ЗВІТ
голови Хустської районної державної адміністрації з питань
виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного
розвитку територій і делегованих повноважень у 2018 році відповідно до
частини 6 статті 34 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”
Районна державна адміністрація у межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на підвідомчій території, а також відповідно до Конституції
України, законів України ―Про місцеві державні адміністрації‖, „Про місцеве
самоврядування в Україні‖, Наказу Національного агентства України з питань
державної служби від 20.12.2016 № 277 „Про затвердження Типового порядку
проведення публічного звіту керівника органу виконавчої влади‖, реалізує
повноваження, делеговані їй районною радою. З метою належного інформування
громадськості про підсумки діяльності, Хустська районна державна адміністрація
звітує про проведену роботу у 2018 році.
Робота районної державної адміністрації у звітному періоді була спрямована
на системне забезпечення соціально-економічного розвитку району, реалізацію
комплексу організаційних та практичних заходів щодо виконання завдань,
визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів
України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та
дорученнями голови обласної державної адміністрації.
Враховуючи широкий спектр визначених повноважень та розуміючи
високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, посадовими особами
районної державної адміністрації послідовно здійснювались заходи, спрямовані на
організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування структурних
підрозділів райдержадміністрації, їх тісної співпраці (у межах компетенції) з
виконавчими комітетами селищної, сільських рад, територіальними органами
міністерств і відомств України та іншими суб’єктами діяльності, повноваження
яких поширюються на територію району і які беруть безпосередню участь у
процесах практичного втілення в життя вимог сьогодення.

Бюджетна політика
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації‖,
Бюджетного кодексу України, листів Міністерства фінансів України,
розпоряджень голови облдержадміністрації від 02.10.2017 № 497 та голови
райдержадміністрації від 11.10.2017 № 373 про складання проектів обласного та
районного бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки, фінансовим
управлінням Хустської державної адміністрації доведено особливості формування
проектів місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах (у т.ч.
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бюджету розвитку) на 2018 рік підрозділам райдержадміністрації, Хустській ОДПІ,
управлінню статистики, районній раді та виконавчим органам селищної та
сільських рад щодо надання відповідних розрахункових показників необхідних для
підготовки формування проекту дохідної та видаткової частини
місцевих
бюджетів району на 2018 рік.
Відповідно до ст.77 Бюджетного кодексу України районний бюджет був
затверджений 22 грудня 2017 року рішенням районної ради № 375, тобто до 25
грудня року, що передує плановому.
На виконання ст.122 Бюджетного кодексу України у головне фінансове
управління подавались фінансові документи щодо формування бюджету району, а
також рішення Хустської районної ради від 22 грудня 2017 № 375 „Про районний
бюджет на 2018 рік‖, з метою перевірки їх відповідності вимогам бюджетного
законодавства. Районним фінансовим управлінням перевірено рішення сесій
органів місцевого самоврядування і підготовлено відповідні висновки.
У місячний термін після затвердження районного бюджету (пункт 1.6 Наказу
МФУ №57 від 28.01.2002 р.) на підставі поданих головними розпорядниками
коштів районного бюджету, селищною та сільськими радами уточнених проектів
кошторисів, зведених планів асигнувань, складено річний та помісячний розпис
асигнувань за повною економічною класифікацією видатків загального та
спеціального фондів районного бюджету та відповідних місцевих бюджетів і
передано відділенню Державного казначейства у Хустському районі для
реєстрації, обліку та виконанню.
Відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України та ст.42 Постанови
КМУ від 28.02.2002 року № 228 проведено перевірки показників затверджених
кошторисів відповідності бюджетному законодавству (статті 51,77 Бюджетного
кодексу України) в тому числі забезпеченість асигнуваннями оплати праці та
енергоносіїв.
Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, п.3 наказу МФУ від
28.01.2002 року № 57 вносились зміни до розпису бюджету на підставі відповідних
документів.
Впродовж 2018 року готувались проекти рішень та фінансові документи до
засідань сесії районної ради по питаннях затвердження квартальних звітів по
виконанню районного бюджету, внесення змін до бюджету, та готувались проекти
розпоряджень голови райдержадміністрації з бюджетних питань.
На виконання затвердженого плану роботи Хустської райдержадміністрації
на 2018 рік протягом поточного року готувались відповідні інформації на розгляд
колегій
обласної та районної державних адміністрацій, нарад при голові
райдержадміністрації та сесій районної ради.
Проводились семінари-наради з головними бухгалтерами районних
бюджетних установ, селищної та сільських рад по вивченню нормативних
документів щодо бюджетного законодавства та змін в бюджетному законодавстві,
внесенню змін до затверджених бюджетів та кошторисів на утримання установ,
складання розрахунків проекту бюджету району на 2019 рік, по питаннях
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цільового використання бюджетних коштів та по інших питаннях, які виникали в
процесі роботи.
Відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації про підсумки
виконання місцевих бюджетів Хустського району за 2018 рік, здійснювався
належний контроль за станом виконання затверджених показників доходів
місцевих бюджетів у звітних періодах у розрізі платежів загального і спеціального
фондів та аналіз всіх випадків зниження надходжень у порівнянні з відповідним
минулорічним періодом у розрізі районного, селищного та сільських бюджетів.
Станом на 01 січня 2018 року потреба місцевих бюджетів району в
додаткових коштах для забезпечення виплати заробітної плати (за обов’язковими
виплатами) працівникам бюджетних установ становила 17 262,2 тис. грн., із них:
на виплату заробітної плати працівникам установ районного бюджету –
13 364,7 тис. грн., а саме: відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації –
3000,6 тис. грн. для погашення заборгованості за 2017 рік працівникам
загальноосвітніх шкіл, (крім педагогів) – 2 958,5 тис. грн., та дитячо-юнацької
спортивної школи – 42,1 тис. грн.; відділу охорони здоров’я – 10 364,1 тис. грн. в
тому числі на погашення заборгованості районній лікарні – 1 738,5 тис. грн.;
апаратам управління сільських рад – 3 897,5 тис. грн.
З метою забезпечення асигнуваннями вищевказаних видатків на виплату
заробітної плати спрямовано за рахунок додаткових джерел фінансування та
перерозподілу бюджетних асигнувань із не першочергових видатків 10 884,3 тис.
грн., із них за рахунок:
перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів
району – 7 758,1 тис. грн.;
вільних залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів на початок року –
2 753,9 тис. грн.;
перерозподілу бюджетних асигнувань із не першочергових видатків – 372,3
тис. грн.
З метою недопущення заборгованості за спожиті енергоносії, відділу
охорони здоров'я спрямовано від перевиконання дохідної частини загального
фонду місцевих бюджетів району 1 258,3 тис. грн., відділу освіти молоді та спорту
– 140,0 тис. грн.
За січень – жовтень 2018 року до зведеного бюджету району, по загальному
та спеціальному фондах, надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) у сумі
97 457,4 тис. грн. що більше відповідного періоду минулого року на 33,7 відсотка
або 24 582,9 тис. грн.
Найбільшу питому вагу, а саме 87,2 відсотка, в загальних надходженнях
району займають доходи загального фонду. За 10 місяців 2018 року до загального
фонду бюджету району у частині податків, зборів (обов’язкових платежів)
надійшло доходів у сумі 84 988,0 тис. грн. і становить 110 відсотків уточнених
планових надходжень 77 237,6 тис. грн., що на 34,7 відсотка або на 21 886,1 тис.
грн. більше, ніж за відповідний період 2017 року, в основному за рахунок
збільшення надходжень по податку та збору на доходи фізичних осіб на 14 078,0
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тис. грн., податку на майно в частині плати за землю на 2 588,9, тис. грн. та
єдиному податку на 4 508,7 тис. грн.
Районний бюджет по загальному фонду за січень – жовтень 2018 року
виконано на 107 відсотків, при уточненому плані 47 910,9 тис. грн. фактично
надійшло 51 245,8 тис. грн., селищний бюджет – на 106,4 відсотка, при уточненому
плані 5 572,8 тис. грн. фактично надійшло 5 928,1 тис. грн., сільські бюджети – на
117,1 відсотка, при уточненому плані 23 754,0 тис. грн. фактично надійшло
27 814,1 тис. грн..
Основним податком в надходженнях району за 10 місяців поточного року
залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, а саме становить 50 424,0
тис. грн., питома вага якого в загальному обсязі доходів загального фонду 84 988,0
тис. грн. становить 59,3 відсотка. Порівнюючи з відповідним періодом минулого
року обсяги надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб зросли на 38,7
відсотка або на 14 080,0 тис. грн.
За січень – жовтень поточного року виконання уточнених планових
показників дохідної частини загального фонду забезпечено по всіх сільських
бюджетах району.
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України за сім місяців поточного
року, а саме за квітень – жовтень 2018 року, місцевими бюджетами району
спрямовано на першочергові видатки надпланових надходжень на загальну суму
14 564,7 тис. грн., і з них по: районному бюджету 9 140,4 тис. грн., селищному
1 447,0 тис. грн. та по 22 сільських бюджетах на загальну суму 3 977,3 тис. грн.
За станом на 26 листопада 2018 року спрямовано на першочергові видатки
надпланових надходжень на загальну суму 17 923,1 тис. грн., і з них по: районному
бюджету 11 689,8 тис. грн., селищному 1 447,0 тис. грн. та по 22 сільських
бюджетах на загальну суму 4 786,3 тис. грн.
Відповідно до інформації Хустської ОДПІ, податковий борг по боржниках
Хустського району за податковими зобов’язаннями (недоїмка) станом на 1 січня
2018 року становив до місцевих бюджетів району 715,7 тис. грн. На 1 листопада
2018 року цей показник становить 1 983,1 тис. грн., а саме зріс у 2,8 рази або на
1 267,4 тис. грн. Збільшення відбулось в основному за рахунок росту недоїмки по
платі за землю в 10,3 рази, або на 890,0 тис. грн. (на 01.01.2018 р. – 95,5 тис. грн.,
на 01.11.2018р. – 985,5 тис. грн.).
У структурі податкового боргу найбільшу питому вагу займають податок на
майно в частині плати за землю – 49,7 відсотка (985,5 тис. грн.), податок та збір на
доходи фізичних осіб – 22,9 відсотка (454,5 тис. грн.) та податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки – 18,1 відсотка (359,1 тис. грн.).
В загальній сумі боргу по платі за землю 53 відсотки, або 522, 8 тис. грн.,
становить заборгованість по земельному податку з фізичних осіб.
Фінансовим управлінням райдержадміністрації протягом січня - жовтня 2018
року проводився щоденний моніторинг надходжень податків і зборів (обов’язкових
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платежів) до загального та спеціального фондів в розрізі усіх видів платежів та
місцевих бюджетів.
До спеціального фонду надходження за січень – жовтень 2018 року становлять
12 469,4 тис. грн., питома вага яких в загальних надходженнях бюджету району
становить 12,8 відсотка. Порівнюючи з відповідним періодом 2017 року
надходження зросли на 27,6 відсотка, або на 2 696,8 тис. грн.
Надходження до бюджету розвитку за січень – жовтень 2018 року становлять
2 758,1 тис. грн., а саме від:
відчуження майна комунальної власності – 1 015,0 тис. грн.;
продажу землі несільськогосподарського призначення – 1 486,1 тис. грн.;
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 257,0 тис.
грн.
Видаткова частина загального фонду бюджету за січень-жовтень поточного
року виконана на 92,9 відсотків, при уточненому плані 754 835,8 тис. грн., видатки
складають 701 309,4 тис. грн., спеціального – 33 142,7 тис. грн., або 47,1 відсотка
уточненого плану – 70 412,5 тис. грн.
Аналіз видатків в розрізі економічної класифікації свідчить про те, що за
десять місяців 2018 року із загального фонду бюджету на захищені статті
спрямовано 683 581,4 тис. грн., або 97,5 відсотка загальної суми видатків.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів
займає оплата праці з нарахуванням. За звітній період цей показник становив
392 118,6 тис. грн., або 55,9 відсотка загального обсягу видатків. В порівнянні з
аналогічним періодом 2017 року цей показник збільшився на 27,1 відсотка.
Збільшення обсягу видатків на оплату праці за звітній період 2018 року в
порівнянні з аналогічним періодом 2017 р. відбулося у зв’язку із зростанням
розміру мінімальної заробітної плати з січня місяця 2018 року .
Відповідно до Закону України „Про відкритість використання публічних
коштів‖ від 11.02.2015 року № 183-VIII фінансовим управлінням щоквартально
оприлюднюється на єдиному веб-порталі Є-Data інформація про використання
коштів апарату фінансового управління.

