ДОВІДКА
про підсумки економічного і соціального розвитку
Великоберезнянського району за 2018 рік
Протягом звітного періоду 2018 року райдержадміністрацією спільно з
органами місцевого самоврядування вживалися необхідні заходи щодо
забезпечення комплексного розвитку району, належного життєвого рівня
населення та стабільної суспільно-політичної ситуації в районі. З метою
вирішення актуальних питань життєдіяльності району особлива увага
приділялась виконанню завдань і заходів Програми економічного та
соціального розвитку Великоберезнянського району на 2018 рік.
Промисловість
Стан промисловості є актуальним питанням сьогодення, оскільки цей
сектор відіграє ключову роль в економіці району. В реальному секторі
економіки продовжують відбуватися соціально-економічні перетворення,
продовжує зміцнюватися багатоукладна економіка на основі розвитку різних
форм власності, форм організації виробництва і ринкових відносин,
удосконалюється система управління. Структура виробництва продукції в
районі в основному залишається незмінною. Провідними галузями
економічної діяльності району є лісова, деревообробна та легка
промисловість.
За 2018 рік підприємствами основного кола реалізовано продукції в сумі
235,5 млн. грн., що складає 115,5 % до 2017 року. Питома вага підприємств
лісової та деревообробної галузі у загальному обсязі реалізованої продукції
складає 73,8 %. Підприємства району працюють ритмічно і стабільно,
нарощують обсяги виробництва та реалізованої продукції. Деревообробні
підприємства свою продукцію в основному експортують.
Підприємство легкої промисловості ТОВ «Березнянка» за 2018 рік
досягло позитивних результатів і наростило обсяги реалізованої продукції в
порівнянні з 2017 роком на 16,8 %. Підприємство працює виключно на
давальницькій сировині.
Середня заробітна плата на промислових підприємствах району за 2018
рік склала 7138 грн. Заборгованості по заробітній платі за станом на
01.01.2019 року не має .
Завдання Програми економічного і соціального розвитку району на
2018 рік (далі Програми) виконано на 125,0% (завдання Програми – 188,4
млн. грн., реалізовано -235,5 млн. грн.).
Обсяги реалізованої промислової продукції у діючих цінах(тис. грн.)
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Аграрний сектор
Проводилась робота по стабілізації поголів‘я тварин. Так, за
розрахунками чисельність поголів‘я худоби та птиці у господарствах всіх
категорій району характеризується наступними показниками:
- поголів‘я ВРХ станом на 01.01.19 року становило 5546 гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 101,9 %;
- поголів‘я корів станом на 01.01.19 року становило 3887 гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 101,8 %;
- поголів‘я свиней станом на 01.01.19 року становило 2583 гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 101,1%;
- поголів‘я птиці станом на 01.01.19 року становило 38,8 тис. гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 104,9 %.
За 2018 рік всіма категоріями господарств району вироблено м‘яса
2164 т., що в порівнянні з 2017 роком становить 101,0 %, молока – 14851 т.,
що в порівнянні з 2017 роком становить 105,7 %. Виробництво яєць
становить 4449,2 тис. штук, що в порівнянні з 2017 роком складає 100,0 %.
Іноземні інвестиції
Розвиток взаємодії держави та бізнесу є однією з найважливіших умов
для формування ефективної інвестиційної політики, підвищення інноваційної
активності в економіці, розвитку економічної та соціальної інфраструктури.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій за станом на 01.09.2018
склав 21,8 млн. дол. США. У залежності від обсягів інвестицій, внесених в
економіку району, країни – інвестори розподіляються наступним чином:
США – 60,3% до загального обсягу, Італія – 26,6%, Нідерланди – 3,5%,
Чеська республіка – 1,0%, Угорщина – 0,6 %, Данія - 4,2 %, Франція – 4,2 %,
Словаччина і Бельгія – по 0,1 відсотка.
У районі продовжується робота щодо активного просування продукції
на традиційні міжнародні ринки, розширення зовнішніх ринків збуту.
Інвестиційна діяльність
Обсяги
житлового
будівництва
в
районі
забезпечуються
індивідуальними забудовниками. Протягом січня-вересня 2018 року було
введено в експлуатацію 1837 м. кв. загальної площі житла, що в 7,3 рази
більше відповідного періоду 2017 року.
Розпорядженням голови райдержадміністрації 25.01.2017 № 16 схвалена
районна Програма схеми планування території Великоберезнянського району
на 2017-2021 роки, яка сприятиме визначенню стратегії розвитку, сприятиме

