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Відповідно до статті 45 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII
“Про державну службу”, з метою належного інформування громадськості про
підсумки діяльності Іршавської райдержадміністрації, до вашої уваги надається
звіт про проведену роботу у 2018 році, оприлюднений на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації, реалізовуючи свої
повноваження відповідно до Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, спільно з іншими органами виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями, органами місцевого самоврядування протягом 2018
року спрямовували свою діяльність на виконання положень Конституції та
законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України,
забезпечення реалізації заходів, визначених нормативними документами, інших
органів виконавчої влади та повноважень, делегованих районною радою.
Протягом 2018 року діяльність Іршавської районної державної
адміністрації була спрямована на впровадження реформ на місцевому рівні,
соціально-економічний розвиток району, ефективне використання наявних
природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем
життєдіяльності району, соціального захисту населення, зміцнення матеріальнотехнічного стану закладів охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної культури
та спорту, і як наслідок – покращення рівня життя жителів району.
Завдяки плановій та системній роботі районної державної адміністрації
спільно з органами місцевого самоврядування району, з підприємствами,
установами, організаціями, громадськими
об’єднаннями було
досягнуто
позитивних темпів економічного і соціального розвитку району.
Зв’язок між державою та громадянином, вирішення життєво важливих
проблем окремої людини є пріоритетом у роботі районної державної
адміністрації.
Звернення громадян
Протягом 2018 року райдержадміністрація та її структурні підрозділи
працювали над вдосконаленням роботи зі зверненнями громадян відповідно до
вимог Закону України “Про звернення громадян”,Указу Президента України від 7
лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування”. Здійснено відповідні
заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення, подальшого покращення та всебічного розгляду питань, які
порушуються громадянами перед органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.
Протягом 2018 року до Іршавської райдержадміністрації надійшло 944
звернення громадян. Із загальної кількості звернень, поштою надійшло 663, що
на 27 відсотків менше ніж за відповідний період 2017 року.
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Від
обласної
державної адміністрації
розглянуто
райдержадміністрацією 434 звернення, серед них: Адміністрації Президента – 1,
Секретаріату Кабінету Міністрів України – 6, Апарату Верховної Ради України –
1, Генеральної Прокуратури України – 1, Закарпатської обласної ради – 1,
державних установ “Урядовий контактний центр” та “Закарпатський обласний
контактний центр” – 412.
Головою райдержадміністрації розглянуто 900 звернень, що складає 95 %
від загальної кількості звернень, що надійшли до райдержадміністрації.
На особистому прийомі побувало 282 жителі району, якими піднято 281
питання, що на 16 % менше звернень, ніж за 2017 рік. За характером питань,
основне місце займають питання аграрної політики і земельних відносин
(виділення земельних ділянок, оформлення державних актів на землю та видачу
майнових паїв) – 91 звернення. Найбільше таких звернень надійшло від жителів
міста Іршава та сіл Заріччя, Арданово, Великий Раковець, Кам’янське,
Богаревиця, Осій, Ільниця.
Питання соціального захисту населення порушувалось у 648 (69 %)
зверненнях. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року спостерігається значне
збільшення звернень з питань щодо надання матеріальної допомоги у поточному
році. Так, за аналогічний період 2017 року надійшло 856 звернень, що на 24 %
більше ніж за даний звітний період.
За районною комплексною програмою «Турбота» надана одноразова
матеріальна допомога на звернення малозабезпечених громадян Іршавського
району на суму 200 тисяч 352 гривні (у тому числі поштовий збір). Серед цих
громадян державну соціальну допомогу отримали учасники антитерористичної
операції та члени їх сімей, одинокі матері, діти сироти, інваліди, ліквідатори
наслідків аварії на ЧАЕС, діти війни й інші малозахищені верстви населення.
Також, за звітній період 2018 року відповідно до розпоряджень голови
райдержадміністрації надано одноразову грошову допомогу з Програми
«Турбота» - 6 сім’ям району для ремонту житлових будинків, які постраждали від
пожежі на суму 23 тисячі 328 гривень (в т.ч. поштовий збір).
Спостерігається збільшення кількості звернень, у порівнянні аналогічним
періодом 2017 роком з питань комунального господарства та житлової політики.
Так, за 2018 року до райдержадміністрації надійшло 46 звернень, що на 17
звернень більше, ніж за період 2017 року. Серед інших питань, що порушували
громадяни у своїх зверненнях, питання транспорту –12 звернень, де у порівнянні
з аналогічним періодом є зменшення на 8 звернень від загальної кількості.
Серед звернень, отриманих райдержадміністрацією протягом 2018 року,
676 (71 %) надійшло від пільгових соціально незахищених категорій
громадян. До райдержадміністрації звернулось 2 інвалідів війни, з них 1 Великої Вітчизняної, 3 учасників війни в Афганістані, 151 інвалідів різних
категорій, 50 учасників бойових дій, 45 учасників антитерористичної операції, 2
переселенців із зони антитерористичної операції, 63 учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС, 2 особи, що потерпіли від Чорнобильської
катастрофи, 2 ветеран праці, 12 дітей війни.
Ефективною формою роботи з громадянами є проведення «прямого
телефонного зв’язку» керівництвом райдержадміністрації та керівниками
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районних установ з населенням району. Постійно функціонує за номером 2-1142 та 2-24-53 – районна гаряча лінія оперативного реагування на звернення
мешканців, учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
переселенців, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції. Графік проведення виїзних
прийомів щомісячно розміщується на інформаційному веб-сайті та стенді
райдержадміністрації.
Економічний розвиток
У 2018 році райдержадміністрацією проводилася ефективна робота для
забезпечення зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх
галузях господарського комплексу району відповідно до завдань, визначених
Програмою економічного і соціального розвитку Іршавського району на 2018 рік.
Завдяки спільній роботі з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими
об’єднаннями досягнуто певних позитивних результатів.
Промисловість
За підсумками економічного і соціального розвитку району за 2018 рік
промисловий комплекс демонструє позитивну динаміку. Так, за січень-грудень
2018 року обсяг реалізованої продукції підприємствами основного кола склав
251302,0 тис. гривень, що перевищує аналогічний показник за минулий рік на
37,8 відсотка.
Промисловий комплекс району у 2018 році був представлений 17
підприємствами основного кола виробників, з них:
№
п/п

Галузь

Кількість підприємств у відповідній галузі,
(од.) та їх назва

1

Машинобудування

4 (ПАТ «Іршавський абразивний завод», ПАТ
«Ільницький МЗУ», ВАТ «Ірщавремверстат»,
ВАТ «Закарпатський завод МО»)

2

Будматеріали

1 (ТДВ «Приборжавське заводоуправління
будматеріалів»)

3

Лісова, деревообробна галузь

3 (Філія №8 «Ено Меблі ЛТД», ТзОВ «К’Лен»,
ДП «Довжанське ЛМГ»)

4

Легка промисловість

2 (ТзОВ «А.М.ІТРО», ТзОВ «Біемме Україна»)

5

Харчова промисловість

1 (ПАТ «Іршавський завод продтоварів»)

6

Добувна промисловість

2 (ТзОВ «Волоське» , ТзОВ «Лігніт»)

7

Поліграфія

1 (КП «Друкарня»)

8

Підприємства,
які
надають
послуги
з
забезпечення
населення водою, теплом та збір
твердих побутових відходів

3
(«КП
по
водопостачанню»,
«Тепломісто»,ТзОВ «Еко Ір»)

КП

5

В загальній структурі обсягу реалізованої продукції основну частку
займає продукція лісової та деревообробної галузі (48 відсотків). Питома вага
продукції машинобудівної галузі становить 25,5 відсотків, легкої промисловості
– 14,3 відсотків; добувної галузі – 6,7 відсотка. Розподіл води, тепла та збір
твердих побутових відходів займає 3,3 відсотка у загальній структурі,
виробництво промислових будматеріалів становить 2 відсотка, та поліграфія 0,2 відсотка.
Питома вага реалізованої продукції підприємств промисловості основного кола
за 2018 рік

Машинобудува
ння; 25,50%

Промислові
будматеріали;
2,00%
Лісова,
деревообробна
галузь; 48%

Розподіл води,
тепла, збір
ТПВ; 3,30%
Добувна галузь;
6,70%
Поліграфія ;
0,20%

Легка
промисловість;
14,30%

Найбільшого збільшення обсягу реалізованої продукції порівняно з
минулим роком досягнуто наступними підприємствами району:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва підприємства

ТзОВ “Волоське”
КП по водопостачанню
ТДВ “Приборжавське
заводоуправління будматеріалів”
ТзОВ “К’Лен”
ТзОВ “Біемме Україна”
ПАТ “Ільницький завод МЗУ”
ТзОВ “А.М. ІТРО”
ТзОВ “Лігніт”
ПАТ “ Іршавський абразивний
завод”

Обсяг реалізованої
продукції за
січень-грудень
2018 року, тис.грн.
7052,2
3419,3
4642,1
71601,6
6876,7
10254,6
29025,1
9745,5
53607,7

Відсоток до
відповідного
показника 2017
року, %
178,7
132,1
128,8
117,5
114,3
108,3
108,1
106,5
101,1

