теніс,
бокс, гандбол, велосипедний спорт. Всього займається 340 учнів (23 груп). В
районній дитячо-юнацькій спортивній школі „Колос” УСБ „Закарпаття”
проводяться заняття з фрістайлу, тенісу, футболу та греко-римської боротьби.
Забезпечується розширення мережі відділень дитячо-юнацьких спортивних
шкіл у сільській місцевості району, зокрема, районною Дитячо-юнацькою
спортивною школою відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації
функціонують групи з таких видів спорту: бокс (Мужієво, Яноші, Берегово),
футбол (Береги, Берегово, Батєво), гандбол (Свобода), настільний теніс

(Оросієво, Квасово), велосипедний спорт (Береги). Проведено Зимовий Кубок
району з футболу (8 команди, 120 учасників).

Охорона здоров’я
Медичне забезпечення жителів району забезпечують: Берегівська
центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера на 298 ліжок та КНП
„Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги” до складу якого
входять 24 АЗПСМ та 19 ФАПів.
Відбулася реорганізація КЗ „Берегівський центр первинної медикосанітарної допомоги” шляхом перетворення в комунальне некомерційне
підприємство „Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги
Берегівської районної ради Закарпатської області”.
На виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості було
передбачено кошти у сумі 11492,7 тис. грн., з них субвенція з державного
бюджету 10667,4 тис. грн., за рахунок районного бюджету – 574,3 тис. грн., та
за рахунок сільських бюджетів 251,0 тис. грн., використано у сумі 1409,7 тис.
грн., у тому числі на:
на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.
Спортивній, 1, в с.Дийда, затверджено у сумі 5246,5 тис. грн., з них
профінансовано за рахунок з державного бюджету – 188,6 тис. грн., за рахунок
районних коштів – 21,0 тис. грн.;
на будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.
Молодіжній, 46а, в с.Свобода, затверджено у сумі 5246,2 тис. грн., з них
профінансовано за рахунок з державного бюджету – 181,9 тис. грн., та за
рахунок районного бюджету – 20,2 тис. грн.;
на придбання службового автотранспорту для медичних працівників
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжній, 46а, в
с. Свобода, затверджено у сумі 500,0 тис. грн., та профінансовано з державного
бюджету 499,0 тис. грн.;
на придбання службового автотранспорту для медичних працівників
амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Спортивній, 1, в с.
Дийда, , затверджено у сумі 500,0 тис. грн., та профінансовано з державного
бюджету 499,0 тис. грн.
Залишок коштів субвенції на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості у сумі 9298,9 тис. грн. станом на 1 січня 2019 року
залишилися на рахунках районного бюджету.
КНП „Берегівський центр первинної медико-санітарної допомоги”
Загальний обсяг видатків по центру становив 20 752 207,01 грн. в тому
числі на оплату праці медичним працівникам та іншого обслуговуючого
персоналу – 17 666 600,0 грн.
В рамках реформування системи охорони здоров’я була продовжена
робота щодо реалізації Урядової Державної програми „Доступні ліки” сума
затверджених коштів для забезпечення реімбурсації вартості лікарських засобів