Економічний розвиток і торгівля
Промисловість
До складу дванадцяти підприємств основного кола станом на сьогоднішній
день входять 3 підприємства легкої промисловості (ТОВ „Тріо‖, ТОВ „І.К.Ф.‖ ТОВ
„Флоріан Шуз‖), 4 харчової промисловості (ВАП „Шаяни‖, ТОВ „Шаянські
джерела‖, ТОВ „Шаянські мінеральні води‖ та СГ „Патріот‖), 3 підприємства
добувної промисловості ПАТ „Хустський кар’єр‖, ПАТ „Закарпатнерудпром‖,
ТОВ „Цеоліт‖), ТОВ „Аква –Ресурс -1‖ (постачання електроенергії) та одне
підприємство хімічної промисловості ТОВ „Аллбаутех‖.
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За січень-жовтень 2018 року підприємствами основного кола району
вироблено промислової продукції в порівняних цінах на загальну суму 331401,8
тис. грн., що становить 1,1 відсотка питомої ваги реалізованої продукції району у
загальнообласному обсязі та 127,1 % аналогічного періоду минулого року по
району.
Енергозабезпечення та енергозбереження
Недостатнє фінансування бюджетної сфери та різке здорожчання
енергоносіїв змушувало шукати шляхи щодо енергозбереження.
Проводяться відповідні заходи щодо мінімізації використання природного
газу та електроенергії, а саме:
- аналізується загальна опалювальна площа бюджетних установ з майбутнім
приведенням її до максимально необхідної для використання ;
- заміна , вікон та дверей ;
- по можливості заміна газових котелень на котельні де використовується
дрова або електроенергія;
- доведення до кожного закладу ліміту, виходячи з фактичних опалювальних
площ ;
-затверджуються ліміти споживання енергоносіїв бюджетними установами
району на кожний поточний рік.
Інвестиційна діяльність
Загалом в районі працює 21 підприємство з іноземними інвестиціями.
За видами економічної діяльності найбільші обсяги прямих іноземних
інвестицій вкладено в промисловість (62,5 % до загального підсумку).
В районі залишалось позитивне сальдо зовнішньої торгівлі (204,1 тис.дол.
США). Найбільше експортно - імпортних операцій відбулося з такими країнами
світу, як Італія, Чехія, Угорщина.
Завдяки залученому іноземному капіталу в районі працюють три
підприємства легкої промисловості.
Мале підприємництво
Одним із кроків поліпшення підприємницького середовища залишалась і
підтримка малого та середнього підприємництва на районному рівні, для чого була
розроблена та схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від
03.10.2016 № 395 „Програма розвитку малого підприємництва на 2017-2018 роки‖
та затверджена рішенням сесії від 16.12.2016 року № 196. На реалізацію заходів
програми в 2018 році з районного бюджету виділено 60,0 тис. грн.
Ринок праці
За статистичними даними станом на 01.11.2018 року заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах району, які звітуються в управління
статистики у Хустському районі, а також за даними управління Пенсійного фонду
України в м.Хуст та Хустському районі немає.
З початку 2018 року підготовлено та проведено 4 засідання комісії з питань
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших
соціальних виплат та податкового боргу.
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Програмою зайнятості населення Хустського району на період до 2020 року,
передбачено на 2018 рік створити 600 робочих місць. Станом на 01.11.2018 року в
районі створено 437 робочих місць, що становить 72,8 відсотка до річного
завдання Програми зайнятості населення у Хустському районі на період до 2020, з
них:
- юридичними особами
– 199;
- фізичними особами
– 158;
- особами, що зареєструвалися, як підприємці – 80.
З початку 2018 року проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації
виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Здійснюється щомісячний моніторинг показників розміру заробітної плати у
розрізі видів економічної діяльності та кількості найманих працівників.
Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих в економіці району, за
ІІІ квартал 2018 року становила 6912 грн.
Житлово-комунальне господарство
У 2018 отримано кошти (Дорожнього фонду) субвенції державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, за
бюджетною програмою 3131090 з них на капітальний ремонт доріг - 6808,00
тис.грн (Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування
місцевого значення С 071317 (Мукачево – Богородчани - Івано - Франківськ Рогатин - Бібрка-Львів) - Бороняво- Сокирниця км 0+000-5+600 Закарпатської
області) і середній поточний ремонт 4592,00 тис.грн (дороги «Поточний середній
ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування С
071333 Кошелево-Залом км 0+000 – км 2+000 у Хустському районі» в сумі 3000
тис.грн і „Поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення
загального користування С 071301 Хуст-Крива км 0+000 – км 4+200 у Хустському
районі‖ в сумі 1592 тис.грн).
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між
місцевими бюджетами у 2018 році виконано наступні роботи:
Капітальний ремонт покриття частини дороги вул. Садова (від
перехрестя з вул. Центральною до буд.21) частина вул. Лазоришинця (до буд. 17) в
с. Сокирниця вартість робіт 1561 тис.грн за рахунок коштів Державного бюджету
1400,000 тис.грн і 84,000 за рахунок коштів місцевих бюджетів (42,0 тис.грн районний бюджет і 42 тис.грн – Сокирницької сільської ради);
Капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє Селище. Коригування
вартість робіт 1840,926 грн за рахунок Державного бюджету 1500,000 тис.грн і 90,0
тис.грнза рахунок коштів місцевих бюджетів (45,0 тис.грн - районний бюджет і 45
тис.грн – Нижньоселищенської сільської ради);
Реконструкція вул. Центральна від свердловини № 242 до будинку №
28 в с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області. Коригування вартість
робіт 4689,685 з них наразі виділено з Держаного бюджету 1000тис.грн (до кінця
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2018 року планується отримати ще 3500 тис.грн) і
30тис.грнза рахунок
Вишківської селищної ради;
Реконструкція вул. Церковна в с. Шаян, Хустського району вартість
робіт 1574,861 тис.грн з них наразі виділено з Державного бюджету 1000 тис.грн
(до кінця 2018 року планується отримати ще 500 тис.грн) і 10 тис.грн за рахунок
бюджету Вишківської селищної ради.
Реконструкція площі біля сільського будинку культури та торгівельного
центру по вул. Рокосівській с. Рокосово, Хустького району, Закарпатської області
вартість робіт 3182,486 тис.грн, з них за рахунок Державного бюджету 2500
тис.грн і 500 тис.грн за рахунок бюджету Рокосівської сільської ради.
За рахунок коштів резервного фонду виконанно - першочергові невідкладні
роботи з ліквідації наслідків паводку на р. Ріка с. Липча - 1327,00 тис.грн.
В 2018 році проводились наступні будівельні роботи по закладах освіти
Хустського району:
Капітальний ремонт будівлі Горінчівської ЗОШ I—III ст. Хустський
район вартість робіт 1465851,00 грн з них наразі отримано з Державного
бюджету– 417,000 тис.грн (оплачено) і 12,276 тис.грн з районного бюджету
(оплачено);
Капітальний ремонт ДНЗ № 1 смт Вишково Хустський район вартість
робіт 427,000 тис.грн з них 427,000 тис.грн з Державного бюджету (оплачено
422,000 тис.грн) і 5 за рахунок бюджету Вишківської селищної ради;
Капітальний ремонт фасаду ЗОШ I—III ступенів с. Крайниково
вартість робіт 975,329 тис.грн з них 500,000 тис.грн кошти Державного бюджету
і 15,000 за рахунок районного бюджету;
Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям в
с. Велятино, вул. Шевченка № 1 вартість робіт 1558,28 тис. грн за рахунок коштів
Державного бюджету 550тис.грні 501,5 тис.грн за рахунок районного бюджету. До
кінця року за рахунок бюджетної програми „Будівництво футбольних полів зі
штучним покриттям в регіонах України‖ профінансується 442,028тис.грн.
Реконструкція спортивного майданчика під штучне покриття на
території Липовецької ЗОШ I—III ст. по вул. Шевченка, № 1 в с. Липовець і
придбання штучного покриття спортивного майданчика на території Липовецької
ЗОШ I—III ступенів виконання робіт 1362,767 з них за рахунок Державного
бюджету 1050 тис.грн і 405 тис.грн за рахунок районного бюджету.
Спортивний майданчик для міні – футболу зі штучним покриттям на
території Липчанської ЗОШ І-ІІІ ст.. Хустського району по вул.Шкільна б/н –
будівництво вартість робіт 1563,004
тис.грн з них за рахунок Державного
бюджету 749,5 30 і з районного бюджету 300,00 тис.грн.
Реконструкція ДНЗ в с. Горінчево, Хустського району. ІІ черга.
Коригування. вартість робіт 1596,588тис.грн з них кошти Державного бюджету
1388,448тис.грн і 160 тис.грн за рахунок коштів Горінчівської сільської ради.
За рахунок районного бюджету:
Капітальний ремонт будівлі початкових класів Вишківської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 в прис. Модьоровш, Хустського району. Коригування - 446,21 тис.грн;
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Капітальний ремонт будівлі початкових класів Вишківської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 по вул. Руській в смт. Вишково. Коригування - 527,943 тис.грн (з низ
виділено 230 тис.грн);
Реконструкція НВК в с. Шаян Хустського району - 636,948 тис.грн;
Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Золотарьово Хустського району
(заміна вікон та дверей цокольного поверху. Коригування - 729,357тис.грн (з них
420,0 тис.грн і 100 тис.грн за рахунок коштів Золотарівської сільської ради);
Капітальний ремонт Копашнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (часткова заміна
вікон та дверей на енергозберігаючі) Хустського району-440,087тис.грн;
Капітальний ремонт Хустецької ЗОШ І ступеня в с. Хустець, № 79,
Хустського району - 544,238 тис.грн;
Капітальний ремонт спортивного залу Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хустського району - 994,928 тис.грн (з них 405,00 тис.грн);
Капітальний ремонт даху НВК с.Крива Хустського району - 998,946
тис.грн;
Поточний ремонт системи опалення Липчанської ЗОШ 128,38тис.грн;
Капітальний ремонт приміщень Поточанського НВК Хустського
району
953,629 тис.грн (виділено 405,0 тис.грн);
Капітальний ремонт Нанківської ЗОШ І-ІІІ ст. (часткова заміна вікон та
дверей корпусу "А"), Хустського району - 187,77тис.грн;
Капітальний ремонт Нижньобистрівської ЗОШ І-ІІІ ст. 1031,208тис.грн;
Капітальний ремонт спортивного майданчика в с. Н.Селище,
Хустського району, Закарпатської області - 877,369 тис.грн (з них виділено 485,00
тис.грн)
Інноваційні енергоефективні заходи в Нижньоселищенській ЗОШ І-ІІІ ст.
шляхом
реконструкції
системи
опалення
зі
встановленням
твердопаливних(піролізних) котлів, заміною вікон школи на енергозберігаючі
1242,173 тис.грн, з обласного бюджету 466,000 тис.грн.
За сприяння Фонду Візу реалізовано:
Капітальний ремонт Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Рокосово Хустського
району (заміна вікон та зовнішніх дверей на енергозберігаючі - 1565,561тис.грн, - з
них ФОНД ВІЗА – 414,00 тис.грн, 400 тис.грн за рахунок обласного бюджету, 160
за рахунок місцевого бюджету.
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Ізянської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.
Іза Хустського району Закарпатської області. Коригування - 1430,668 тис.грн (з
них ФОНД ВІЗА 485,00 тис.грн і 420 тис.грн за рахунок районного бюджету).
До кінця року планується завершити проект „Збереження і пропаганда
лозоплетіння, як елемента нематеріальної культурної спадщини, шляхом
облаштування музею лозоплетива при сільському будинку культури‖
фінансування від Українського культурного фонду і проект „Впровадження
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес
загальноосвітніх закладів Хустського району, як експериментальна платформа
підготовки учнів на базі Рокосівської ЗОШ І-ІІІ ст.‖ Фінансування здійснюється за
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підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування „Єврорегіон Карпати –
Україна‖ і департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської обласної
державної адміністрації.