Зменшення обсягу реалізованої продукції порівняно з минулим роком
відбулось на наступних підприємствах: Закарпатський завод МО – 72,2 відсотка
до відповідного показника минулого року; ВАТ “Іршавремверстат” – 63,9
відсотка; філія № 8 ТзОВ “Ено Меблі ЛТД” – 9,9 відсотка; КП “Друкарня” –
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90,1 відсотка, КП “Тепло-Місто” – 90,8 відсотка;
ТзОВ “ЕКО-ІР” – 92,9
відсотка. Основною причиною зниження обсягу реалізованої продукції є
зменшення замовлень на відповідну продукцію. Також у 2018 році призупинено
діяльність філії № 8 ТзОВ “Ено Меблі ЛТД”.
Лісова галузь в районі представлена наступними суб’єктами
господарювання:
- Націнальний природний парк “Зачарований край”, що є
природоохоронним об’єктом загальнодержавного значення;
- ДП “Довжанське лісомисливське господарство”;
-ДП ”Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство
”Іршаваагроліс”.
За 2018 рік обсяг виробленої продукції суб’єктами лісової галузі
становить 66346,3 тис. грн., що перевищує аналогічний показник за минулий
період на 31,7 відсотка, в тому числі в розрізі лісокористувачів:
№
п/п

Назва лісокористувачів району

Обсяг виробленої
продукції за 2018
рік

1

ДП “Довжанське лісомисливське
господарство”
ДП ”СЛАП ”Іршаваагроліс”
Націнальний природний парк
“Зачарований край”

49021,3

Середня
чисельність
працюючих,
чол..
137

17325,0
-

38
43

2
3

Позитивними тенденціями розвитку промислового комплексу району треба
зазначити збільшення обсягу реалізації продукції добувної галузі, лісової галузі; що
забезпечує населення та бюджетні установи району паливом в достатній кількості,
успішне функціонування підприємств легкої промисловості (крім підприємств
основного кола, в районі також працюють ТзОВ “Укран Абітекс” та ТзОВ “Сандерс
– Виноградово”), а також створеного минулого року підприємства ТзОВ “Кифа”, що
належить до будівельної галузі. Також в районі діє ТзОВ «Берег-кабель ГмБХ»
(м.Берегово), на якому працює 780 чоловік та планується розширення
виробничих потужностей за рахунок будівництва цеху в с. Довге на 500 робочих
місць.
Агропромисловий комплекс
Ключовою галуззю реального сектору економіки, що формує основу
продовольчої і, значною мірою, економічної безпеки району та реалізує
соціально-економічні основи розвитку сільських територій є аграрний сектор.
В галузі сільського господарства за 2018 рік відбулося збільшення обсягу
виробництва основних видів продукції тваринництва порівняно з 2017 роком.
За січень - грудень 2018 року всіма категоріями господарств вироблено:
м’яса – 9672 тонн, що становить 110,4 відсотка до відповідного показника
минулого року; молока – 36479 тонн (106,5 відсотка до минулорічного
показника); яєць – 33922,5 тис. штук (109,3 відсотка до 2017 року).
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Також
спостерігається збільшення порівняно з минулим роком
поголів’я худоби в районі, за винятком поголів’я птиці. Так, станом на 01
жовтня 2018 року чисельність поголів’я худоби та птиці у господарствах усіх
категорій характеризується даними:
Назва
Велика рогата худоба, голів
В т.ч. корови, голів
Свині, голів
Птиця свійська, тис. голів

Чисельність станом
01.01.2019 року
14036
9557
32519
356,2

на

У % до показника на
01.01.2018 року
100,8
101,1
100,3
106,7

Для стабілізації поголів’я великої рогатої худоби проведено
роз’яснювальну роботу з місцевими радами, сільськогосподарськими
виробниками щодо участі в державній програмі підтримки галузі тваринництва.
Органами місцевого самоврядування району подано необхідні документи до
департаменту
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
для
оформлення фізичними особами спеціальної бюджетної дотації за вирощування
молодняка великої рогатої худоби. За 2018 рік відповідні документи подано 383
фізичними особами, що утримують молодняк великої рогатої худоби і отримано
бюджетної дотації на загальну суму 653,3 тис. грн..
В районі успішно завершено осінньо-польові роботи. Проведено посів
озимих зернових культур під врожай 2019 року на рівні минулорічних
показників. Основна частка у структурі посівних площ належить господарствам
населення. В районі діє Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва
на 2016-2020 роки. Здійснюються заходи щодо аналізу раціонального
використання земель сільськогосподарського призначення в районі.
Здійснювалися заходи щодо підготовки посадки горіхового саду на території
Арданівської сільської ради (с. Мідяниця) ТОВ «Мілкор».
Постійно проводиться моніторинг цінової ситуації на ринку
сільськогосподарської продукції.
Підприємництво. Регуляторна діяльність. Публічні закупівлі
Важливе значення в розвитку економіки району займає підприємництво,
що є основною рушійною силою відновлення економіки завдяки тій ролі, яку
воно відіграє у процесі створення нових робочих місць, інновацій та
економічного росту.
Створення сприятливого середовища для започаткування та здійснення
підприємницької діяльності, стимулювання ділової ініціативи, зміцнення
позицій малого та середнього підприємництва на території району є одним із
пріоритетних завдань роботи органів виконавчої влади.
В районі спостерігається активізація підприємницької діяльності,
зокрема кількість малих підприємств збільшилась порівняно з минулим роком
на 16,4 відсотка і на 2018 рік налічувала 193 од. (проти 166 в попередньому
році). Частка малих підприємств від загальної кількості підприємств району
становить 96 відсотків, а їх питома вага у загальній кількості малих підприємств
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області становить 3,5 відсотка. Загальна кількість підприємств району
становить 200 одиниць, з них: 7 – середні, 193 – малі (з них – 168
мікропідприємства). Кількість зайнятих працівників на підприємствах
становить 1935 чоловік, в тому числі кількість зайнятих працівників в малому
підприємництві становить 977 чоловік.
Щодо фізичних осіб – підприємців, то їх кількість станом на 01.01.2019
року налічувала 2766, що становить 98,1 відсотка да аналогічного показника
минулого року.
В районі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва, якою
передбачено практику часткового відшкодування відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва,
забезпечено розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.
З метою залучення населення до підприємницької діяльності Іршавською
районною філією Закарпатського ОЦЗ протягом 2018 року надано 72 безоплатні
індивідуальні та групові консультації з питань організації та провадження
підприємницької діяльності. 6 безробітним надано матеріальну допомогу по
безробіттю для організації підприємницької діяльності.
Протягом 2018 року проводилась робота щодо підготовки, прийняття,
відстеження результативності регуляторних актів, зокрема:
- у лютому 2018 року підготовлено та оприлюднено на сайті райдержадміністрації
проект регуляторного акту “Про затвердження Регламенту центру надання
адміністративних послуг Іршавської райдержадміністрації” та аналіз
регуляторного впливу даного акту. У березні 2018 року Центром надання
адміністративних послуг райдержадмністрації направлені вищенаведені
документи на погодження у Державну регуляторну службу України, а 03.07.2018
року під №60-m затверджений даний регуляторний акт;
- 04 квітня 2018 року затверджено план із змінами та доповненнями з підготовки
проектів регуляторних актів на 2018 рік;
- 13 грудня 2018 року затверджено план з підготовки проектів регуляторних актів
на 2019 рік.
Інформація щодо реалізації державної регуляторної політики розміщується
на веб – сайті райдержадміністрації у рубриці «регуляторна політика».
З метою виконання Закону України „Про публічні закупівлі”,
реформування системи державних закупівель, ефективного використання
державних коштів при здійсненні державних закупівель, усунення корупційних
проявів у даній сфері в районі активно використовується електронна система
закупівель
“ProZorro”. Розпорядженням голови райдержадміністрації від
29.07.2016 року № 275 (із змінами) утворено тендерний комітет Іршавської
районної державної адміністрації. Членам тендерного комітету забезпечуються
умови для підвищення їх професійного рівня. Також надаються консультації
розпорядникам бюджетних коштів щодо дотримання законодавства та
проводиться аналіз здійснення закупівель товарів, робіт і здійснення послуг
через систему Prozorro.