на лікування хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу
та бронхіальну астму становила – 1 200 000 грн, використано 1 200 000 грн. За
2018 рік було виписано 27111 рецептів за якими 13559 осіб отримали ліки
безоплатно або з частковою сумою відшкодування їх вартості.
Для кожного лікаря структурного підрозділу Берегівського центру ПМСД
створено автоматизоване робоче місце, всі заклади підключені до інтернетмережі. Центр має свою веб-сторінку, що постійно оновлюється.
За рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на
реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з
виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту
„Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”. Центр ПМСД отримав
медичне обладнання та вироби медичного призначення для оснащення
структурних підрозділів, а саме:
ЕКГ апарат – 8 шт. у сумі 379 233,30 грн.;
ноутбуки – 9 шт. у сумі 132 586,09 грн.
апарат для визначення рівня цукру в крові – 72 шт. в сумі 15 479,65 грн.
Громадською організацією „Спілка Закарпатців Угорщини” передано у
користування на 5 років з подальшим переходом у власність медичні вироби та
медичне обладнання для структурних підрозділів центру у сумі 1 249 984,72
грн. (а саме: комп’ютерна техніка, холодильне обладнання, медичні ваги для
дітей та дорослих, отоофтальмоскопи, ЕКГ пристрій, бактерицидні лампи).
За рахунок коштів медичної субвенції та коштів районного бюджету з
метою покращення матеріально-технічної бази структурних підрозділів центру:
придбано холодильного обладнання, офісних меблів, комп’ютерної
техніки в комплекті, медичних кушеток, інструментальних столів, ширм,
пеленальних столиків, велосипедів, мобільних телефонів, отоофтальмоскопів,
вимірювальних стрічок, дезинфікуючих засобів, виробів медичного
призначення та медикамен-тів для надання невідкладної медичної допомоги у
сумі 1 913 400 грн.;
розроблено п’ять проектних документацій та експертизу на „Капітальний
ремонт будівлі”, а саме: АЗПСМ с.Яноші, АЗПСМ с.Бене, ФАП с.Оросієво,
ФАП с.Галабор, ФАП с.Данилівка на суму 117 643 грн.
За рахунок додатково виділених коштів з районного бюджету придбано 6
мультифункціональних пристроїв в сумі 46 100 грн.
Благодійним фондом Закарпатського Угорського Інституту проведено
ремонтні роботи в ФАП с.Квасово, ФАП с.Кідьош, АЗПСМ с.В.Бийгань,
АЗПСМ с.В.Бакта, АЗПСМ с.Запсонь, АЗПСМ с.Батрадь, АЗПМС № 2
м.Берегово.
Берегівська центральна районна лікарня імені Бертолона Ліннера
В Берегівській ЦРЛ працює 129 лікарів та 226 молодших медичних
спеціалістів, кількість вакантних штатних посад: лікарі – 20,75 ст., молодші
медичні сестри – 27,0 ст., молодші з немедичною – 8,5, інші – 15,0 ст.
За 2018 р. з Берегівської лікарні звільнилося 113 осіб: 29 лікарів, 34
середнього медперсоналу, 23 молодшого медперсоналу та 22 інших осіб. За цей

же період прийнято 75 осіб: 21 лікаря, 21 особа середнього медперсоналу, 18
молодшого медперсоналу та 15 інших.
За 12 місяців 2018 року фінансова діяльність лікарні проводилась у
відповідності затвердженого кошторису видатків, у сумі – 54 122 262,00 грн.,
використано коштів за рік – 51 374 961,31 грн. Заборгованості по заробітній
платі немає. Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість відсутня.
Протягом багатьох років в районі одним із найнижчих показників є рівень
первинної інвалідності як осіб працездатного віку, що становить 30,65 в 2017
році до 31,09 у 2018 році, так і дитячого населення з 13,86 у 2017 році до 12,1 в
2018 році.
Проведено підготовчі роботи до опалювального періоду. Проведені
поточні
ремонти
приміщень
лікарні,
сантехнічного
обладнання,
електроапаратури та устаткування на загальну суму 50 955,70 грн.Проведено
гідродинамічне очищення каналізаційних мереж лікарні на суму 197 859,00 грн.
Поточний ремонт АВР дизельгенератора на суму 121 242,00 грн.
На медикаментозне забезпечення у 2018 році виділено 2 814 923,00 грн.,
що на одного хворого становило 34,17 грн., у 2017 році – 1 813 900 грн., що на
одного хворого становило – 17,22 грн.. Загальна вартість на харчування у 2018
році становила на одного хворого 15,77 грн., у 2017 році – 10,46 грн.
У виконанні Урядової Програми ”Доступні ліки„ в Берегівській ЦРЛ
задіяні всі спеціалісти терапевтичного профілю, в т.ч. неврологи, кардіологи,
терапевти стаціонару та поліклініки. Всього бере участь 17 лікарів
терапевтичного профілю. На відшкодування вартості лікарських засобів по
Урядовій програмі „Доступні ліки” по Берегівській ЦРЛ передбачено
фінансування на 2018 рік у сумі 340 700,00 грн., що відповідно і
профінансовано. Виписано 5244 рецепти, з них отоварених – 3498, середня
вартість одного рецепта складала 142,31 грн.