Медицина
Відділ охорони здоров’я здійснює супровід восьми програм.
Районна програма „Цукровий та нецукровий діабет на 2017-2020 роки‖.
На виконання заходів програми виділено в 2018 році 2 223,700 тис. грн. з
обласного бюджету при потребі 3, 500 тис. грн. Вся сума використана до вересня
місяця в повному обсязі. У вересні, листопаді 2018 року сесією обласної ради
виділено додаткові кошти в сумі 1062,5 тис. грн. Отримана гуманітарна допомога
від ПрАТ „Індар‖ в місячній потребі для пацієнтів, яких є в кількості 87 осіб на
цьому виді інсуліну.
Також за кошти обласного бюджету закуплено 9 наборів для визначення
глікозильованого гемоглобіну на апарат „ДС -10‖.
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2015-2019 роки – на
виконання заходів програми виділено з місцевого бюджету 700,0 тис.грн. для
забезпечення
онкологічних
хворих
медикаментозними
засобами
та
симптоматичним лікування, особливо обезболюючими медпрепаратами. За січеньлистопад 2018 року використано 644845,14 тис. грн. за рецептами лікарів
первинної ланки та лікарів онкологів.
Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення та
проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та іншої пільгової
категорії населення району на 2017-2021 роки – на виконання заходів протягом
2018 року для здійснення безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими
засобами ветеранів війни та прирівняних по пільгам категорій населення в районі
було виділено 600 000 тис грн. Однак враховуючи вартість лікарських засобів,
наявність у переважної більшості ветеранів війни та інших представників пільгової
категорії населення цілої низки хронічних захворювань, фактично виділене
фінансування є недостатнім.
Державна програма „Доступні ліки‖ за кодом програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів 7618660 „Субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для
лікування окремих захворювань‖ для Хустського району розподілено кошти в сумі
3 282 000 тис грн. Реалізація ліків проводиться через 27 аптечних закладів
Хустського району, які беруть участь у відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів. За 11 місяців 2018 року виписано 32495 рецептів, отоварено 26 163
рецептів, на суму 2652684,41 тис.грн.
Актуальним питанням в Хустському районі є питання реформування системи
охорони здоров’я, насамперед первинної ланки, з метою підвищення рівня
медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його
доступності та якості, ефективного використання кадрового потенціалу,
підвищення ефективності використання бюджетних коштів отриманих від
Національної служби здоров’я України по кількості укладених декларацій.
З цією метою здійснено ряд заходів, щодо перетворення медичної
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(комунальної установи) первинної ланки в Комунальне некомерційне
підприємство, що було основною передумовою в подальшому для укладання
договору з Національною службою здоров’я України та отримання фінансування
за новою системою. Наразі договір з Національною службою здоров’я України
підписано з від 15.08.2018 та вже отримано орієнтовні обсяги фінансування на ІV
квартал 2018 року за кількістю укладених сімейними лікарями декларацій (до
прикладу на жовтень місяць 2018 року отримано 3230 млн. грн. за 30 230
підписаних декларацій та населення згідно червоного списку). Станом на
22.11.2018 р. сімейними лікарями КНП Хустський центр первинної медикосанітарної допомоги укладено 41 166 декларацій, що становить 32,3 % від
загальної кількості охоплених підписною кампанією мешканців району.
Крім того реформування первинної ланки передбачає виділення з
державного бюджету коштів на будівництво нових амбулаторій та можливість
дооснащення існуючих відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення
№ 148 від 26.01.2018 року затвердженого наказом МОЗ України та Постановою
КМУ від 06.12.2017 р. № 983 „Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров’я у сільській місцевості‖.
Сформований та поданий пакет документів до Мінрегіонбуду України для
затвердження об’єктів будівництва. У переліку проєктів та заходів, що
фінансуються у 2018 році з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я в сільській
місцевості в Хустському районі затверджено два об’єкти будівництва в сільській
місцевості: с. Березово; с. Н.Бистрий. По об’єкту будівництва амбулаторії в
с.Нижній Бистрий виготовлений орієнтовний план ділянки та заключено договір з
підрядною організацією на виготовлення детального плану. По об’єкту
будівництва амбулаторії в с.Березово виготовлений детальний план ділянки та
очікується витяг про отримання кадастрового номеру після чого можна укладати
договір з організацією генпроєктувальника, додатково по об'єктам
новобудівництва з державного бюджета виділено 500 000 тис.грн для придбання
санітарного автотранспорту.
У 2017-2018 році завершено проект співпраці з Міжнародним банком
реконструкції та розвитку і Міністерством охорони здоров'я України з питань
реалізації проекту „Поліпшення охорони здоров'я на службі людей в Закарпатській
області‖ згідно якого проведена реконструкція частини першого поверху
лікувального корпусу районної лікарні під відділення інтервенційної кардіології.
Даний структурний підрозділ обладнано агіографічним апаратом (базова
комплектація) „Artis One‖ та іншим обладнанням отриманого шляхом
централізованої поставки і залучених коштів місцевого бюджету.
Станом на 01 січня 2018 року проведено ремонтних робіт на суму 1111,41
тис.грн.
Протягом 10 місяців 2018 року залучено позабюджетних коштів на суму
1199,0 тис.грн., в тому числі:
- благодійних внесків 234,2 тис.грн.,
- надходження від господарської діяльності склали 893,2 тис.грн.,
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- кошти від реалізації брухту – 3,5 тис.грн.,
- отримані кошти для виконання окремих доручень від підприємств, організацій
чи фізичних осіб – 68,1 тис.грн.
Хустською районною лікарнею здається в оренду частина приміщень площею
1331,2 кв. м, яка не використовується закладом.
Сума відшкодування коштів на надані орендарям районною лікарнею
комунальні послуги за 2018 рік склала - 266,8 тис.грн.

Освіта
Дошкільна освіта
Для забезпечення прав дітей на якісну дошкільну освіту в Хустському районі
станом на 01 листопада 2018 року функціонує 32 заклади дошкільної освіти,
зокрема, 22 дошкільні навчальні заклади, 10 дошкільних підрозділів, які
перебувають у складі 8 навчально-виховних комплексів „загальноосвітня школадошкільний навчальний заклад І ступеня і І-ІІІ ступенів‖ (далі - НВК), навчальнореабілітаційного центру та Нижньобистрівської гімназії.
Всі дошкільні заклади району перебувають у комунальній формі власності, з
них 22 заклади – у власності територіальних громад.
31 заклад дошкільної освіти - загального розвитку, 1- спеціальний заклад для
дітей з особливими потребами.
Для дітей з особливими освітніми потребами для навчання та реабілітації з
вадами опорно-рухового апарату та з органічним ураженням ЦНС працює
навчально-реабілітаційний центр Хустської
райдержадміністрації, у якому
утримується та виховується 42 дітей, зокрема, шкільний підрозділ - 28 учнів та
дошкільний підрозділ для дітей дошкільного віку від 3 до 7 років, в якому
працюють дві дошкільні групи і в них 16 дітей.
З метою оптимізації мережі освітніх закладів та охоплення дітей дошкільною
освітою у сільській місцевості в 2018 році відділом освіти, молоді та спорту та
органами місцевого самоврядування була проведена робота по збільшенню груп у
закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах навчально-виховних
комплексів.
З 01 квітня 2018 року на базі Горінчівського ДНЗ відкрито стаціонарну групу
з 9-ти годинним режимом роботи для дітей дошкільного віку. Наразі у ДНЗ
функціонує 6 груп.
З 01 жовтня 2018 року відкрито стаціонарну групу на базі Березівського ДНЗ
для дітей старшого дошкільного віку, також
із зміною режиму роботи
короткотривалої групи з 4-х годинного на 9-ти годинний режим. А також, з
листопада місяця відкрито групу короткотривалого перебування для дітей
дошкільного віку на базі Березівської ЗОШ І-ІІІ ст. корпус початкової школи с.
Ряпідь. На сьогодні в Березівському ДНЗ функціонують 4 групи, з яких 3
дошкільні групи з 9-тигодинним режимом та 1 ГКП - 4 години.
З 01 вересня 2018 року всі три групи дошкільного підрозділу Данилівського
НВК І-ІІІ ступенів працюють стаціонарно з 10,5 годинним режимом роботи,
зокрема, проведено зміну режиму роботи групи короткотривалого перебування з 6ти годинного на 10,5 годин
12