9

Адміністративні послуги
З метою створення зручних та доступних умов для отримання
громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг,
забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та
усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також відповідно до
Закону України „Про адміністративні послуги” в районі діє Центр надання
адміністративних послуг.
До Переліку адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП,
затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.09.2018 року
№357, входить 119 адміністративних послуг, з яких: 41 адмінпослуга надається
управліннями та відділами райдержадміністрації, 68 – центральними органами
виконавчої влади, 3- органами місцевого самоврядування та 6 - департаментами
облдержадміністрації.
За 2018 рік Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації
надано суб'єктам звернення 7166 адміністративних послуг, що більше
аналогічного періоду минулого року на 75,4 відсотка, а саме:
 послуг служби у справах дітей – 64;
 послуг у сфері містобудування та архітектури – 753;
 послуг у сфері земельних відносин – 4621;
 послуг обласного управління юстиції – 8;
 дозвільних послуги – 101
 послуг з реєстрації місця проживання – 603;
 послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень – 863.
За 2018 рік адміністраторами ЦНАПу надано біля 15000 консультацій
суб’єктам звернення за різними каналами зв’язку (усно, за телефоном, за
електронними запитами через веб-сайт ЦНАПу).
Адміністраторами ЦНАПу за 2018 рік розглянуто 140 справ про
адміністративні правопорушення та винесено 140 постанов у справах про
адміністративні правопорушеня.
Важливим етапом розвитку у роботі ЦНАПу є те, що з 01.02.2018 року всі
адміністративні послуги надаються через програмне забезпечення «Універсам
послуг». ЦНАП проводить прийом суб’єктів звернення за зручним графіком. На
веб-сайті ЦНАПу (www.ircnap.com.ua) розміщена актуальна інформація про
умови і спосіб надання адміністративних послуг. Рішенням двадцятої сесії
VII скликання районної ради від 22.12.2017 року № 298 затверджено Програму
розвитку
центру
надання
адміністративних
послуг
Іршавської
райдержадміністрації на 2018-2022 роки.
Будівництво. Енергозбереження
За 2018 рік обсяг виконаних будівельних робіт склав 105683 тис. грн.., що
перевищує аналогічний показник минулого року на 10,2 відсотка. Питома вага
обсягу виконаних будівельних робіт у загальнообласному показнику складає 6,5
відсотка.
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В районі забезпечується реалізація державної
політики
підтримки
індивідуального житлового будівництва шляхом надання пільгових кредитів
обласним фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості по
програмі „Власний дім”. За січень – грудень 2018 року надано жителям району 8
пільгових кредитів, а саме: 1 на добудову житлового будинку – на суму 50 тис. грн..
та 7 кредитів на облаштування житлових будинків інженерними мережами
(водопровід, водовідведення, опалення) на суму 370,5 тис. грн..
У 2018 році здійснювалися заходи щодо покращення показників, які
відображають реальний стан інвестиційної та будівельної діяльності. Так,
проведено інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва усіх форм
власності; розроблено 29 детальних планів територій; подано пропозиції до
переліку інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний
розвиток району та об’єкти, які потребують першочергового співфінансування з
державного бюджету; проводиться робота щодо систематизації інформації, яка є
у будівельних паспортах на забудову земельних ділянок для будівництва
індивідуальних житлових будинків та вихідних даних для будівництва об’єктів
архітектури.
В районі особлива увага приділяється впровадження заходів з
енергозбереження. З метою зменшення питомої ваги бюджетних витрат на
енергоресурси протягом 2018 року у відділі охорони здоров’я проведено
реконструкцію автоматики системи опалення з встановленням модульних газових
котлоагрегатів та шкафної установки, що дасть змогу зменшити використання
природного газу. Виготовлено проект на переведення котельні у Броньківській
ЗОШ І-ІІІ ступенів на альтернативні види палива.
Проводиться щомісячний моніторинг по забезпеченню своєчасної та
повної оплати за використані енергоносії бюджетними організаціями та
установами. Головою райдержадміністрації надано доручення 06.12.2018 № 0402/6 “Про підготовку та затвердження лімітів на споживання паливноенергетичних ресурсів бюджетними установами району у 2019 році”, яким
передбачено економію енергоносіїв на 10 відсотків. Направлені листи
структурним підрозділам, енергопостачальним компаніям щодо вжиття заходів
підвищення платіжної дисципліни споживачів за використані електричну
енергію та природний газ, а також проводиться робота з населенням щодо
оформлення субсидій та своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії.
Транспортна інфраструктура. Дорожнє господарства.
Транспортна інфраструктура району є важливим сегментом економіки,
та забезпечення функціонування соціальної складової.
Перевезенням пасажирів в районі займаються 10 автомобільних
перевізників, серед них як юридичні особи, так і фізичні особи – підприємці. У
перевезеннях використовується 39 транспортних засобів (автобусів).
Затверджено 30 приміських маршрутів загального користування, що не
виходять за межі території району, з яких 2 маршрути працюють у режимі
маршрутного таксі, а саме: №190-2 Іршава-Крайня Мартинка, №170 ІршаваІвашковиця.
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В
районі
здійснюється постійний контроль за виконанням
перевізниками договірних умов на внутрішньорайонних автобусних маршрутах.
Так, у 2018 році за невиконання договірних умов було розірвано договори за
двома маршрутами ( № 183 Іршава – Суха, № 161 Іршава – Арданово) з
перевізником ТзОВ “Іршавське АТП 12143”. Проведено конкурси перевізників
по відповідним маршрутам.
За січень – грудень 2018 року підприємствами транспорту району
перевезено 1132,2 тис. тонн вантажів, що становить 105,0 відсотка до
аналогічного періоду 2017 року. Вантажооборот становив 1598695,6 тис.
тонно-кілометрів, що становить 96,2 до минулорічного показника.
Протягом 2018 року послугами пасажирського транспорту скористались
667,8 тис. осіб, що становить 84,5 відсотка до відповідного показника 2017
року. Пасажирооборот становив 19418,3 тис. пас. км., що складає 101,3 відсотка
до відповідного показника 2017 року.
Здійснювалися заходи щодо ефективного та своєчасного освоєння коштів
за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною
програмою 3131090 (Дорожній фонд). Протягом поточного року в районі
організовано розроблення проектно-кошторисної документації для ремонту 23
районних автомобільних доріг. Організовано проведення експертизи цих
об’єктів. Оголошено тендери, укладено договори, та проведено роботи по
ремонту доріг в межах фінансування на 2018 рік.
Так, у 2018 році в межах передбаченого плану фінансування проведено
роботи на 7 автодорогах по поточному середньому та на 7 автодорогах по
капітальному ремонту дорожнього покриття районного значення. Зокрема:
1. Капітальний ремонт дороги Великий Раковець-Заболотне-Вертеп – за
рахунок субвенції в сумі 1200,0 тис.грн. відремонтовано 0.37 км;
2. Капітальний ремонт дороги Брід-Чорний Потік-Загаття – за рахунок
субвенції в сумі 1000,0 тис.грн. відремонтовано 0.52 км;
3. Капітальний ремонт дороги (Іршава-Ільниця-Білки-Вільхівка)-Осій – за
рахунок субвенції в сумі 250,0 тис.грн. відремонтовано 0.11 км;
4. Капітальний ремонт дороги Загаття-Климовиця-Івашковиця – за рахунок
субвенції в сумі 1000,0 тис.грн. відремонтовано 0.38 км;
5. Капітальний ремонт дороги Доробратово-Негрово – за рахунок субвенції в
сумі 500,0 тис.грн. відремонтовано 0.22 км;
6. Капітальний ремонт дороги Кушниця-Лисичево – за рахунок субвенції в
сумі 1189,4 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 150,0 тис. грн.. в сумі
1339,4 відремонтовано 0.59 км;
7. Капітальний ремонт дороги Гребля-Дубрівка – за рахунок субвенції в сумі
1042,0 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету – 50,1 тис. грн.. в сумі 1092,1
відремонтовано 0.46 км.
8. Поточний середній ремонт під’їзд до с. Локоть - за рахунок субвенції в сумі
149,6 тис.грн. відремонтовано 0.10 км;
9. Поточний середній ремонт (Іршава-Ільниця-Білки-Вільхівка)-Нижнє
Болотне - за рахунок субвенції в сумі 120,0 тис.грн. відремонтовано 0.10 км;
10. Поточний середній ремонт під’їзд до с. Дешковиця - за рахунок субвенції в
сумі 100,0 тис.грн. відремонтовано 0.10 км;
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11. Поточний середній ремонт під’їзд
до с. Крайня Мартинка - за рахунок
субвенції в сумі 150,0 тис.грн. відремонтовано 0.10 км;
12. Поточний середній ремонт під’їзд до с. Підгірне - за рахунок субвенції в
сумі 150,0 тис.грн. відремонтовано 0.10 км;
13. Поточний середній ремонт (Загаття-Климовиця-Івашковиця)-Дуби - за
рахунок субвенції в сумі 500,0 тис.грн. відремонтовано 0.16 км;
14. Поточний середній ремонт дороги Бронька-Суха - за рахунок субвенції в
сумі 450,0 тис.грн. відремонтовано 0.20 км.
Загалом ремонтні роботи районних автомобільних доріг відповідно до
розробленої документації виконано на загальну суму субвенції 7801 тис. грн.,
зокрема: на здійснення капітального ремонту освоєно коштів на загальну суму
6381,5 тис. грн.., з яких субвенція в сумі 6181,4 тис. грн.., кошти місцевого
бюджету в сумі 200,1 тис. грн.. Загальна протяжність проведення капітального
ремонту районних автомобільних доріг – 2,65 км. На проведення поточному
середньому ремонту ремонту районних автомобільних дорг за рахунок субвенції
освоєно коштів 1619,6 тис. грн. Загальна протяжність проведення поточного
ремонту районних автомобільних доріг – 0,86 км.
Обсяг фінансування виготовлення проектно-кошторисної документації для
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у 2018
році склав 473596,8 грн. (в т. ч. за рахунок місцевих бюджетів – 150955,2 грн.),
вартість проведення експертизи - 197920,32 грн., технічного нагляду – 91881,25
грн.
Для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення у 2018 році було передбачено кошти в сумі 198
тис. грн.. Розроблено Програму робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання доріг місцевого значення на території Іршавського району, які
знаходяться на балансі Іршавської районної державної адміністрації на 2019-2022
роки (затверджена рішенням 17 сесії Іршавської районної ради VII скликання від
11 жовтня 2018 року № 401).
Також розроблено районну програму підвищення рівня безпеки
дорожнього руху на період до 2020 року (затверджена рішенням 17 сесії
Іршавської районної ради VII скликання від 11 жовтня 2018 року № 382).
За рахунок субвенції на соціально – економічний розвиток окремих
територій здійснювався капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого
значення загального користування у напрямку Дунковиця – Арданово (сума
субвенції на 2018 рік – 10 млн. грн.., розпорядником коштів є Арданівська
сільська рада).
Також проводилися роботи по ремонту обласних доріг, що знаходяться на
території району, а саме: дороги Іршава – Довге та Свалява – Довге – Липча.
Фінансування ремонту вищезазначених об’єктів передбачено за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку та дорожнього фонду. А також за
рахунок коштів дорожнього фонду здійснювався ремонт обласних доріг:
Іршава-Ільниця-Білки-В.Раковець-Вільхівка та Берегово-Кам’янське.
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Екологія
Протягом 2018 року на території району проводилася робота щодо
очистки територій, ліквідації несанкціонованих стихійних місць накопичення
твердих побутових відходів, покращення роботи з вивозу твердих побутових
відходів, упорядкування територій кладовищ, та озелененню вулиць, зокрема
здійснено наступні заходи:
Ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ, од.
Упорядковано сміттєзвалищ, од.
Вивезено сміття, м3
Розчищено джерел, русел, потічків, км
Упорядковано зон відпочинку, парків і скверів, од.
Упорядковано кладовищ, од.
Очищено придорожніх смуг, канав і кюветів, км
Висаджено дерев, од.
Обрізано дерев, од.
Вирубано дерев, од.
Очищено прибережних смуг, км.