Соціальний захист населення
З метою вирішення першочергових пріоритетів у соціальній сфері
розроблені та у повному обсязі профінансовані у розмірі 300 тис. грн. районна
програма допомоги соціально незахищеним верствам населення „Турбота” на
2018 – 2020 роки, програма фінансової підтримки громадських організацій
інвалідів та ветеранів району – 60 тис. грн., інформаційно-технічного
забезпечення діяльності управління соціального захисту населення – 50 тис.
грн.
З метою забезпечення ефективної адресної підтримки в 2018 році 521
найбільш незахищених громадян району з районного бюджету отримали
одноразову допомогу на суму 288 тис. грн.
Призначення всіх видів державних соціальних допомог та субсидій
проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, для отримання яких
упродовж 2018 року до управління соціального захисту населення звернулось
12 026 осіб. Загальна сума виплат за 2018 рік склала 157 180,4 тис. грн.
Найбільш дієвим засобом забезпечення ефективної підтримки соціально
вразливих категорій громадян району стало надання субсидій на житлово-

комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ. У порівнянні з 2016
роком кількість отримувачів субсидій збільшилась з 7 625 до 8 041 сімей у 2018
році, або на 5,5 %.З метою підтвердження права громадян на призначення
державних допомог соціальними інспекторами в минулому році проведено 440
обстежень сімей та 118 перевірок достовірності інформації про доходи та
майновий стан отримувачів. Виявлено 14 випадків недостовірної інформації
про доходи та майновий стан громадян. Проводиться роз’яснювальна робота з
питань, які виникають у заявників, надається інформація про види державної
допомоги, порядок звернення тощо.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в ЄДАРП перебуває 9 193 осіб, яким
надаються пільги, у тому числі на житлово-комунальні послуги, тверде паливо
та скраплений газ. За 2018 рік прийнято та внесено до бази 79 нових справ, що
на 41,1 % більше, порівняно з попереднім роком.
Щомісячно проводилася звірка бази даних з районним відділом
державної реєстрації актів цивільного стану про громадян, які померли та
опрацьовується інформація отримана із Головного управління державної
міграційної служби про громадян, які виїхали за кордон на постійне місце
проживання для зняття їх з обліку в ЄДАРП. У звітному році було знято з
обліку 652 осіб пільгових категорій.
Пільги на житлово-комунальні послуги надаються за рахунок субвенції з
державного бюджету районному бюджету. На кінець 2018 року громадяни
району отримали пільги на суму 4 859,4 тис. грн., що на 28,5 % більше, ніж у
2017 році. Надання пільг на тверде паливо проводиться в готівковій формі. За
звітний період нараховано пільг на тверде паливо 45 сім’ям на загальну суму
69,2 тис. грн. Електронний обмін інформацією за надані пільги здійснюється з
усіма організаціями, з якими проводяться розрахунки по відшкодуванню
збитків за надані пільги на житлово-комунальні послуги. Щомісячно звіряється
інформація у вигляді dbf-файлів про надані пільги, за результатами звірки
проводиться їх коригування.
Постійно проводиться наповнення Центрального Банку даних з проблем
інвалідності щодо забезпечення протезно-ортопедичними виробами та іншими
технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, для забезпечення
протезно-ортопедичними виробами та іншими технічними засобами
реабілітації дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення.
В районі організовано змістовний відпочинок та оздоровлення дітей,
особлива увага приділяється пільговій категорії.
Впродовж літнього періоду для забезпечення відпочинку дітей району
залучені кошти благодійних фондів, громадських організацій та релігійних
громад.