Відповідно до Закону України ,,Про освіту‖ з 01 вересня 2018 року було
проведено зміну назви Нижньобистрівської школи-інтернат І-ІІ ст. на
Нижньобистрівську гімназію, у складі якої відкрито дошкільний підрозділ.
Дошкільний підрозділ (дитячий садок) забезпечуватиме належний рівень
дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років. Наразі заклад
виховує та утримує 17 своїх вихованців – майбутніх школярів.
На території Вишківської селищної ради у складі Вишківського навчальновиховного комплексу І-ІІІ ст. ім. Ференца Келчеі працює дошкільний підрозділ
,,Веселка‖ з угорською мовою навчання, в якому виховується та утримується 100
дітей.
Станом на 01 листопада 2018 року дошкільною освітою в Хустському районі
охоплено 3068 дітей ясельного та дошкільного віку, що становить 61,4% (минулий
рік – 61,4 %).
Всіма формами дошкільної освіти охоплено 3218 дітей ясельного та
дошкільного віку, що становить 64,7 % по району.
Всього по дошкільних навчальних закладах району працює 127 груп.
Чисельність дітей у ДНЗ з розрахунку на 100 місць станом на 01жовтня 2018
року становить 128 дітей, проти минулорічного показника 134.
У старших групах з денним та короткотривалим перебуванням дітей закладів
дошкільної освіти виховується та утримується 1269 дітей-п’ятирічок, з них 207
дітей старшого дошкільного віку охоплено соціально-педагогічним патронатом,
що разом становить 88,4 %, проти минулорічного 79,0 %. Ще 76 дітей старшого
дошкільного віку виховуються у закладах м. Хуста.
Загальний відсоток охоплення дітей старшого дошкільного віку становить
93,7 % (минулий рік - 96,7%).
Чисельність дітей у ДНЗ з розрахунку на 100 місць станом на 01 червня 2018
року становить 134 дітей, проти минулорічного показника 140.
У закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділів НВК та на базі шкіл
працюють 15 груп з короткотривалим перебуванням для дітей старшого
дошкільного віку, у яких виховується 261 дитина, що становить 18,2 % від
загальної кількості дітей старшого дошкільного віку.
Загальна середня освіта
Відділом освіти, молоді та спорту Хустської райдержадміністрації
сформовано та збережено мережу закладів освіти відповідно до потреб населення
району, а також не допускається прийняття необґрунтованих рішень щодо
скорочення закладів освіти району.
Для забезпечення права громадян району на здобуття повної загальної
середньої освіти у Хустському районі функціонують 45 закладів загальної
середньої освіти, із них: 6 - ЗОШ І ст., 7 - ЗОШ І - ІІ ст., 23 - ЗОШ І – ІІІ ст., 5 НВК І ст. та 4 НВК І – ІІІ ст. (Вишківський навчально - виховний коплекс
„загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад‖
ім.Ференца Келчеі, Данилівський навчально-виховний комплекс „загальноосвітній
навчальний заклад І – ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад‖, Кривський
навчально-виховний комплекс „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. –
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дошкільний навчальний заклад‖, Монастирецький навчально-виховний комплекс
„загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад‖),
які складаються з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.
Наявна кількість класів у закладах освіти району – 628, в тому числі
Нижньобистрівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів – 9 та
навчально-реабілітаційний центр - 4 .
Загальна кількість учнів закладів освіти Хустського району – 11748 ; учнів
1-х класів – 1333.
При загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів Вишківській № 1 та
Копашнівській функціонують 6 вечірніх класів, у них 120 учнів.
З метою надання освітніх послуг представникам національних меншин у
регіоні Вишківської селищної ради функціонує Вишківський навчально виховний коплекс „загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ст. – дошкільний
навчальний заклад‖ ім.Ференца Келчеі із угорською мовою навчання, у якому
навчається 391 учень та Вишківська ЗОШ І ст. для дітей ромської
національності, у якій навчаються 41 учнів.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року
№872 „Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у
загальноосвітніх навчальних закладах‖, з метою реалізації права дітей з
особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію
та інтеграцію в суспільство у І півріччі 2018-2019 навчального року у 20 закладах
загальної середньої освіти Хустського району було створено 38 інклюзивних
класів, у яких надаються якісні освітні послуги 45-ом учням із особливими
освітніми потребами (14 з них з інвалідністю).
Рішенням першого засідання 10 сесії VII скликання Хустської районної ради
від 28.02.2018 року № 411 утворено комунальну установу „Інклюзивно-ресурсний
центр №1 Хустської районної ради Закарпатської області‖.
Комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку дитини проведені 48
дітям з особливими освітніми потребами.
Нова українська школа
Мережа 1 класів та кількість учнів у них станом на 15 червня (відповідно до
наказів про зарахування учнів до 1 класу закладів загальної середньої освіти).
Відповідно до наказів закладів загальної середньої освіти встановлено, що у
Хустському районі у 2018-2019 н.р. планується відкриття 69-ти перших класів та у
7-ми класах району, де наповнюваність учнів планується менше 5-ти, буде
організовано індивідуальне навчання:
На 31 травня заклади загальної середньої освіти Хустського району
зарахували до 1-го класу 1330 дітей.
З метою забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти по проекту «Нова українська школа» отримано цільову субвенцію з
державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3336,7 тис. грн., в тому числі на
відрядження з метою підвищення кваліфікації вчителів 1-х класів в сумі 133,8 тис.
грн;
- для придбання дидактичних матеріалів в сумі 1284,0 тис. грн.;
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- для придбання сучасних меблів для учнів 1-х класів в сумі 1316,6 тис. грн.;
- для придбання комп’ютерного та мультимедійного обладнання в сумі 602, 3 тис.
грн.
Крім того, за рахунок районного бюджету виділено коштів для
співфінансування запровадження пректу НУШ 312,4 тис. грн. Освоєно коштів в
сумі 3172,2 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції 2902, 1 тис. грн.
Забезпечено належне функціонування позашкільних закладів та залучення
дітей до позашкільної діяльності.
У 2018/2019 навчальному році позашкільною освітою 4279 учнів (35,4) у 285
гуртках.
При закладах загальної середньої освіти функціонують 328 факультативів з
різних предметів, передбачених нормативами по формуванню навчальних планів,
якими охоплено 3492 учнів (28,9%).
Розпорядженням голови Хустської районної державної адміністрації
30.05.2018 № 386 проведено реорганізацію шляхом злиття Хустської районної
стації юних туристів (СЮТ) та Хустської районної станції юних натуралістів
(СЮН), утворивши Хустський районний еколого - туристичний центр учнівської
молоді‖, який розпочав свою діяльність 29 серпня 2018 року (підстава:
Розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації 27.08.2018 №
644 „Про створення Хустського районного еколого-туристичного
центру
учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації Закарпатської
області‖) .
Таким чином у системі освіти Хустського району на даний час функціонує 4
позашкільні заклади освіти: центр позашкільної роботи (ЦПР), Хустський
районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (ХРЦНТТУМ),
дитячо – юнацька спортивна школа (ДЮСШ), Хустський районний екологотуристичний центр (ХРЕТЦ).
Позашкільними закладами освіти охоплено учнів 2918 (24,1%).
Всього гуртковою роботою та факультативними заняттями у закладах
загальної середньої та позашкільної освіти охоплено 10689 учні (88,4%).
З метою організації змістовного дозвілля школярів та сприяння всебічному
розвитку учнівської молоді при ХРЦНТТУМ на високому рівні організовано
роботу клубу „Ерудит‖, в якому залучено 225 учні із 28 шкіл району.
У районі організовано роботу 2-ох
Монастирецькому, Л.Полянському лісництвах.

учнівських

лісництв

при

Фінансування освітньої галузі
Загальна сума кошторисних призначень по загальному фонду складає
327867,2 тис. грн. Бюджетом на 2018 рік передбачено асигнувань на заробітну
плату з нарахуваннями в повному обсязі в сумі 298 759,7 тис. грн., що в становить
90 % бюджетних асигнувань.
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На поточні видатки та оплату енергоносіїв передбачено бюджетних
асигнувань 25435,1 тис. грн., в тому числі на оплату енергоносіїв 16044,5 тис. грн.,
що становить 75,4% асигнувань.
За рахунок спрямування залишка освітянської субвенції, який склався на 01
січня 2018 року в сумі 9615,8 тис. грн., забезпечено придбання необхідного
інвентарю та засобів навчання для учнів 1-их класів по проекту „Нова українська
школа‖ в сумі 1706,2 тис. грн.
Для проведення капітальних видатків з будівництва, реконструкції,
капітального ремонту закладів освіти спрямовано коштів до спеціального фонду
кошторису в сумі 8603,8 тис. грн.
Крім того, виділено коштів з районного бюджету для капітальних ремонтів в
сумі 1120, 0 тис. грн. та за рахунок субвенції з державного бюджету з соціальноекономічного розвитку регіонів в сумі 5630,7 тис. грн. та співфінансування 3% з
районного бюджету 166,6 тис. грн., а також субвенція з обласного бюджету в сумі
941,0 тис. грн., в тому числі на виконання інвестиційних проектів в сумі 466,0 тис.
грн.
Станом на 1 листопада 2018 року виконання видаткової частини бюджету по
загальному фонду по закладах освіти становить 91,3 % до плану асигнувань, в
тому числі по видатках на заробітках на заробітну плату з нарахуваннями 92,1%,
крім того, по закладах освіти 90,66 %, тобто використано коштів в сумі 254 210, 0
тис. грн., в тому числі по школах в сумі 219 497,3 тис. грн., враховуючи видатки на
заробітну плату 203 507, 8 тис. грн.
По спеціальному фонду кошторису при затвердженому плані видатків в
сумі 15501,3 тис. грн. використано 9762, 7 грн або 63%, в тому числі на
харчування учнів за батьківську плату 2920, 8 тис. грн. та на капітальні видатки
6841,9 тис. грн.
Для підтримки осіб з особливими освітніми потребами з державного
бюджету виділено субвенцію в сумі 1037, 9 тис. грн. в тому числі на заробітну
плату з проведенням додаткових занять з учнями, які
знаходяться на
інклюзивному навчанні в сумі 786, 0 тис. грн. та для оснащення кабінетів
інклюзивно-ресурсного центру в сумі 251, 9 тис. грн.. Використано коштів на
заробітну плату в сумі 68,3 тис. грн.. Також на заробітну плату персоналу
Інклюзивно-ресурсного центру в сумі 176, 6 тис. грн.. Кошти на обладнання
будуть використані до кінця року.
Навчально-матеріальна база
Проведено поточні ремонти та здійснення заходів необхідних для підготовки
закладів освіти району до нового навчального року (заміри опору ізоляції,
прочистка вентиляційних каналів, заправка вогнегасників та ін.).
Відділом освіти, молоді та спорту організовано підвезення учнів, які
проживають за межею більше 3 кілометрів до навчальних закладів. Підвезення
здійснюється 20 шкільними автобусами, в тому числі 1 шкільним автобусом,
отриманим у 2018 році для Березівської ЗОШ І-ІІІ ст., а також приватним
підприємцем Маді Д.Д. та приватним підприємством „Хуст-спецавтотранс‖, які
виграли тендер для перевезення учнів Хустського району.
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Загалом по району перевезенням охоплено 1702 учнів та 24 педагогічних
працівників Липовецької , Нижньобистрівської, Березівської, Липчанської,
Кошелівської, Копашнівської, Золотарівської, Забрідської, Драгівської та
Олександрівської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.