9
1
2990
5,5
25
92
9,8
140
320
15
5,6

Вивезення твердих побутових відходів в районі здійснюють: ТзОВ “ЕКОІР”, ФОП Дешко О.О., КП “Тепло-Місто”, ТОВ “АВЕ” та КП “Добробут”.
Протягом поточного року здійснювалися заходи по проведенню аварійновідбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 1517 грудня 2017 року на території району. Із резервного фонду КМУ
райдержадміністрації виділено кошти для проведення вищевказаних робіт по
об’єктах на загальну суму 8200,149 тис. грн. Для здійснення аварійновідбудовних робіт розроблено проектно-кошторисну документацію, проведено
експертизу та завершено роботи по відновленню пошкоджених об’єктів.
Згідно з проектно-кошторисною документацією у районі завершено:
аварійно-відбудовні роботи з відновлення дорожнього покриття по
вулиці Садова в с.Вільхівка;
аварійно-відбудовні роботи по відновленню дорожнього покриття по
вулиці Українська в с.Вільхівка;
аварійно-відбудовні роботи по відновленню дорожнього покриття по
вулиці Миру в с.Вільхівка;
аварійно-відбудовні роботи по відновленню дорожнього покриття по
вулиці Шевченка в с.Вільхівка ;
- аварійно-відбудовні роботи по відновленню дорожнього покриття по
вулиці Лісова в с.Вільхівка;
відновлення дорожнього покриття по вулиці в урочищі Гамора, Штація
від буд. №420 до буд. №434 в с.Лисичово;
відновлення берегоукріплення в центрі села Імстичово;
відновлення берегоукріплення на р.Ріка в урочищі „Крушник" в
с.Бронька;
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відновлення берегоукріплення на р.Красна в урочищі „Луг” в с.Суха
та Бронька;
відновлення берегоукріплення на р.Боржава в урочищі „Зарінок” в
с.Довге;
- відновлення берегоукріплення на р.Черемшаник в урочищі „Штація” в
с.Лисичево;
відновлення берегоукріплення на р.Лисичанка в урочищі „Гамора” в
с.Лисичово;
- відновлення берегоукріплення на р.Синявка біля дворогосподарства
гр.Палош О.І. по вул.Набережна, 14 в селі Ільниця;
- відновлення берегоукріплення на р.Лисичанка в урочищі „ГамораЯблінця” в с.Лисичево;
відновлення опору для металічних мостів на р.Лисичанка в урочищі
„Гамора-Яблінця” в с.Лисичево;
відновлюючі роботи з розчистки водовідвідного каналу в урочищі
„Поле” с.Луково.
Також проведено необхідні заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації
природного характеру, що склалася 12-13 червня 2018 року на території району
(градобій). Відповідні матеріали направлені до КМУ. Із резервного фонду КМУ
на проведення аварійно-відбудовних робіт виділено 6506,013 тис. грн.. по 6
об’єктам соціальної сфери, а саме: капітальний ремонт даху сільського клубу в
с. Брід, вул.. Центральна, № 75 (316,255 тис. грн..), капітальний ремонт даху
адмінбудинку сільської ради в с. Брід, вул.. Центральна № 75 ( 254,299 тис.
грн..), капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної
медицини КЗ “ІЦПМСД” в с. Брід, вул. Центральна, 72 (484,342 тис.грн.),
капітальний ремонт даху Брідської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Брід, вул. Центральна, №
93 ( 1339,832 тис. грн.), аварійно-відновлювальні роботи будівель ДНЗ № 1 с.
Ільниця, вул. Заводська, 7 (97,394 тис. грн.), капітальний ремонт даху
Дунковицької ЗОШ І-ІІ ст. в с. Дунковиця (728,332 тис. грн.) та 4 дорогам
комунальної власності, а саме: аварійно-відновлювальні роботи на автодорозі
по вул.. Перемоги від буд.47 в с. М. Раковець (1312,718 тис. грн.), аварійновідновлювальні роботи на автодорозі по вул.. Маріки Підгірянки в с. М.
Раковець (198,782 тис. грн..), аварійно-відновлювальні роботи на автодорозі по
вул.. Шевченка в с. М. Раковець (198,794 тис. грн.), аварійно-відновлювальні
роботи на автодорозі по вул.. Миру в с. М. Раковець (1575,265 тис. грн.).
Освоїти виділені кошти на проведення аварійно-відновлювальних робіт по вул.
Миру та вул. Шевченка в с. М. Раковець не вдалося у зв’язку з несприятливими
погодніми умовами.
На виконання Регіональної програми комплексного протипаводкового
захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2016-2021 роки проведено
роботи по розчистці меліоративного каналу з нарощуванням тіла дамби р.
Боржава (с.Вільхівка) на суму більше 5 млн. грн.
Також проводилися роботи по будівництву берегоукріплення на р.
Ільничка (с. Ільниця).
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Даний комплекс робіт з ліквідації наслідків грудневого паводку
в майбутньому допоможе знизити можливість виникнення надзвичайних
ситуацій та зменшення розмірів їх наслідків у районі.
Внаслідок географічного положення і кліматичних умов, територія
Іршавського району зазнає впливу багатьох видів небезпечних природних явищ.
Іршавською райдержадміністрацією розроблені заходи щодо попередження
виникнення та захисту населення і територій району від надзвичайних ситуацій
та доведені до відповідних служб, що діють на території району. Розроблені та
затверджені відповідні програми, які дають змогу мінімізувати виникнення
надзвичайних ситуацій та втрати від них. Відповідно до Розпорядження голови
Іршавської районної державної адміністрації № 460 від 16.09.2011року (із
змінами), утворено комісію з питань техногенно – екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, затверджено її посадовий склад та
Положення про комісію. Розроблено план дій органів управління та сил
цивільного захисту Іршавського району при виникненні надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (провали ґрунту на території Ільницької
сільської ради), план дій органів управління та сил цивільного захисту
Іршавського району при виникненні надзвичайних ситуацій природного або
техногенного характеру, план дій органів управління та сил цивільного захисту
Іршавського району при виникненні аварій або надзвичайних ситуацій в тому
числі план дій органів управління та сил цивільної оборони при виникненні
аварій на магістральних трубопроводах.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Соціально-економічний розвиток району, підвищення
його
конкурентоспроможності є неможливими без такого джерела як інвестиційні
ресурси, зокрема, іноземні інвестиції.
За наявною інформацією на останню звітну дату обсяг залучених з
початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в
економіку району станом на 01 жовтня 2018 року становив 2,4 млн. дол. США,
що є на рівні відповідного показника на початок 2018 року та в розрахунку на
одну особу складає 23,7 дол. США. Іноземні інвестиції надійшли із 6 країн
світу: Італія, Російська Федерація, Словаччина, Угорщина, Чехія, Кіпр.
Географічна структура надходження інвестицій вказує на активну
співпрацю району на європейському напрямку. Саме з країн Європейського
Союзу залучено 99 відсотків усіх прямих інвестицій, із них: Італія – 90,8
відсотка; Словаччина – 4 відсотка; Чехія – 2 відсотка; Угорщина – 2,2 відсотка.
Також надійшло в район інвестицій з Кіпру – 0,2 відсотка та Росії - 0,8
відсотків.
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Найбільш привабливі галузі із залучення іноземних інвестицій
(у % до загальної суми )

14,50%
4,10%
Переробна
промисловість
Поводження з ТВП
Операції з нерухомим
майном