Культура і туризм
Мережа закладів культури і мистецтва нараховує яка нараховує 38
бібліотек-філій, три дитячі школи мистецтв, районний музей Берегівщини,
районний методичний центр та централізована бухгалтерія.
В дитячих школах мистецтв району викладають 55 викладачів, а саме: в
Батівській - 17, у Варівській – 27 і Косоньській - 11, які навчають, в загальному

– 450 дітей. Протягом звітного періоду за кошти районного та обласного
бюджетів проведено капітальні ремонти у музичних школах, а саме проведено
капітальний ремонт даху Варівської ДШМ та капітальний ремонт з утепленням
фасаду та горища Косоньської ДШМ. Виготовлено проектно кошторисну
документацію на капітальний ремонт Батівської ДШМ.
В комунальній установі „Музей Берегівщини” Берегівської районної ради
кількість працюючих залишилась незмінною, тобто – 6 працівників. Загальна
кількість експонатів – 1306, які взяті на державний облік. Протягом 2018 року
було проведено 80 екскурсій, яких відвідали близько 1,0 тис. осіб.
У 2018 році мережа бібліотек Берегівської районної централізованої
бібліотечної системи залишилась не змінною: до її складу входить: центральна
районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та 36 сільських бібліотекфілій району, в яких працюють 41 бібліотечних працівників.
При клубних установах району функціонує: 139 клубних формувань
(з них 95 дитячих), в яких займається 1650 учасників (з них 1063 дітей).
Працює 113 аматорських колективів (з них 82 дитячих), в яких займається
1366 учасників ( з них 929 дітей). ЛОК - 26 (з них 13 дитячих), в яких
займається 284 учасників (з них 134 дітей).
За звітній період відділом культури забезпечено проведення
святкових заходів з нагоди відзначення державних свят та урочистих
календарних дат за участю представників органів влади, місцевого
самоврядування, громадських організацій.
Протягом року були організовані виставки дитячих малюнків такі як:
„Природа очима дітей”, у клубних установах району проведено низку
виставкових заходів декоративного,
образотворчого та фото-мистецтва
приурочених до „8 Березня”, Великодніх святкувань, „Дня захисту дітей”, „Дня
матері”.
Чудовою традицією стало обмін досвідом між хореографічними та
фольклорними колективами району з селами та містами-побратимами
Угорської Республіки.
Туризм
Берегівщина є давно відомим краєм на карті України завдяки
використанню джерел водопроявів термально-мінеральних вод у с.Косонь,
бальнеологічні послуги є найбільш затребуваними в українських відвідувачів.
Берегівський район, межуючи з Угорщиною, завжди мав дружні зв’язки з
сусідньою державою. Органами місцевого самоврядування більшості сіл
підписано угоди про дружбу, співробітництво у галузі туризму та культурні
зв’язки з адміністративно-територіальними одиницями Угорщини.
Берегівщина має міста-побратими в Угорщині (м. Комло, м. Чонград), у
Румунії (м. Белийнєш), що надзвичайно сприяє розвитку добросусідських
відносин, розвитку туризму.
Туризм позитивно впливає на розвиток малого підприємництва,
залучення сільського населення до туристичної сфери позитивно позначається
на зайнятості населення.

На території району під час зимового сезону 2018-2019 років здійснюють
діяльність такі заклади туристично- рекреаційного комплексу району: мотельресторан „Шеркерт”, мотель-ресторан „Фемелі”, готельний комплекс
„Гелікон”, мотель-ресторан „Мисливська чарда”, оздоровчо-рекреаційний
комплекс СТОВ „Берег-Кочік”, ТОВ „НАСВІТ”, ТОВ „Термал Фюрдо”.
Заклади мають облаштовані стоянки для розміщення транспортних засобів
гостей, керівники цих закладів, дбаючи про безпеку туристів, забезпечують
належні умови для функціонування стоянок
Інноваційним видом туризму в районі, що набуває дедалі більшої
популярності, виступає етнографічно-фестивальний туризм. Міжнародний
районний фестиваль „BEREG FEST –2018” в с. Яноші, фольклорне свято
гентешів у с. Геча та багато інших культурно-масових заходів. збирають велику
кількість туристів не тільки з району, області, країни, але і з-за кордону. Для
туристичного бізнесу - це родзинка привабливості.
Специфічною особливістю району є самобутня угорська культура
місцевого населення, яке складає більшість населення району, багата
історично-культурна архітектурна спадщина, збережені майстрами народні
промисли - все це приваблює туристів-співвітчизників, а також зарубіжних.
Не випадково відомий туристичний маршрут „Закарпатський винний
шлях” пролягає через села Яноші, Кідьош, Великі Береги, Мужієво, Бене.