Культура
Обслуговування населення району в цьому напрямку протягом звітного
періоду здійснювали 30 сільських клубних установ культури, 30 сільських
бібліотек, районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, районний будинок
культури, районний організаційно-методичний центр відділу культури,
14
колективів зі званням „народний‖; 6 дитячих шкіл мистецтв (смт. Вишково, с.
Велятино, с. Драгово, с. Сокирниця, с. Стеблівка, с. Н. Селище) та 4 їх філії (с.
Липча, с. Горінчево, с. Рокосово, с. Золотарьово).
Протягом 2018 року було проведено багато масових заходів, також
проведено низку районних семінарів для працівників сільських закладів культури.
За ініціативи відділу культури цьогоріч було вперше запроваджено
тематичну рубрику про культуру району, на місцевому телебаченні, під назвою
„Культурними стежками‖, проводились зйомки фольклорних дійств у селах
нашого району.
Заклади культури району стали активними учасниками пілотного проекту з
розвитку сільського туризму Хустського району у 2018 році. В рамках якого
проведено ряд тренінгів „Бібліотека як складова туристичного простору‖,
краєзнавчу годину „Зелений туризм – з чого почати та як досягти успіху‖, семінарнавчання „Сільський туризм‖ тощо.
Колективи Хустщини відстоювали честь району та достойно представляли
його на обласних, загальноукраїнських культурно-мистецьких заходах. Зокрема: на
обласному фестивалі „Коляда в старому селі‖, обласному фестивалі „На Синевир
трембіти кличуть‖, обласному фестивалі коломийки „Дзвінкі перлини Верховини‖
та Днях Добросусідства зі Словаччиною, Румунією та Угорщиною.
Також, хороший результат показали мистецькі заклади, завдяки участі своїх
вихованців у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. А
саме, обдаровані діти Хустщини стали переможцями на: „Зіркові хвилі Світязя‖,
„Червона рута‖, „Веселковий передзвін‖, „Таланти багатодітної родини‖, „Floara‖
(„Квітка‖), „Zlaty Slavik‖ („Золотий соловей‖) та ін. Загалом: 11-ІІІ(третіх місць), 4ІІ (других місця), 7-І (перших місць).
Продовжує функціонувати сайт відділу культури, на якому можна отримати
інформацію про установи, форми роботи, традиції та звичаї кожного населеного
пункту докладніше.

Туризм
На території району розташовано 30 об'єктів туристично-рекреаційного,
санаторно-курортного, оздоровчого призначення та готельних господарств (з них
20 працюючих), що дозволяє одночасно розмістити до 2 тисяч осіб. Близько 200
садиб у сфері сільського зеленого туризму, що дозволяє розмістити близько 500
осіб.
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На базі туристичного комплексу „Терлі води‖ (термальні басейни),
с.
Велятино, створений та діє турінфоцентр, якому, за сприяння обласної програми з
туризму, передано техніку та інвентар, сувенірну і презентаційну продукцію.
Виготовлений туристичний промо-ролик „Туристична Хустщина запрошує‖ та
відеоматеріал про туристичні можливості Хустщини.
За кошти програми розвитку туризму та курортів у Закарпатській області
виготовлено та передано селищній та сільським бібліотекам 32 вивіски міжнародної позначки туристично-інформаційних центрів - літери „і‖ та 435 книг
про туристичні можливості області для облаштування туристичних інформаційних
офісів при бібліотеках; паспортизовано та промарковано туристичний маршрут
„Шлях Пинті‖; виготовлені рекламні буклети про туристичні можливості району;
виготовлено 5 туристичних придорожніх знаків типу 5.53.
Сектором туризму зроблений повний опис туристичних атракцій та
можливостей відпочинку із прив'язкою координат та легендами всіх сіл та селища
Хустського району. Щотижнево в соцмережах та на офіційних сайтах
публікувалися матеріали про туристичні принади населених пунктів Хустського
району та про туристичні можливості району.
ДП „Хустське лісодослідне господарство‖ облаштовані рекреаційні стоянки на
березі Вільшанського водосховища та на правій стороні автодороги Р-21 Долина Хуст, між селами Противень та Н. Бистрий, нижче ТРГЕС та місця відпочинку в с.
Монастирець, с. Медвежий, с. Н. Бистрий на землях лісового господарства.
Встановлено туристичні придорожні знаки та надано пропозиції департаменту
економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації щодо
необхідності встановлення інших інформаційно-вказівних знаків, що вказують на
місце знаходження історико-культурних та туристичних об'єктів.
На території району діють належним чином паспортизований туристичний
маршрут „Шлях Пинті‖ (номер згідно з реєстром 214), промарковані FORZA 3
туристичні маршрути в с. Широкий, сплав на надувних плотах, човнах,
катамаранах і байдарках „По гірській Тисі‖, походи до гірських вершин.
Розроблено туристичний бренд, який затверджений районною радою
12.12.2017.
З метою реалізації, співфінансування міжнародних та національних проектів,
програм, грантів за сприяння сектору підготовлено проекти до Державного фонду
регіонального розвитку, який може реалізуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу:
- „Ресурсний центр розвитку туризму‖ - Центр мережі сталого і всебічного
розвитку сільських громад в транскордонному просторі‖;
- „Облаштування зони відпочинку на березі водосховища Теребле-Ріцької
ГЕС‖ в с. Вільшани Хустського району;
- Туристичний комплекс для сімейного відпочинку з форелевим господарством
„Ізаліс‖.
Останній був відібраний і на його фінансування виділені кошти у сумі
4,3
млн. грн. із залученням 500 тис. грн. співфінансування проекту за рахунок
місцевого бюджету с. Іза та 150 тис. грн. для виготовлення ПКД Туристичний
комплекс для сімейного відпочинку з форелевим господарством „Ізаліс‖.
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З метою поліпшення умов та якості життя сільського населення, його
самозайнятості, отримання додаткових заробітків, створення нових робочих місць
головою Хустської райдержадміністрації, на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 18.07.2018 № 458 „Про пілотний проект з розвитку
сільського туризму Хустського району у 2018 році‖, видано таке ж розпорядження
від 08.10.2018 № 748. До реалізації заходів пілотного проекту долучено
працівників бібліотек та будинків культури та створено туристичні інформаційні
офіси при бібліотеках. Бібліотекарями здійснюються подворові обходи з
врученням кожному під підпис пам'ятки „Сільський зелений туризм - наша спільна
справа!‖.
Проведений моніторинг туристично-рекреаційних та музейних установ,
закладів району на предмет доступності послуг для осіб з особливими потребами.
Надходження від туристичної галузі району до бюджетів всіх рівнів за 10
місяців 2018 року склало близько 9 млн. грн.
Обсяг надходжень до бюджету від туристичного збору за 10 місяців 2018 року
склав 106 тис. грн.