81,40%

Для забезпечення стабільного економічного розвитку та пошуку дієвих
механізмів залучення іноземних інвесторів проводяться заходи з популяризації
інвестиційних переваг району. Зокрема, район презентується на міжнародних
заходах, виставках. Інформація про інвестиційні пропозиції, земельні ділянки та
об’єкти для здійснення інвестицій постійно розповсюджується, зокрема на сайті
райдержадміністрації.
Проводиться робота щодо залучення коштів міжнародно-технічної
допомоги. Так, з метою збереження і захисту навколишнього середовища
подано пропозиції проектів для фінансування в рамках Дунайської
транснаціональної програми на 2014-2020 років, зокрема:
- “Будівництво сміттєпереробного об’єкта та полігону твердих побутових
відходів в с.Дубрівка Іршавського району, Закарпатської області (1 етап)” ;
- “Рекультивація земельної ділянки стихійного сміттєзвалища на
території села Довге, урочище Попова гірка”
- Берегоукріплення на р. Ільничка с. Ільниця;
- Берегоукріплення лівого берега р. Боржава в с. Кушниця
- Берегоукріплення р. Лисичанка в с. Лисичево.
У 2018 році район отримав фінансову підтримку держави на фінансування
проектів регіонального розвитку. До переліку інвестиційних проектів, що
можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку включено:
1. берегоукріплення р. Лисичанка у с. Лисичево Іршавського району (4-та
черга);
2. поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення
Свалява – Довге – Липча , км 36+388 – км 41+422 в межах Довжанської
сільської ради;
3. поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення С
070502 Довге – Іршава на ділянці км 0+000-км 21+700.
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Також протягом 2018 року проводилася робота щодо формування
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть
реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку.
Щодо зовнішньоекономічної діяльності, то сальдо зовнішньої торгівлі
району позитивне. Основу товарної структури експорту з Іршавщини складає
деревина і вироби з деревини, шкірні вироби, текстильні матеріали і текстильні
вироби, різні промислові товари.
Найсуттєвіші експортні поставки товарів здійснювалися до Європи,
зокрема: Італії (51 відсоток у загальному експорті районі), а також до
Німеччини (10 відсотків), Чехії (4 відсотка), Румунії (5,6 відсотків), Словаччини
(6,6 відсотків), Великобританії (6,3 відсотка). Найменше експортується товарів
до країн СНД – 3,8 відсотка.
Імпортні поставки здійснюються з таких країн: Італія, Німеччина,
Польща, Румунія, Словаччина, Чехія, Великобританія, Азія, Америка, країни
СНД.
Природокористування
Основним напрямом державної політики у сфері регулювання земельних
відносин є подальший розвиток земельних відносин.
Площа території Іршавського району становить 94,4 тис. га. За рельєфом
район поділяється на гірську та передгірську зони. У районі знаходиться одне
місто районного значення, 46 сільських населених пунктів.
У структурі земельного фонду 32,3 тис. га. (34,2 %) земель знаходиться у
власності та користуванні громадян. Землі лісогосподарських підприємств
становлять 34,49 тис. га. (36,5%). Землі інших землекористувачів - 8,1 тис. га.(8,6
%) Землі запасу, не надані в користування становлять 19,5 тис. га . (20,7%).
За 2018 рік відділом в Іршавському районі Головного управління
Держгеокадастру у Закарпатській області зареєстровано 2612 земельних ділянок
та надано 848 витягів із Державного земельного кадастру.
Схеми планування територій Іршавського району та генеральні плани
населених пунктів району актуалізовані відповідно до рішень районної ради та
рішень сільських рад.
Ліси та інші лісовкриті площі Іршавського району знаходяться у користуванні
наступних суб’єктів господарювання: ДП “Довжанське лісомисливське господарство”,
ДП “Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство “Іршаваагроліс”,
та Національний природний парк “Зачарований край”. Загальна площа земель
лісового фонду сягає 53,7 тис.га., що складає 56.9 % від загальної території
району.
Мисливське господарство району як складова частина побічного
користування лісом надає можливість отримання цінних харчових продуктів,
розвитку мисливського спорту та задоволення потреб населення у полюванні.
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Мінерально-сировинна
база району представлена родовищами
бурого вугілля, природних мінеральних фарб (пігментів), декоративних туфів,
мармурового вапняка, глини керамічної, андезитів.
До родовищ, які знаходяться на території району належать:
- Ільницьке родовище бентонітів, розробляється ТзОВ «Лігніт»;
- Приборжавське
родовище
вапняків,
розробляється
ТДВ
«Приборжавське заводоуправління будматеріалів»;
- Сілецьке родовище андезито-базальтів, розроблене ТзОВ «Сілан»;
- Підгірнянське родовище андезитів, розробляється ТзОВ «Волоське»;
- В.Раковецьке родовище туфів, розроблено ТзОВ «Виноградар»;
- Дубрівське родовище глини керамічної, розробляється ТДВ
«Приборжавське заводоуправління будматеріалів»;
- родовище суглинок в с.Мідяниця розробляється ТзОВ «Кифа»;
На території району також є родовища корисних копалин, які не
розробляються і належать до Держфонду:
- Ільницьке родовище вугілля-бентоніту ділянка Правий Кремінець;
- родовище вапняку Кремінне в с.Приборжавське;
- родовища андезитів в с.Арданово та с.Приборжавське;
- родовище глини керамічної в с.Кушниця;
- родовища глини в с.Імстичево, с.Кам’янське, с.Приборжавське
Головним об'єктом природо-заповідного фонду в Іршавському районі є
Національний природний парк «Зачарований край», створений з метою
збереження, відтворення і раціонального використання унікальних природних
комплексів, які мають важливе природоохоронне,
наукове, естетичне,
рекреаційне та оздоровче значення.
Крім того, до складу об’єктів природо - заповідного фонду Іршавського
району входять:
-загальнозоологічний заказник «Річанський»,
- гідрологічна памятка природи сфагнове "Болото Чорне багно" (входить
в НПП «Зачарований край»),
- зоологічний заказник “Гать”,
- іхтіологічний заказник «Ріка»,
- ботанічна пам’ятка природи «Берека європейська»,
- ботанічна пам’ятка природи «Липи вікові»,
- гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Репинне»,
- гідрологічна пам’ятка природи «Озеро на полонині Боржава»,
- Джерела: Джерело № 1 (с. Білки, урочище «Пінковиці-Городище»),
Джерело № 2 (с. Білки, урочище «Ковбасово»),
Джерело № 3 (с. Довге, урочище «Митьова»),
Джерело № 1 с. Доробратово, урочище «Грабівка»,
Джерело № 2 с. Доробратово, урочище «Підгат»,
Джерело № 2 с. Негрово,
Джерело Б/н с. Кушниця,
Свердловина Б/н с. Кушниця, урочище «Кваси»,
Джерело № 1 с. В. Ростока,
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Свердловина №1
с. М. Розтока.
Іршавською райдержадміністрацією проводиться співпраця з органами
місцевого самоврядування щодо організації
територій
та
об'єктів
природно-заповідного фонду місцевого значення з метою забезпечення
сприяння охороні, розширенню і збереженню територій та об'єктів природнозаповідного фонду.
Культура та туризм
Пріоритетним напрямком розвитку культури району було забезпечення
належних умов для культурного розвитку суспільства. Робота закладів культури
була направлена на забезпечення інтелектуальних і культурних потреб
населення, сприяння становленню талановитої мистецької молоді, підтримки
професійної творчої діяльності.
Мережа установ, що створюють умови для творчого розвитку
особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян,
доступності освіти у сфері культури для задоволення культурних потреб
жителів району включає: 46 клубних закладів, 39 бібліотек, 5 музеїв, 7
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.
З метою зростання позитивного іміджу району, розширення
міжрегіонального та міжнародного культурного співробітництва протягом 2018
року творчі колективи закладів культури гідно представляли район на
виставках, ярмарках, брали участь у проведенні святкових концертів. На
території району проведено ряд районних фестивалів, організаційно-масових
міроприємств, зокрема: районний фестиваль вертепів та колядницьких
колективів “Іршавський бетлегем”, районний фестиваль – конкурс “Таланти
багатодітної родини”, відкрито пам’ятник Адальберту Ерделі у с. Климовиця та
проведено перший відкритий фестиваль мистецтв ім.. А. Ерделі, тощо.
Крім того:
- Організовано та проведено наради, конференції, семінари,
- Забезпечено участь талановитої молоді, колективів та окремих виконавців
у районних, обласних, всеукраїнських фестивалях та конкурсах,
- Проведено
день культури, творчі звіти колективів художньої
самодіяльності,
- Оновлено фонди бібліотек, музеїв, виставок, закуплено книги, періодичні
видання. На базі районної та сільських бібліотек проводяться виставки,
конкурси, читальні дискусії, презентації книг,
- Відремонтовано дах районного будинку культури та зроблено внутрішній
поточний ремонт,
- Постійно та своєчасно оновлюється сайт «Іршавщина туристична»,
розміщено інформацію про історико-архітектурні, культурні та туристичні
пам’ятки району на сайті та в засобах масової інформації.
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Створення та популяризація конкурентоспроможного туристичного
продукту, підтримка туризму у 2018 році є одним із стратегічних напрямів
діяльності в районі.
Протягом 2018 року з метою популяризації туристичного потенціалу
району:
- відкрито ресторанно-готельний комплекс «Тиса», що належить до
мережі райспоживспілки;
- район взяв участь у Днях добросусідства на українсько-словацькому
кордоні та українсько-польському кордоні, Міжнародній туристичній виставці
“Тур’євроцентр Закарпаття – 2018”, науково – практичній конференція “Три
“Т”, щорічному інвестиційному форумі ”Закарпаття- бізнес в центрі Європи”;
- проведено капітальний ремонт будівлі та молота водяної кузні – музею
Гамора в с. Лисичево;
- проведено фестиваль ковальського мистецтва та народних промислів
“Гамора - 2018”;
- проведено семінар з питань розвитку сільського зеленого туризму;
- район прийняв участь в інвестиційному форумі “Закарпаття – бізнес в
центрі Європи” та представив інвестиційну пропозицію санаторію “Боржава”,
- оголошено конкурс на створення туристичного бренду Іршавського
району;
- презентовано маршрут “с. Лисичово – г. Кук” (13,9 км.), розроблено
маршрут “с. Бронька – г. Кук”.
Одним з пріоритетних напрямків туристичної діяльності в районі є сільський
туризм, який реалізується в сільській місцевості. Визначено мережу сільських
садиб в таких сільських місцевостях, як с. Довге, с. Осій, с. Малий Раковець, с.
Лисичево, с. Негрово, с. Івашковиця, с. Суха, с. Бронька.
Спорт
Головними завданнями у сфері фізичної культури і спорту є
забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення,
пропагування ведення здорового способу життя, розвиток спорту.
В районі проведено ряд районних спортивно-масових заходів згідно
календарного плану, а також район взяв участь в обласних юнацьких іграх,
чемпіонатах області, Першості України.
За 2018 рік проведено 44 спортивно-масових міроприємства, у яких взяло
участь 3220 учасників.
В першості району з футболу приймало участь
8 команд основного та юнацького складу , 3 команди приймали участь у
чемпіонаті області з футболу , ФК” Бронька” та ФК “Сільце” у першості області
серед команд ДЮФЛ. Протягом 2018 року спортсмени району прийняли участь
у 27 обласних , 12 Всеукраїнських турнірах , першостях та чемпіонатах.
Призерами України та переможцями Обласних змагань ставали спортсмени
району з таких видів спорту як: шашки, дзюдо, мотокрос, баскетбол, вільної
боротьби, боксу, та першості області з футболу серед команд ДЮФЛ.
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Побудовані
основи
для площадок із штучним покриттям у 4
населених пунктах, а саме: с. Імстичево, с. Кушниця, с. Луково (готовність на
40 відсотків) та с. Дубрівка. Необхідні матеріали для завершення будівництва
майданчиків подані до облдержадміністрації. Виділено кошти для придбання
покриття для площадок в с. Дубрівка та с. Кушниця.
У районі щорічно проводиться Кубок області з важкої атлетики на призи
Івана Фірцака-Кротона, Всеукраїнські турніри з боксу та дзюдо.
Фінанси та бюджет
Зведений бюджет Іршавського району включає:
- 1 – районний бюджет;
- 24- сільських бюджетів.
Впродовж 2018 року до бюджетів усіх рівнів Іршавського району
надійшло податків та зборів (обов’язкових платежів) у сумі 256 199,9 тис. грн.,
що більше попереднього року на 27,1 відс. або 54 619,8 тис. гривень.
До державного бюджету мобілізовано 83 912,5 тис. грн., що на 28,0
відсотка більше минулого року і до місцевих бюджетів – 172 287,4 тис.грн., що
також на 26,7 відс., або 36 287,7 тис. грн. більше минулого року.
До загального фонду місцевих бюджетів району за звітний період
мобілізовано закріплених та власних доходів в сумі 114 432,7 тис. грн., що
складає 126,2 відсотка до планових та 108,0 відсотка до уточнених показників
розпису на 2018 рік.
Перевиконання планових показників доходів загального фонду місцевих
бюджетів
району
та
збільшення
надходжень
забезпечено
такими
бюджетоутворюючими джерелами: податком на доходи фізичних осіб, земельним
та єдиним податками.
Із 25-ти місцевих бюджетів району не виконали планові річні показники:
Загатянський сільський бюджет – 97,9 %,
Осійський сільський бюджет – 94,3 %,
Приборжавський сільський бюджет – 96,1%,
Чорнопотіцький сільський бюджет - 95,9 %,
Луківський сільський бюджет – 99,1%.
На 103,8 відсотків забезпечено виконання дохідної частини районного
бюджету до уточнених показників на 2018 рік, або більше плану надійшло 2314,5
тис. грн. Впродовж року, за рахунок перевиконання дохідної частини районного
бюджету, спрямовано на збільшення кошторисних призначень головних
розпорядників коштів районного бюджету, 5113,4 тис. грн.
Виконання дохідної частини зведеного бюджету району за 2018 рік в
розрізі основних джерел доходів загального фонду наступне:
Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевих бюджетів і
надалі залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складає
54,5 відсотків у загальному обсязі доходів загального фонду місцевих бюджетів
району і зараховується до районного бюджету у розмірі 60%. За звітній період

22

поточного року надійшло даного виду платежу 62080,1 тис.грн., або на 2045,9
тис.грн. більше планових показників з урахуванням змін 2018 року.
Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів району
за 2018 рік
(тис.грн.)

Єдиний податок ; 33033,5

Податок на доходи фізичних
осіб; 62080,1
Інші; 4444,6

Акцизний податок ; 9130,9

Плата за землю; 5743,6

Доходи спеціального фонду місцевих бюджетів району за 2018 рік
виконані в сумі 12947,4 тис.грн., що складає 74,1 відсотка річних запланованих
показників на 2018 рік.
Фактичні надходження до бюджетів розвитку місцевих бюджетів району
склали –3512,9 тис.грн..
Видатки місцевих бюджетів району (з урахуванням коштів субвенцій з
державного бюджету) у 2018 році склали 874 025,1 тис. грн., що становить 94,5
відсотка уточненого річного плану, в тому числі видатки загального фонду –
827 653,0 тис.грн. або 98,8 відсотка уточненого річного плану, спеціального –
46 372,1 тис. грн., або 55,5 відсотка уточненого річного плану.
Видатки загального фонду без соціальних субвенцій у 2018 році склали
540 839,1 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального
фонду місцевих бюджетів району спрямовано 460 256,2 тис. грн. або 85,1
відсотка всіх видатків без соціальних субвенцій, та 99,4 відсотка до уточненого
плану на рік. Станом на 1 січня 2019 року по місцевих бюджетах району, не
рахується заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями.
За січень-грудень 2018 року бюджет району одержав дотацій з
державного бюджету на суму 72 919,2 тис. грн., у тому числі:
- базової дотації – 72 919,2 тис. грн..
- З місцевих бюджетів (обласного бюджету та бюджету Іршавської ОТГ)
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- дотація з місцевого бюджету
місцевим
бюджетам
на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров’я – 47 361,1 тис. грн.;
-

додаткової дотації з місцевого бюджету місцевому бюджету – 869,0
тис.грн..

Субвенцій з державного бюджету район протягом 2018 року отримав в
обсязі – 302 159,1 тис.грн..в тому числі:
освітня та медична субвенції отримані в обсягах 206514,1 тис.грн. та
76495,0 тис.грн. відповідно.
Субвенцій з місцевих бюджетів район отримав ( з обласного бюджету та
бюджету Іршавської ОТГ) 324828,7 тис.грн.. в тому числі: субвенції на
соціальний захист населення отримано в обсязі –286813,9 тис.грн..
За 2018 рік фактично профінансовано потребу Пенсійного фонду в сумі
500383,7 тис. грн. За станом на 01 січня 2019 року заборгованість до
Пенсійного фонду зі сплати ЄСВ становила 9196,9 тис. грн.
Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по
податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету станом на
01.01.2019 року становив 9358,6 тис. грн., в тому числі до державного бюджету
– 5221,6 тис. грн.., до місцевого – 4137,0 тис. грн..