Соціальний захист населення
Протягом січня - вересня 2018 року з метою пошуку роботи в Хустську
міськрайонну філію Закарпатського обласного центру зайнятості звернулося 935
мешканців району, з яких працевлаштовано 439 безробітних,що складає 47,0
відсотка.
Станом на 01.10.2018 року проходило професійне навчання за рахунок служби
зайнятості 94 безробітних.
Брало участь у громадських роботах 57 безробітних.
Протягом січня - вересня 2018 року в Хустській міськрайонній філії
Закарпатського обласного центрі зайнятості перебувало на обліку 262 особи, які
потребують соціального захисту. За звітний період працевлаштовано 101 особа, що
складає 38,5 відсотка.
Зростання рівня зайнятості населення передбачається за рахунок активного
залучення в економіку району інвестицій, в результаті чого прогнозується
створення нових та збереження існуючих робочих місць. Розроблено ряд
інвестиційних проектів, які розміщені на сайтах Хустської райдержадміністрації.
Одним із головних напрямів роботи управління соціального захисту населення
райдержадміністрації є забезпечення державних гарантій з оплати праці.
В районі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та
зайнятості населення діяльність, якої спрямована на захист прав громадян,
пов’язаних з легалізацією трудових відносин між роботодавцями та найманими
працівниками.
Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота з роботодавцями та
найманими працівниками щодо соціальних ризиків громадян, які не легалізують
свою зайнятість та отримують заробітну плату неофіційно, а також надається
методично-консультативна допомога з питань підвищення рівня оплати праці
найманим працівникам.
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Стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам
знаходиться на постійному контролі Хустської РДА.
Спеціалістами відділу праці та зайнятості населення управління соціального
захисту населення проводиться щотижневий моніторинг оперативної
заборгованості із виплати заробітної плати.
Працівникам всіх видів економічної діяльності забезпечено дотримання
законодавства про мінімальну заробітну плату.
Здійснюється постійний моніторинг стану укладення колективних договорів,
ведеться роз’яснювальна робота серед роботодавців про необхідність їх укладення.
Станом на 01.10.2018 року з 217 діючих суб’єктів господарювання району, що
використовують найману працю, укладено та проведено повідомну реєстрацію 200 колективних договорів, що становить 92,2%. Протягом 9 місяців 2018 року
укладено та проведено повідомну реєстрацію 19 колективних договорів.
Здійснювались заходи з удосконалення соціально-трудових відносин.
Станом на 01.10.2018 року
перебувають на обліку двоє учасників
антиреростичної операції, та направлені на професійне навчання для підготовки
водія категорії „С‖ з 23.07.2018 року в Хустський технічний коледж ТСОУ. Сума
коштів виділених для навчання професійної адаптації становиь 13 тис 110 гривень.
Протягом січня-вересня 2018 року у районі подання на виплату матеріальної
допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби
Хустським ОМВК подано на 11 осіб на суму 19 614 грн., з них 13 214 грн.,
виплачено.
Протягом 9 місяців 2018 року в управлінні надано державну допомогу різних
видів
10091 особам. Загальна сума нарахованої їм
допомоги склала
105579,7 тис. грн.
Виплата вищевказаних допомог, за винятком компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги, проведена в повному обсязі, заборгованості немає.
Крім того, 2 жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати героїня‖ нараховано та виплачено одноразові винагороди на загальну суму 35,2
тис. грн.
Протягом 9 місяців 2018 року 14483 сім’ям нараховано субсидію для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму –
70875,4 тис. грн. З них для відшкодування витрат на оплату:
- природного газу – 12459 сім’ям на суму – 64999,9 тис. грн.
- електроенергії –14483 сім’ям на суму – 5863,9 тис. грн.
- водопостачання – 37 сім’ям на суму –11,6 тис. грн.
Протягом 9 місяців 2018 року призначено субсидію на придбання твердого
палива (готівкою) 762 сім’ям на суму 2324,7 тис. грн.
Розгляд заяв про призначення всіх видів державної соціальної допомоги
здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства – у 10-ти денний термін.
Протягом 9 місяців 2018 року до управління за призначенням того чи іншого виду
допомоги звернулось 4059 (в т.ч. житлової субсидії 1759) громадян.
Станом на 01 жовтня 2018 року до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб, що мають право на пільги введено 23147 електронних справ.
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Станом на 01 жовтня 2018 року користуються пільгою з урахуванням
середньомісячного доходу сім’ї – 4172 особи, кількість пільговиків, які отримують
пільги без урахування доходів -458 осіб, кількість осіб якими подано декларацію –
692 особи, кількість осіб яким продовжено пільги автоматично - 2786 осіб.
Кошторисними призначеннями на 2018 рік управлінню доведено за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення
окремих пільгових категорій громадян скрапленим газом 59,7 тис. грн., твердим
паливом – 1004,0 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2018 року: отримали пільги на придбання скрапленого
газу 361 особа, в тому числі на 100% знижку – 19 осіб, на 75% знижку – 37 осіб,
багатодітні сім’ї – 280 осіб; на загальну суму 49,0 тис. грн.; профінансовано 26,3
тис. грн., заборгованість за 2018 рік становить 22,7 тис. грн.
Станом на 01 жовтня 2018 року отримали пільги на придбання твердого
палива 492 особи, в тому числі на 100% знижку 19 інваліді війни, 110 пенсіонерів
за професійною ознакою, на 75% знижку – 37 осіб, на 50% знижку 39 осіб,
багатодітні сім’ї – 287 осіб; на загальну суму 787,0 тис. грн.
Для надання пільг, окремим пільговим категоріям громадян, на оплату
житлово-комунальних послуг управлінню на 2018 рік доведено за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 11429,7 тис.грн.
Станом на 01 жовтня 2018 року організаціями надавачами житловокомунальних послуг нараховано пільг на загальну суму 5241,6 тис. грн.
Кошторисними призначеннями на 2018 рік управлінню на проведення виплат
по Чорнобильським програмам доведено 295,8 тис. грн. Станом на 3 квартал 2018
року нараховано по Чорнобильським програмам 247,0 тис. грн., проведено виплату
на загальну суму 232,8 тис. грн., в тому числі заборгованість за 2017 рік 14,1 тис.
грн., заборгованість з виплати 28,3 тис. грн.
За 9місяців 2018 року проведено 8 засідань комісії щодо вивчення
контингенту багатодітних матерів району, на яких розглянуто нагородні матеріали
на багатодітних жінок, поданих органами місцевого самоврядування. За рішенням
комісії матеріали 3 багатодітних жінок направлено на погодження до департаменту
соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації.
На особистий прийом до відділу звернулося 14 громадян по питанню
присвоєння почесного звання України „Мати-героїня‖. Надано відповідь з
роз’ясненнями, рекомендовано звернутися в селищну, сільську раду для
оформлення необхідних матеріалів.
Протягом півріччя 2018 року зафіксовано 31 випадки скоєння насильства в
сім’ї, або реальної загрози його вчинення: щодо дітей – 5, щодо жінок – 25, щодо
чоловіків – 1.
Сім’ї обстежено, складено акти з’ясування обставин вчинення насильства в
сім’ї, проведено профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо попередження
скоєння повторного насильства в сім’ї та налагодження взаємовідносин,
мікроклімату в сім’ї, про обов’язки батьків, відповідальність за створення умов з
виховання, навчання та розвитку неповнолітніх дітей, про кримінальну
відповідальність за вчинення насильства в сім’ї з метою недопущення повторного
скоєння насильства в сім’ї.
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3 засідання комісії з розгляду питань здійснення соціального супроводу
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Розглянуто 27 сімей,
прийнято рішення комісії про надання послуг сім’ям без оформлення соціального
супроводу за карткою обліку роботи із сім’єю, у зв’язку з відмовою від соціального
супроводу.
3 засідання районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми.
3 засідання районної координаційної ради з питань надання всебічної
допомоги бездомним громадянам та соціальної адаптації осіб, звільнених із місць
позбавлення волі.
За 9місяців 2018 року видано: „Посвідчення батьків багатодітної сім’ї‖ -261
та „Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї‖ -529.
Забезпечено оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки:
Державне підприємство „Український дитячий центр „Молода гвардія‖ – 11;
Державне підприємство України „Міжнародний дитячий центр „Артек‖-25;
Комунальне підприємство „Зачарована долина‖-3;
Дитячий оздоровчий табір „Горбок‖ 22;
Позаміський дитячий заклад „Шаяни‖ 20;
Воловецька
філії
ЗОЕНЦ„Арніка‖Закарпатський
обласний
екологонатуралістичний центр учнівської молоді-58.
З початку 2018 року надійшло 32 звернення громадян по питанню
соціального обслуговування відділенням Хустського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Видано направлень для прийняття на обслуговування:
1. відділенням соціального обслуговування вдома – 22 громадянам;
2. стаціонарним відділенням – 10 громадянам;
3. перебуває на розгляді – 2 звернення.
Станом на 1 жовтня 2018 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення районної державної адміністрації перебуває 6047 осіб з інвалідністю
всіх груп та категорій, в тому числі 540 – осіб з інвалідністю І групи, 1635 - ІІ
групи, 3323 - ІІІ групи, 549 - діти-інваліди віком до 18 років.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 10.11.2017 № 430
схвалено, а рішенням сесії Хустської районної ради від 12 грудня 2017 № 350
затверджено комплексну районну Програму посилення соціального захисту
ветеранів та слабозахищених верств населення на 2018 рік. Кошторисними
призначеннями на виконання комплексних заходів Програми управлінню доведено
113,0 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету протягом січня – вересня 2018 року
надано одноразову грошову допомогу 17 громадянам на загальну суму
12,0
тис. грн.
Протягом трьох кварталів 2018 року на розгляд до управління надійшло 300
звернень по питанню виділення матеріальної допомоги. Проведено 7 засіданнь
комісії по наданню одноразової грошової допомоги.
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Виплату разової грошової допомоги до Дня Перемоги передбаченої
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №170 Деякі питання
виплати у 2018 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України
„Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту‖ та „Про жертви
нацистських переслідувань‖ 474 ветеранам війни та прирівняним до них особам на
суму 719,7 тис. грн.
Станом на 01.10.2018 року проведено виплату грошових компенсацій на
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування 99 інвалідам на суму 38,9 тис. грн.
За 9 місяців 2018 року направлено на оздоровлення в санаторно-курортні
заклади 30 громадян, з яких 5 інвалід Армії, прирівняні до інвалідів Вітчизняної
війни та 1 учасник бойових дій, 2 учасника бойових дій АТО, 21 особа з
інвалідністю від загального захворювання та одна супроводжуюча особа. Крім
того, направлено на реабілітацію у Виноградівський геріатричний пансіонат 24
осіб з інвалідністю та один пенсіонер по віку.
Станом на 1 жовтня 2018 року:
1. видано протезно-ортопедичне взуття – 8 громадянам на загальну суму 43,3
тис. грн.;
2. забезпечено протезами 13 осіб на загальну суму 372,5 тис.грн.;
За даними відділу охорони здоров’я, з січня по вересень 2018 року
забезпечено медикаментами по пільгових цінах 31671 громадян на загальну суму
3000815,46 тис. грн.
За даними Хустської районної стоматологічної поліклініки, за три
квартали 2018 року зубопротезовано безкоштовно 12 громадян на загальну суму
36,2 тис. грн.
Проводиться моніторинг створення безперешкодного доступу для інвалідів
та осіб з обмеженими фізичними можливостями до об‖єктів соціальної
інфраструктури.
Протягом трьох кварталів 2018 року управлінням отримано 585
індивідуальних програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів. За звітний період
внесено до Централізованого банку з проблем інвалідності – 411 індивідуальних
програм реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів.
Станом на
01.10.2018 року на обліку в управлінні сімей загиблих
військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції
немає.
Станом на 01.10.2018 року перебувають на обліку та введені до Єдиного
державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги 84 учасників
бойових дій та одна особа з інвалідністю третьої групи, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції. Вищевказаним надаються пільги відповідно
до статті 12 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту‖.
Кошторисними призначеннями на 2018 рік по КПК 2505150 за напрямком
„Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників
АТО та забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним
лікуванням‖ доведено 16372 грн. З початку року на розгляд до управління
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надійшло 2 звернення від учасників бойових дій в АТО щодо професійної
адаптації.
Станом на 01.10.2018 рік на обліку в управлінні перебуває 67 внутрішньо
переміщені особи, які прибули в район з тимчасово окупованої території України
та регіонів проведення антитерористичної операції проживають в приватному
житловому секторі.
Станом на 01.10.2018 спеціалістами відділу по нагляду за правильністю
призначення та виплати пенсій перевірено новопризначених пенсійних справ –
353, що становить 100%.
Перевірено 534 перерахунка пенсійних справ та 460 архівних особових
рахунка, виплату по яким припинено у зв'язку зі смертю пенсіонера чи по іншим
причинам.
Станом на 01.10.2018 спеціалістами відділу по нагляду за правильністю
призначення та виплати пенсій зареєстровано 39 звернень за призначенням
тимчасової держаної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
Станом на 01.10.2018 року проведено 211 обстежень матеріально-побутових
умов громадян. Крім того, проведено 132 перевірки достовірності інформації про
доходи та витрати, майновий стан, склад зареєстрованих осіб, у т. ч. 117 – шляхом
запиту. При цьому виявлено 8 випадків подачі недостовірної інформації.
У поточному році проведено 9 засідань робочої групи з питань розгляду заяв
з необхідними документами щодо призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям та житлової субсидії в порядку виключення та 2
засідання комісії з питань призначення населенню субсидій, пільг для
відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного палива та призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям.

Будівництво та ЖКГ
В 2018 році продовжено практику започатковану в минулих роках з питань
вивезення та збору сміття. Комунальним підприємством „Води Хустщини‖ за
участю селищної, сільських рад району, учнів старших проводиться роздільний
збір твердих побутових відходів в Хустському районі.
З метою прибирання та впорядкування вулиць і доріг району
райдержадміністрацією розроблено графік закріплення за навчальними закладами
ділянок доріг для вбирання сміття.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
15.02.2018 року № 86 „Про благоустрій населених пунктів, проведення акції
„Закарпаттю - чисте довкілля‖, місячника „Чисті узбіччя‖ та встановлення єдиного
санітарного дня з очищення території області‖, головою райдержадміністрацій
прийнято відповідне розпорядження від 06.03.2018 №130 та встановлено єдиний
санітарний день – п’ятниця.
За даними виконкомів селищної та сільських рад району розроблено схеми
санітарного очищення населених пунктів. В усіх населених пунктах діють
громадські інспектори з питань дотримання законодавства у сфері благоустрою.
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24 березня 2018 року у районі проведено день довкілля (суботники), де були
залучені всі верстви населення по прибиранню територій.
З початку 2018 року на території району:
- ліквідовано 21 несанкціонованих сміттєзвалищ;
- вивезено 311, 22 м.куб. сміття;
- розчищено 41. 6 км. джерел, русел та потічків;
- упорядковано 21 зони відпочинку, парків та скверів;
- упорядковано 41 кладовище;
- очищено 66, 3 км. придорожніх смуг, канав та кюветів;
- очищено 52, 4 км. прибережних смуг.
У водопровідному господарстві району для забезпечення питною водою
населення та об’єктів
соціальної сфери знаходиться 7 зареєстрованих
водопроводів: в смт. Вишково, в селах: Данилово, Н.Селище та Рокосово, 3
відомчі водопроводи: с. Вільшани, с. Шаян, с. Нижній Бистрий. У районі 2735
криниць та 153 каптажі.
В районі побудовано понад 20 очисних споруд типу „БІОТАЛ‖, а також у
районі є очистні споруди з центральним водовідведенням, а саме: в смт. Вишково,
с. Драгово, с. Шаян.
Для водопостачання якісною водою населених пунктів району виготовляється
проектно-кошторисна документація для п’яти населених пунктів району, а саме: с.
Сокирниця, с. Крайниково, с. Стеблівка, с. Данилово, с. Олександрівка. Наразі дана
проектно-кошторисна документація знаходиться в стадії завершення
Головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 30.05.2018 №
387 „Про підготовку господарського комплексу та установ бюджетної сфери
району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років‖.
Опалювальний сезон в бюджетних установах району розпочато вчасно згідно
з розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.10.2018 року
№ 772 без
порушення. Ведеться постійно контроль використання енергоносіїв, наразі
енергоносії використовуються в межах наданих лімітів.
В районі знаходиться 405 кілометрів доріг державного та місцевого значення.
У 2017 році було замовлено виготовлення ПКД на 12 автомобільних доріг
місцевого значення.
Оплачено виготовлення ПКД на поточний середній ремонт автомобільних доріг, а
саме: Іза - Н.Селище - Драгово (109676 грн), Велятино - Держкордон з Румунією
(36048 грн), Липча – Іза (54278 грн). Всього: 200002 грн.
В цьому році оплачено виготовлення ПКД на поточний середній ремонт
автомобільних доріг Кошельово - Залом (12386 грн), Хуст - Крива (24782 грн).
Всього: 37168 грн.
Згідно розпорядження голови ОДА від 27.03.2018 № 188 до
райдержадміністрації надійшов перелік об’єктів будівництва, реконструкції,
капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам
за бюджетною програмою у 2018 році.
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Станом на вересень місяць 2018 року проведено перерахунок проектнокошторисних документацій:
1) С071317, (Мукачево – Рахів – Богородчани - Івано-Франківськ – Рогатин –
Бібрка - Львів) – Бороняво - Сокирниця км 0+000-5+600;
2) С 071304, Липча – Іза км 0+000-9+400
3) С 071305 , Іза - Н.Селище - Драгово, км 0+000-20+500
4) С 07136, Данилово - Олександрівка км 0+000-6+000
Розпорядженням голови райдержадміністрації створено тендерний комітет.
На сьогодні проведено тендери, визначено переможців та виконано поточні
середні ремонти автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Хуст - Крива км 0+000-4+200, Кошельово-Залом км 0+000-2+000, капітальний
ремонт
автомобільної дороги загального користування місцевого значення
С071317,(Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів)Бороняво-Сокирниця км 0+000-5+600, капітальний ремонт вул. Миру с. Нижнє
Селище.
У
відділі
житлово-комунального
господарства
та
будівництва
райдержадміністрації діють наступні Програми:
- Програма „Питна вода на 2007 – 2020 роки‖;
- Програма поводження з твердими побутовими відходами на території
Хустського району на 2015-2019 роки;
- Програма благоустрою населених пунктів Хустського району на 2017 – 2021
роки .

Сільське господарство та надзвичайні ситуації
У Хустському районі станом на 01 січня 2018 року по всіх категоріях
господарств зареєстровано 33 107 га сільськогосподарських угідь, з них 12 122 га
ріллі.
Станом на 01.01.2018 в районі зареєстровано 99 сільськогосподарських
підприємств. У районі діють 4 пункти штучного осіменіння, 2 цехи – по переробці
молока, м’ясопереробні цехи – 9, забійні цехи – 4.
Сільськогосподарське виробництво району в основному концентрується в
галузі тваринництва. За січень – жовтень 2018 року всіма категоріями
господарств вироблено м’яса - 5199т (101,4% до відповідного періоду 2017).,
молока – 29258т (103,6%)., яєць – 19649,5 тис. шт. (100,7%). Чисельність поголів’я
худоби та птиці у господарствах усіх категорій становить ВРХ – 15031 гол.
(100,5%), у т.ч. корови – 10508 гол.(100,6%), свиней – 38989 гол.(112,9%), птиці –
187,1 тис. гол. (74,3%).
Станом на 01.12.2018 року проведено 16 засідань районної комісії
техногенної екологічної безпеки та цивільного захисту. На комісіях розглянуто 32
питання різного характеру.
З резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновних
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 15-17 грудня 2017
року на території Закарпатської області виділено кошти в сумі 31,965 тис. грн. для
відновлення та стабілізації русла потічка Сільський в с. Липецька Поляна,
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Хустського району, шляхом розчистки від наносів. Дані роботи виконані
Виноградівський управлінням водного господарства.
У 2018 році з районного бюджету виділено кошти в сумі 17,427 тис. грн.
згідно Програми розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації
цивільного захисту Хустського району на 2016-2020 роки для оплати за
експлуатаційно-технічне обслуговування системи централізованого оповіщення та
зв’язку про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій.
Згідно Програми бюджетного забезпечення зі створення та накопичення
районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного і природного характеру у Хустському районі на 2018 рік
надано матеріальну допомогу 4 (чотирьом) громадянам району на суму 38,0 тис.
грн. для ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру.
З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації, потрапляння до
ґрунту та атмосферу навколишнього середовища хімічних засобів захисту рослин,
на території ВАТ „Агрокомплекс‖, в с.Рокосово, Хустського району, вжито заходів
щодо недопущення потрапляння в навколишнє природне середовище небезпечних
речовин, а саме: виділено кошти з обласного бюджету в сумі 195,0 тис. грн. для
перетарування хімічних засобів захисту рослин в залізобетонні контейнери. Для
виконання даних робіт укладено договір з Аварійно-рятувальним загоном
спеціального призначення Головного управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Рівненській області, які в подальшому і провели дані
роботи.
Розглянуто 14 заяв громадян району з питань запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій різного роду.

Організаційна робота
Ведеться щотижневе оперативне планування проведення основних заходів
райдержадміністрацією, представницькими та виконавчими органами місцевого
самоврядування район.
Протягом січня-листопада поточного року проведено 9 засідань колегії
районної державної адміністрації.
На розширених нарадах при голові райдержадміністрації за участю
заступників голови державної адміністрації, голови та заступника районної ради,
керівників управлінь, відділів та служб райдержадміністрації, організацій та
установ району постійно заслуховувалась інформація про стан контролю за
реалізацією директивних документів органів вищого рівня, обговорювались
проблемні питання, ставились завдання структурним підрозділам та здійснювалось
планування роботи, зокрема,
зосереджувалась увага на будівництві та
реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури, готовності всіх підприємств,
установ, організацій до роботи в осінньо-зимовий період, обговорювались
підсумки роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, формувались
реальні завдання на наступний період. За результатами нарад складено протоколи.
Протягом 2018 року проведено:
- 2 наради з головами селищної та сільських рад району,
- 3 наради-семінари з секретарями виконавчих комітетів селищної та сільських
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рад району.
Проведено організаційні заходи з нагоди: вшанування пам’яті героїв Небесної
Сотні, відзначення Дня Соборності України, вшанування учасників бойових дій на
території інших держав, вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка з нагоди 204-ї річниці
від Дня народження, відзначення 79-ої річниці проголошення Карпатської України
на території меморіального парку „Красне поле‖ та ряд інших.
Проведено регіональну (не)конференцію для освітян „Mini–EdCamp
Rokosovo‖ та взято у Днях добросусідства на українсько-словацькому, українськорумунському та українсько-польському кордонах.
Упродовж 11 місяців 2018 року робота із зверненнями громадян в
райдержадміністрації була спрямована на виконання заходів Указу Президента
України від 7 лютого 2008 року № 109, Закону України „Про звернення громадян‖
та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
Налагоджено чіткий облік звернень всіх категорій громадян, приділяється
особлива увага до вирішення проблем і запитів, з яким звертаються ветерани
праці, інваліди, учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС,
багатодітні сім"ї, пенсіонери та інші громадяни, які потребують соціальної
підтримки.
Головою райдержадміністрації взято під особистий контроль розгляд
письмових звернень та забезпечується проведення першочергового особистого
прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів
Великої Вітчизняної війни.
Керівництвом райдержадміністрації дотримувались затверджені графіки:
проведення особистих прийомів громадян; виїзних прийомів громадян за місцем
їх проживання, проведення урядової „гарячої лінії‖.
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло
797 звернень
громадян (за відповідний період 2017 року - 818, 2016 року - 875), з них 18
повторних, 20 колективних.
Найбільше - від мешканців смт. Вишково - 122, с. Сокир ниця - 64,
с.Л.Поляна-60, с.Іза - 52, с.Нанково - 49, від мешканців м.Хуст та населених
пунктів інших районів - 51.
Через органи влади вищого рівня надійшло 696 звернень (за аналогічний
період 2017 року - 646, 2016 року - 613), в тому числі, до Державної установи
„Урядовий контактний центр‖ - 532, до Державної установи „Закарпатський
обласний контактний центр‖ - 127. Найбільше – з сіл: Л.Поляна, Іза, смт.
Вишково, найменше - з сіл: Крива, Липча, Стеблівка, Монастирець.
Основні питання: соціального захисту - 587, комунального та дорожнього
господарства - 29, сільського господарства - 51, праці - 12, освіти - 29, охорони
здоров’я - 46, житлові - 4, транспорту - 11. Найменше звернень питань роботи
місцевих органів влади і управління, забезпечення законності та охорони
правопорядку, культури, екологічної безпеки, що складають менше 1 відсотка від
загальної кількості.
На урядову „гарячу лінію‖ від мешканців Хустського району (с. Кошельово, с.
Монастирець, с. Іза, с. Липча, с. Березово, с. Н. Бистрий, с. Л. Поляна) надійшло 10
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анонімних звернень з різних питань. Дані звернення були розглянуті по суті
порушених питань.
У лютому 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації розглядалось
питання про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до
райдержадміністрації у 2017 році та у липні 2018 року – за підсумками І півріччя
2018 року.
Також на засіданнях колегії райдержадміністрації заслухано звіти голів
виконавчих комітетів Нанківської, Драгівської, Н.Селищенської, Боронявської,
Копашнівської, Вільшанської, Забрідської, Липовецької, Липчанської, Вишківської
сільських рад про дотримання законодавства з питань розгляду звернень громадян
у виконавчих комітетах відповідних рад. За наслідками роботи колегії були
прийняті відповідні рішення.