Соціальна сфера
Відділом праці та зайнятості управління соціального захисту населення
постійно здійснюється моніторинг стану вчасної виплати заробітної плати
працівникам підприємств, установ та організацій району. Станом на 01.01.2019
року за даними статистичної звітності 1- ПВ «праця» заборгованості із виплати
заробітної плати на економічно активних підприємствах та установах району
немає. На звітну дату заборгованість із виплати заробітної плати у ДП «Кук»
становить 82,7 тис.грн. Підприємство економічно неактивне. Заробітну плату
заборговано двом особам за період з 2010 по 2016 роки. Поступове зменшення
заборгованості із виплати заробітної плати відбувається за рахунок надання
послуг.
За
даними
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації рівень заробітної плати з початку року має сталу динаміку
зростання. Так, розрахунково розмір середньомісячної заробітної плати одного
штатного працівника загалом з січня 2018 року по грудень 2018 року зріс на
62,9 відсотків (із 5019,3 до 8180,7 грн.) і перевищував розмір законодавчо
встановленої мінімальної зарплати (3723грн) на 220 відсотків.
Субсидією на житлово-комунальні послуги користується 12902 сім’ї. За
призначенням готівкової субсидії на придбання твердого палива та скрапленого
газу звернулося 283 сім’ї. Нараховано субсидію 273 сім’ям на суму 901,7 тис.
грн., виплачено 265 сім’ям на суму 898,6 тис. грн., заборгованість 63,0 тис. грн.
Середній розмір субсидії на придбання твердого палива становить 3303 грн.
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В районі державну підтримку отримують 4507 родин, які виховують
дітей. З них державної допомоги сім’ям з дітьми 1635 чол.., державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям 742 сімей, допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам 1281 громадян, допомоги по догляду за інвалідами І-ІІ групи
внаслідок психічного розладу 76 чоловік, компенсації за надані соціальні послуги
9 , компенсаційної виплати по догляду за інвалідами І групи та престарілими
1 113, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам отримують 148 чоловік, допомогу непрацюючій особі, яка досягла
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 2 чоловіка.
Протягом січня-грудня 2018 року з державного бюджету для виплат усіх
видів допомог та інших виплат в район надійшло 147 млн. 421 тис. грн. Зокрема:
на виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям спрямовано
12 млн. 617,5 тис. грн.; на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми 90 млн.
047,9тис. грн.; на виплату державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам 28 млн. 226,0 тис. грн.; на виплату щомісячної грошової
допомоги особам, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу 1 млн. 840,2 тис. грн., надання державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної
соціальної допомоги на догляд 13 млн 685,9 тис.грн., надання тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 474,4 тис.грн., надання
щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою , яка досягла 80 –
річного віку 529,5 тис.грн.
Протягом 2018 року подано 49 клопотань про присвоєння почесного звання
«Мати-героїня». Відповідно до Указів Президента присвоєно почесне звання 55
жінкам. Проведено виплату одноразової грошової винагороди в розмірі
17620 грн. кожній «матері-героїні» на загальну суму 969100,00 грн.
Протягом 2018 року 764 сім’ям, що проживають на території району
встановлено або продовжено статус багатодітної сім’ї, видано також 860
посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.
Здійснюється відшкодування пільг на житлово-комунальні послуги. Станом
на 01.01.2019 року нараховано пільг на суму 15039,8 тис. грн. В середньому
пільгою на ЖКП щомісяця користується 9140 пільговиків. На сьогоднішній день
заборгованість по виплаті пільг на ЖКП становить 2081,8 тис. грн.
(газопостачання, електроенергія).
Проведено нарахування компенсації на придбання твердого палива та
скрапленого газу 57 пільговикам на суму 84,9 тис. грн., а саме : 2 пільговикам за
професійною ознакою, 45 багатодітним сім’ям, 1 інваліду війни ІІІ групи , 9
учасникам бойових дій.
Відповідно до бюджетної програми «Заходи із психологічної реабілітації,
соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним
лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників
Революції Гідності та учасників антитерористичної операції» протягом 2018 року
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направлено на професійне навчання 22 учасників, на що спрямовано 77
тис.800 грн. Спеціальність водія категорії «Д» та «С» отримають 5 чол.
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції
санаторно-курортним лікуванням у 2018 році оздоровився 1 учасник АТО на
суму 8 тис. 186 грн. та 1 інвалід внаслідок війни (постраждалий учасник
революції Гідності) на суму 6 тис. 822 грн.
Відділом пільг гарантій та компенсацій по роботі з інвалідами проводиться
видача путівок для ветеранів війни, в порядку черговості у міру надходження
путівок. Пройшли санаторно-курортне лікування 3 особи з інвалідністю внаслідок
війни.
Забезпечено санаторно-курортним лікування 22 особи з інвалідністю
загального захворювання та з дитинства за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті за програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації інвалідів» шляхом відшкодування вартості путівки санаторнокурортним закладам на суму 197 тис. 403 грн.
Згідно даної програми забезпечено 172 особи з інвалідністю технічними та
іншими засобами реабілітації шляхом укладання трьох та двохсторонніх
договорів та
відшкодування вартості технічного засобу реабілітації
підприємствам виробникам на суму 2 млн. 120 тис. 384 грн.
На черзі для одержання автомобілів перебуває 108 осіб з інвалідністю.
Проведена виплата компенсації на бензин та технічне обслуговування для 45 осіб
на суму 15 тис. 888 грн.
Протягом 2018 року виплачено компенсації вартості санаторно-курортного
лікування для 1 особі з інвалідністю – на суму 361 грн.
Виплачено одноразову грошову допомогу для малозабезпечених осіб
району з державного бюджету для 34осіб на суму 23тис.823грн.
Протягом року за одноразовою допомогою звернулося 546 громадян, яким
виплачено коштів на суму 321474,28 грн.
За 2018 рік Іршавсько філією Закарпатського ОЦЗ проведено наступні
заходи: 6 безробітним надано одноразову допомогу по безробіттю для організації
підприємницької діяльності;
25 безробітних отримали роботу шляхом
компенсації 19 роботодавцям витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного соціального
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; проведеню 206
профорієнтаційних семінарів з учнями загальноосвітніх шкіл району; укладено 9
угод між центром зайнятості та місцевими радами щодо участі в громадських
роботах громадян з числа безробітних; працевлаштовано 3 осіб із числа
демобілізованих учасників АТО та 1 особу із числа ВПО. Протягом 2018 року 463
роботодавці подали до служби зайнятості 1433 вакансій. Працевлаштовано 1421
особу, з них 392 безробітних.
Кількість зареєстрованих безробітних в районі станом на кінець грудня
2018 року складала 373 осіб, що становить 94,4 відсотка до попереднього місяця
2018 року. Кількість вакансій за грудень 2018 року становить 20. Навантаження
зареєстрованих безробітних на вільне робоче місце за грудень – 19.
В районі функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 6
дітей та 5 прийомних сімей в яких виховується 12 дітей. Станом на
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01.01.2019 року прийомним сім’ям та будинку сімейного типу нараховано та
виплачено допомогу на суму 1080.9 тис. грн.
Протягом
2018
року
службою
у
справах
дітей
Іршавської
райдержадміністрації була проведена відповідна робота по реалізації державної
політики щодо захисту прав та законних інтересів дітей району. Працівниками
служби проводилася робота по реалізації заходів Програм, що діють в районі, з
метою попередження бродяжництва, жебракування, насильства, скоєння
протиправних дій неповнолітніми та захисту інтересів дітей, зокрема, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
За 2018 рік в районі проведено у 40 населених пунктах району 176
комплексних рейдів - відпрацювань, цільових рейдів: “Ринок”, “Вокзал”,
“Канікули”, “Діти вулиці”, “Урок”, “Дискотека” з метою попередження
бездоглядності, бродяжництва та правопорушень. Також проведено 64 рейди –
перевірки торговельних закладів з питань дотримання чинного законодавства
щодо заборони реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів
неповнолітнім.
За пропозицією райдержадміністрації комісія облдержадміністрації
прийняла рішення про виділення субвенції з державного бюджету для
придбання житла для 4 дітей-сиріт та осіб з їх числа. Сума отриманої субвенції
з державного бюджету становить 1243,7 тис. грн. Кошти субвенції використано
для придбання житла, а саме: двокімнатного будинку та однокімнатної
квартири для двох дітей - сиріт та трьохкімнатної квартири для двох осіб з
числа дітей - сиріт.
Проводилися заходи щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Станом на
01.01.2019 року відпочило 4603 дітей (в т.ч. діти з багатодітних сімей,
позбавлені батьківського піклування та учасників бойових дій).
Охорона здоров’я
На території району продовжується робота з покращення матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я, модернізації галузі медицини.
У серпні поточного року в с. Доробратово відкрили пункт постійного
базування екстренної медичної допомоги. Реалізувати цей проект вдалося
завдяки спільним зусиллям обласної державної адміністрації, департаменту
охорони здоров’я ОДА, районної державної адміністрації, районної ради,
місцевої влади та громади. Пункт на 10 працівників обслуговуватиме майже 4
тисячі населення.
Здійснено заходи щодо відкриття в Іршавській районній лікарні
сателітного гемодіалізного центру відділення нефрології та програмного
гемодіалізу Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. Андрія Новака.
Район отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості, а саме:
- будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини та
благоустрій територій в с. Заріччя - 4758 тис. грн.
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будівництво
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
та благоустрій територій в с. Луково - 4486 тис. грн.;
- будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.
Сільце – 4758 тис. грн.;
- будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.
Арданово – 4791 тис. грн..;