Державний реєстр виборців
Станом на 23.11.2018 року в базі даних Держреєстру виборців по Хустському
району міститься записи про 72177 виборців, в тому числі з відміткою про вибуття
— 283 виборців. На території району обліковується 5 громадян, яким свого часу
було скасовано громадянство України і які були внесені в базу Реєстру при
первинному формуванні 2006 року. Також 22 громадян визнані рішеннями суду як
недієздатні особи, 1077 виборці мають статус неспроможних пересуватися
самостійно, в зв’язку з вадами здоров’я ( при проведенні виборів включаються у
списки для голосування по місцю перебування особи) .
Відповідно до статті 22 Закону України ―Про Державний реєстр виборців‖
(далі Закон) відділом ведення Державного реєстру виборців здійснюється
щомісячне (до 5 числа) поновлення бази даних Реєстру.
За період з 1 січня по 31 жовтня 2018 року суб'єктами подання з планових
відомостей було надано для опрацювання 704 відомостей, відносно 6738 виборців.
Працівниками відділу ведення Державного реєстру виборців на основі
завантажених відомостей періодичного поновлення та підтверджуючих документів
було опрацьовано записи відносно 7836 осіб.
Наразі, в населених пунктах району налічується 740 вулиці та 28 927 будинків.
На особливому контролі у відділі перебуває завдання щодо удосконалення
адресного реєстру, оскільки цей показник є базовим при формуванні меж виборчих
дільниць. Службою розпорядника Реєстру постійно акцентується увага на
приведення у відповідність адресного реєстру населених пунктів району, адже з 57
населених пунктів, які є на території 26 селищної та сільських рад району ще у 6-ти
- відсутні вулиці.
Наразі, не визначені вулиці залишаються в таких селах: с. Березово, с. Гонцош,
с. Ряпідь Березівської сільської ради; с. Вільшани відповідної ради; с. Нанково
відповідної ради; с. Нижній Бистрий, с. Противень, с. Широке Нижньобистрівської
сільської ради.
Також проводиться робота щодо оновлення та ведення обліку змін довідника
виборчих дільниць а саме коригування їх меж.
Постійно проводиться робота з органами місцевого самоврядування з питань
щодо внесення змін до реєстру виборчих дільниць, які діють на постійній основі.
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Наразі, з 50-ти виборчих дільниць, які утворені на території району розрізняють (по
кількості виборців): великих-25; середніх-22, малих-3.
У загальному, при опрацюванні отриманих відомостей періодичного
поновлення, проведенні позапланових робіт, визначених службою розпорядника
Держреєстру, проведенні автоматизованого візуального контролю коректності
ідентифікаційних та персональних даних виборців за період з 01.01 по 31.10.2018
року всього було опрацьовано 18070 записів про виборців Хустського району, а
саме: змін ідентифікаційних та службових даних - 5408; змін виборчої адреси та
встановлення відмітки „вибув‖- 9083; включено нових записів - 966; знищено
записів - 927; відхилено записів, які не потребували змін - 1686.
За період з січня по жовтень 2018 року для ідентифікації записів про виборців,
працівниками відділу було сформовано 2633 пошукових запитів в системі АІТС.
Для виправлення персональних даних виборця, в разі виявлення розбіжностей,
проводиться уточнення персональних даних виборців шляхом надсилання запиту до
органів, закладів, визначених статтею 22 Закону „Про державний реєстр виборців‖.
За період з 01 січня по 31 жовтня 2018 року було сформовано 82 запити які були
направлені для уточнення даних :
- Хустському районному відділу Головного управління Державної міграційної
служби України в Закарпатській області- 47 запитів відносно 1825 осіб;
- органам реєстрації селищної і сільських рад району — 30 запитів відносно
147 осіб;
- відділу охорони здоров’я — 1 запит стосовно 1 особи;
- Хустський районний суд 4 запити стосовно 7 осіб.
У січні - жовтні 2018 року було проведено аналіз розбіжностей персональних
даних виборців — стосовно 555 осіб було опрацьовано 41 переадресування, а також
22 переадресування були сформовані іншим відділами опрацьовано 592 звернення
що були направлені іншими відділами.
У січні - жовтні 2018 року жодного типу виборів на території Хустського
району не проводилося.

Мобілізаційно-оборонна робота,
взаємодія з правоохоронними органами та з питань запобігання та
виявлення корупції
Призов громадян України на строкову військову службу у квітні-травні та
жовтні-грудні 2018 року організований у відповідності до законодавства України.
Хустський район виконав планове завдання з призову.
19 – 22 червня 2018 року проведено військово-економічне мобілізаційне
тренування і з органами управління райдержадміністрації. За підсумками
проведення тренування Хустська райдержадміністрація оцінена як „готова до
виконання мобілізаційних завдань‖.
На протязі року забезпечувалось відповідно до статі 45 Закону Країни „Про
запобігання корупції‖ подачу декларацій суб'єктами декларування про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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Здійснення заходів з попередження корупційних проявів дає певний
профілактичний ефект. Так, за звітний період фактів вчинення корупційних діянь у
структурних підрозділах районної державної адміністрації не виявлено.

Надання адміністративних послуг
Станом на листопад 2018 року через ЦНАП
ХРДА надано 6247
адміністративних послуг, що на 38% більше, ніж за вказаний період 2017 року.
З 2 жовтня поточного року відповідно до листа Міністерства фінансів
України зарахування коштів, які надходять до районного бюджету від сплати
адміністративного збору за надання адміністративних послуг становлять:
- за оформлення та видачу паспортів громадянина України у формі IDкартки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон 134 тис. 466 грн.;
- за Витяг з Державного земельного кадастру та надання відомостей з
Державного земельного кадастру 9 тис. 497 грн.
- за дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів 173
тис 905 грн.
Загальна сума надходжень станом на листопад 2018 року від сплати
адміністративного збору, за послуги, які надаються Центром надання
адміністративних послуг Хустської райдержадміністрації становить 317 тис. 868
грн.

Реєстрація речових прав на нерухоме майно та
державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осібпідприємців
Відділом державної реєстрації РПНМ та державної реєстрації ЮО та ФОП
протягом січня-листопада 2018 року надано 1354 адміністративних послуг з
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надано 788
адміністративних послуг з державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осібпідприємців, сформовано 2142 реєстраційні справи на об’єкти нерухомого майна,
реєстраційні справи на юридичні особи та реєстраційні справи на Фізичні особипідприємці;
За результатами роботи Відділу в період січень-листопад 2018 року до
районного бюджету за надання адміністративних послуг надійшло 228 220, 86 грн.,
а саме:
за державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень – 170 348 грн.;
за державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 56 082
грн.;
за скорочені терміни державної реєстрації – 17 900 грн.
План по надходженню коштів за надання адміністративних послуг наданих
відділом за період січень-листопад 2018 року виконано на 110 %.

Містобудування та архітектура
Відділом містобудування та архітектури РДА з 01 січня 2018 року по
листопад 2018 року розглянуто та видано 252 Будівельні паспорти для будівництва
та обслуговування індивідуальних житлових будинків, розглянуто 511 проектів
землеустрою, надано 25 містобудівних умов та обмежень на забудову земельних
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ділянок, розроблено та затверджено 96 детальних планів забудови земельних
ділянок.
Проводиться координація розроблення та затвердження містобудівної
документації, зокрема генеральних планів 8 населених пунктів.
Також розроблено 6 паспортів прив’язки малих архітектурних форм для
потреб населення.
Видано 25 довідок про розміщення земельних ділянок поза межами
генеральних планів населених пунктів.

Робота служби у справах дітей
Станом на
листопад 2018 року
в службі у справах дітей
райдержадміністрації на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування перебуває 85 дітей, а саме: 38 дітей-сиріт та 47 дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них: 57 перебувають під опікою
/піклуванням громадян, 5 дітей – влаштовано тимчасово в сім’ю громадян; у
прийомній сім’ї – 4 дітей, у дитячих будинках сімейного типу перебуває -10 дітей;
9 дітей перебувають у державних закладах та потребують влаштування у сім’ю, з
них: 1 дитина - Перечинська ЗОШ –інтернат І-ІІ ст.; 3 дитини професійний ліцей;
1 дитина - Закарпатський центр соціально - психологічної реабілітації дітей; 4
дітей – Вільшанський дитячий будинок – інтернат.
Усього сімейними формами виховання охоплено 76 дітей даної категорії, що
становить 86 % від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному
обліку служби. Протягом поточного року соціально-правовий статус набуло 13
дітям. З них: 4 дітей влаштовано під опіку/піклування; 3 дітей - ДБСТ; 1 дитина Закарпатський центр соціально - психологічної реабілітації дітей; 5 дітей –
влаштовано тимчасово в сім’ю громадян.
Знято з первинного обліку 13 дітей з них: 11 осіб - у зв’язку з досягненням
18-річного віку; одна дитина усиновлена; 1 дитину повернено в біологічну сім’ю.
Протягом 2018 року проведено 63 обстежень житлово-побутових умов
проживання дітей цієї категорії.
Окрім того, службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться
нагляд за дотриманням прав 35 усиновлених дітей на території нашого району.
При обстеженнях встановлено, що всі усиновлені діти проживають в належних
умовах, мають потрібне забезпечення, догляд, права дітей не порушуються. На
обліку перебуває сім сімей, які бажають усиновити дітей віком до 6 років.
Проведено 3 засідання координаційної ради у справах дітей, де розглянуто 11
питань.
На профілактичному обліку в службі у справах дітей райдержадміністрації
станом перебуває 16 сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах, в
яких виховується 37 дітей. З початку року взято на профілактичний облік 20 дітей.
Протягом поточного року, працівниками служби у справах дітей
райдержадміністрації проведено 34 рейдових заходи, а саме: 31 рейдів ,,Діти
вулиці‖ та 3 рейди ,,Урок‖. Під час рейдів виявлено та вилучено 11 дітей: 2 – до
притулку для дітей служби у справах дітей, 9 – до лікарняних закладів. обстежено
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63 сім’ї, попереджено – 3 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності за
ст.184 КУпАП 10 батьків.
Забезпечено участь у 20 допитах неповнолітніх. Проведено профілактичні
бесіди із працівниками магазинів та барів щодо недопущення продажу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18 років та рекомендовано
розмістити відповідні пояснення. З метою попередження безпритульності та
бездоглядності, правопорушень та злочинності, вироблення свідомої дисципліни
серед неповнолітніх, службою у справах дітей райдержадміністрації за звітний
період проведено 108 бесід, 19 правових лекцій на базі загальноосвітніх
навчальних закладів району щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх
та ведення здорового способу життя, 52 індивідуальні бесіди з дітьми, які мають
ознаки девіантної поведінки, спеціалістами служби у справах дітей
райдержадміністрації проводилася змістовна виховна профілактична робота,
спрямована на соціальну адаптацію та недопущення їх становлення на злочинний
шлях. Перевірено правовиховну роботу у 27 ЗОШ району з метою негативних
проявів бездоглядності та правопорушень серед дітей.
Проведено зустрічі та бесіди з 62 батьками.
Крім того, взято участь у 51 судових справах, які знаходились та знаходяться
у провадженні суду.
Підготовлено 14 висновків органу опіки та піклування: визначення місця
проживання дітей, позбавлення батьківських прав, надання дозволу матері на виїзд
дитини за кордон та про усунення перешкод у спілкуванні з дитиною.
Підготовлено 2 позови про позбавлення батьківських прав та 1 – про відібрання без
позбавлення та 1 заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів на
утримання дитини, позбавленої батьківського піклування.
Підготовлено проекти 26 індивідуальних планів дітей, які проживають у
СЖО, 18 - про взяття на профілактичний облік, 6 висновків про виконання
індивідуальних планів дітей та можливість зняття дітей з профілактичного обліку
ССД.
Протягом 2018 року Службою здійснено 463 прийоми громадян.
Протягом року розглянуто 102 заяви громадян з питань вчинення правочинів,
підготовки висновків служби у справах дітей та розпоряджень голови районної
державної адміністрації з різних питань, що стосуються долі дитини.
Згідно рішення Хустської районної ради першого засідання ХІ сесії YІІ
скликання від 25.07.2018 року № 460 було виділено кошти для „Про програми
забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки‖,
для проведення профілактичних рейдів та подолання причин безпритульності та
бездоглядності серед дітей району в сумі 5 000,00 гривень.
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