Забезпечено співфінансування цих об’єктів.
Також отримано субвенцію в сумі 2 000,0 тис. грн. для придбання 4-х
одиниць службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторій
загальної практики сімейної медицини с. Заріччя, с. Луково, с. Сільце та с.
Арданово.
У 2019 році в районі почнеться будівництво амбулаторій в сільській
місцевості, які значно покращать якість надання первинної медичної допомоги.
Також було проведено реконструкцію котельні з встановленням нових
котлів для комунального закладу "Іршавська районна лікарня" та здійснено
коригування проектно-кошторисної документації по заміні дерев’яних вікон на
металопластикові в комунальному закладі "Іршавська районна лікарня".
Освіта
Впродовж 2018 року впроваджувалися заходи щодо реалізації Концепції
“Нова українська школа”. Всі вчителі початкових класів пройшли курси
підвищення кваліфікації на он-лайн платформі “Ed-Era”, взяли участь у
тренінгах та майстер-класах на очних сесіях.
Для забезпечення якісної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» відділом освіти придбано:
1) Дидактичних матеріалів на суму 1387739 грн., в тому числі: 1261613
грн. – кошти субвенції НУШ, 126126 грн. – кошти місцевого бюджету;
2) Сучасних меблів на суму 1963644 грн., в тому числі: 1205972 грн. –
кошти субвенції НУШ, 120934 грн. – кошти місцевого бюджету,
636738 грн. – кошти освітньої субвенції;
3) Комп’ютерного обладнання на суму 1668678 грн., в тому числі: 736175
грн. – кошти субвенції НУШ, 73600 грн. – кошти місцевого бюджету,
858903 грн. – кошти освітньої субвенції.
На даний час в Іршавському районному центрі позашкільної роботи
працює 5 відділів:
- туристсько –краєзнавчий відділ – 54 гуртки, 840 вихованців;
- науково-технічний відділ – 34 гуртки, 524 вихованців;
- художньо-естетичний відділ- 54 гуртки, 778 вихованців;
- науково – дослідницький відділ – 20 гуртків, 296 вихованців;
- фізкультурно-спортивний відділ – 32 секції, 92 вихованці.
Загальна кількість гуртків становить – 186, а вихованців у них - 2690.
Всі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ та І-ІІІ ступенів
комп’ютеризовано та підключено до мережі Інтернет. У районі організовано
підвіз учнів до (з) місць навчання. 14 шкільних автобусів підвозять 1029 дітей.
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Всі учні пільгових категорій забезпечені гарячим харчуванням, а
саме: сироти – 12 дітей, позбавлені батьківського піклування – 24 дітей, діти з
особливими освітніми потребами - 37дітей, діти з малозабезпечених сімей –
109 дітей.
На території району реалізується план дій щодо створення додаткових
місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку. Так, у 2018 році на базі
Малораковецької ЗОШ I-II ступенів відкрили комунальний заклад “Навчальновиховний комплекс Малораковецька ЗОШ I-II ступенів – дошкільний
навчальний заклад” на 22 місця.
На території Ільницької ЗОШ-інтернату I-III ступенів відкрито районний
Інклюзивно-ресурсний центр, головним завданням якого є комплексна оцінка
дитини, визначення її особливих освітніх потреб, надання психологопедагогічної допомоги та консультування батьків.
У 2019 році заплановано відкриття комунального закладу “Мідяницька
гімназія”.
Організаційна робота
Протягом 2018 року сектором контролю апарату райдержадміністрації
опрацьовано 2215 документів, що надійшли в районну державну адміністрацію.
З них із центральних органів влади в т.ч. через апарат облдержадміністрації:
 Листи Адміністрації Президента України – 1;
 Закони України - 6;
 Розпоряджень, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів
міністерств, інших ЦОВВ -162;
 Рішення, Постанови Верховної Ради України – 4;
 Постанов Центральної Виборчої Комісії,листи -11;
За вказаний період в районну державну адміністрацію директивних та
розпорядчих документів обласної державної адміністрації, листів надійшло 1352
з них:
 розпоряджень голови облдержадміністрації – 229, взято на контроль хід
виконання – 131; за станом на 01.01.2019 на контролі залишається 53
розпорядження 2018 року, також 2 розпорядження 2017 року;
 рішень засідань колегії облдержадміністрації -21;
 рішень обласної ради регіонального розвитку-7;
 доручень голови облдержадміністрації – 9, за станом на 01.01.2019 на
контролі залишається 5 доручень 2018 року.
 надійшло також листів голови, заступників голови облдержадміністрації,
керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – 1089, з них
взято на контроль хід виконання 477, за станом на 01.01.2019 на контролі
залишається 47 документів 2018 року.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації не надходило звернень
народних депутатів України.
За станом на 01.01.2019 до райдержадміністрації надійшло 23
інформаційних запитів: 7 - поштовим зв’язком, 16 - електронною поштою. За
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результатами розгляду - 22 запити задоволено у повному обсязі, 1відкликано заявником. Відповіді на запити підготовлені та направлені заявникам
у п’ятиденний термін відповідно до вимог статті 20 зазначеного Закону.
Загальним відділом апарату райдержадміністрації протягом 2018 року
отримано та зареєстровано 2185 документів, у тому числі розпоряджень і рішень
колегії облдержадміністрації 263 на основі електронних засобів реєстрації
документів, надіслано 2223 документи. Також відділом відредаговано та
оформлено 524 розпорядження голови райдержадміністрації з основної
діяльності та 4 розпорядження голови райдержадміністрації і голови райради, 47
наказів керівника апарату з основної діяльності.
Протягом
2018
року
було
проведено
12
засідань
колегії
райдержадміністрації, за результатами розгляду 32 питань було видано 9
розпоряджень голови райдержадміністрації, дано 3 доручення голови
райдержадміністрації та прийнято 20 рішень за якими здійснюється контроль.
Питання торкалися найбільш актуальних проблем: соціально-економічного
розвитку, наповнення місцевих бюджетів, встановлення лімітів та стан оплати за
спожиті енергоносії, про мережу загальноосвітніх закладів району, актуальні
питання висвітлення роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів та
життя району у 2018 році, про дотримання антикорупційного законодавства, про
виконання місячника із санітарної очистки, благоустрою та озелененню території
району, перспективи подальшого функціонування закладів та об’єктів освіти,
охорони здоров’я та культури в районі, дотримання виконавської дисципліни та
роботи зі зверненнями громадян, санітарний стан населених пунктів на території
району, інвентаризація автомобільних доріг району та стан виконання ремонтних
доріг, організація та проведення провідних фестивалів району, дотримання вимог
щодо збереження майна та житла, стан забезпечення житлом у Іршавському
районі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа, підготовка об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимових період
2018-2019 років, забезпечення медичним автотранспортом комунальний заклад
„Іршавська районна лікарня”, стан забезпечення містобудівною документацією
населених пунктів району, стан спортивно-масової роботи та забезпечення умов
для фізичного розвитку і зміцнення здоров’я населення району, стан
реформування системи надання адміністративних послуг, стан фінансовобюджетної дисципліни в бюджетних установах району та заходи щодо її
покращення тощо.
З початку року за участі керівництва, громадськості, релігійних конфесій,
учнівської молоді здійснено організаційні заходи з проведення та відзначення:
мітинги до Дня Соборності України, Дня вшанування учасників бойових дій
на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, вшановано День пам’яті
Героїв Крут, заходи, присвячені 204-й річниці від дня народження Т.Г.
Шевченка, взято участь у святкуванні 79-й річниці Карпатської України на
меморіалі „Красне Поле” поблизу м. Хуст, відбулося покладання квітів до
пам’ятника січовим стрільцям в урочищі „Семихатки” Білківської сільської ради,
заходи до 32-ї річниці Чорнобильської трагедії, до Дня пам’яті жертв політичних
репресій, відзначення Дня примирення, Дня Скорботи, урочистості до Дня
державної служби та Дня Конституції України, районного фестивалю
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ковальського мистецтва та народних промислів „Гамора – 2018” у с.
Лисичово, урочисті збори з нагоди 96-ї річниці Міжнародного дня кооперації,
відзначення Дня Державного Прапора та Дня незалежності України зі
сходженням делегації району на найвищу полонину Іршавського району
Кук, Дня партизанської слави, відзначення 74-ї річниці визволення Іршавщини
від німецько-фашистських загарбників, Дня захисника України, проведено
заходи із вшанування пам’яті жертв політичних репресій та голодоморів в
Україні та до Дня Гідності та Свободи, вшанування пам’яті героїв, що поклали
життя за рідну землю, відбулася зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській
АЕС, урочисті збори до Дня працівників соціальної сфери, тощо.
У 2018 році було проведено І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу
,,Кращий державний службовець”. Організовано та забезпечено щорічне
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату та
структурних підрозділів райдержадміністрації (без статусу юридичних осіб
публічного права), які займають посади державної служби категорій „Б” і „В”.
Основним інформаційним майданчиком, де висвітлюється стан реалізації
державної політики, хід суспільно-політичних процесів у районі, залишається
офіційний веб-сайт районної державної адміністрації. Крім того, активно
використовувалися районні засоби масової інформації, новини суспільнополітичного життя поширюються у соціальній мережі FACEBOOK.
Підводячи підсумки, хочу подякувати за конструктивну роботу працівникам
районної державної адміністрації за сумлінне ставлення до виконання своїх
професійних обов’язків.
Висловлюю подяку за сприяння голові районної ради, місцевим головам та
депутатським корпусам усіх рівнів, районним службам, установам,
підприємствам та організаціям, правоохоронним органам та всім небайдужим, хто
приклав своїх зусиль для забезпечення нашої злагодженої роботи. Спільними
зусиллями ми зможемо досягти більшого і в економіці, і у вирішенні соціальних
завдань й надалі працюватимемо над втіленням в життя реформ, що сьогодні
впроваджуються в Україні. Розуміючи проблеми району, необхідно шукати нові
шляхи їх вирішення та виходити з принципу солідарної відповідальності за все,
що відбувається в нашому районі. Головне - спільне бажання зробити все
можливе для подальшого розвитку нашого району, поліпшення рівня життя його
жителів.
Дякую за увагу!