оновленню містобудівної документації населених пунктів і створить
сприятливі передумови для економічного та соціального розвитку району.
Схема планування території району визначить потребу у зміні меж
населених пунктів, потребу територій, передбачених для містобудівних
потреб. Здійсниться застосування територій для забудови та іншого
використання, покращиться інвестиційна привабливість району з його
перевагою природних та екологічних особливостей .
За 9 місяців 2018 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно
20766,0 тис. грн. капітальних інвестицій. Освоєно капітальних інвестицій на
одну особу в сумі 777,4 гривні.
Райдержадміністрацією спільно з виконкомами селищної та сільських
рад
виконано комплекс робіт за рахунок коштів державного, районного та
сільських бюджетів. Зокрема, завершено будівництво ЗОШ І-ІІ ступенів у
с.Вишка, для завершення якого на погашення кредиторської заборгованості
було виділено 1664,093 тис.гривень.
На реконструкцію дитячого відділення Великоберезнянської районної
лікарні з державного фонду регіонального розвитку виділено 2669,495
тис.гривень. Проведено та
профінансовано роботи на суму 2000,0
тис.гривень.
Проведено капітальний ремонт даху Костринської загальноосвітньої
спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів у с.Кострино, № 127
Великоберезнянського району за рахунок субвенції в сумі 867,8 тис.грн.
За рахунок коштів сільських рад проведено капітальний ремонт по
благоустрою дитячого майданчика сільського будинку культури
с.М.Березний в сумі 617,5 тис.грн., проведено капітальний ремонт вулиць в
с.Мирча в сумі 24471,2 тис. гривень.
Ринок товарів і послуг
Мережа роздрібної торгівлі представляє 179 магазинів, із загальної
кількості магазинів всього 11,6% належить юридичним особам, решта 88,4%
– фізичним особам підприємцям. Більша частина підприємств роздрібної
торгівлі – це продовольчі магазини з універсальним асортиментом товарів.
25% загальної кількості магазинів складають підприємства, що здійснюють
торгівлю непродовольчими товарами, з них спеціалізовані – 55 торгових
точок. На території смт В. Березний діють сім супермаркетів, спеціалізовані
магазини з продажу меблів, будівельних матеріалів, книг, товарів для дітей,
товарів складного асортименту, господарських товарів, подарунки, магазини
одягу, автозапчастин, квіткові магазини.
Із 90 підприємств ресторанного господарства, в т.ч. 10 ресторанів на
1190 посадкових місць, з яких 6,3% належить юридичним особам, близько
60% підприємств ресторанного господарства розміщені в сільській
місцевості.
Перспектива розвитку торгівельної галузі залишається за приватним
сектором.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб за 9

місяців 2018 року склав 66,5 млн. грн., що становить 84,4 % в порівняльних
цінах до відповідного періоду 2017 року .
В районі налічується 27 об’єктів побутового обслуговування, з них 12надання послуг перукарнями та салонами краси, 10- технічне обслуговування
та ремонт автотранспортних засобів, 1- ремонт комп’ютерів і периферійного
устаткування, 1-ремонт побутових приладів, домашнього та садового
обладнання, 1- ремонт та пошив одягу, 1- ремонт взуття.
Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2018 року склав 5957,5 тис. грн..,
в тому числі населенню 1815,1 тис.грн.
За 9 місяців 2018 року показник Програми по обсягу роздрібного
товарообороту виконано на 45,9 відсотки .
Транспорт
Перевезення вантажів та пасажирів на території району здійснюється
залізничним та автомобільним транспортом.
В районі 32 населені пункти, в тому числі одне селище міського типу Великий Березний, які об’єднані в одну селищну та 19 сільських рад.
Територією району пролягають дільниця залізниці «Львів-Самбір-Ужгород»
та дільниця автодороги загальнодержавного значення такого ж сполучення
протяжністю 57 км. Діє один контрольно-пропускний пункт спрощеного
переходу через державний кордон в с. Малий Березний. Довжина
автомобільних доріг з твердим покриттям - 179 км., щільність автомобільних
доріг - 224 км. на тисячу квадратних кілометрів території.
На балансі сільських та селищної рад знаходиться 161,1 км. доріг
комунальної власності.
Районною державною адміністрацією протягом 2018 року виготовлено
та оплачено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивні
експертні звіти на :
1. Капітальний ремонт
№
п/п

Індекс
дороги

Назва автомобільної дороги

1.

С 070202

(В. Березний- ЧорноголоваДубриничі) – Руський Мочар км 0+0005+000
Чорноголова-Смереково км 0+0007+000
Жорнава-Стужиця км 0+000-10+000

2.

С 070203

3.

С 070205

4.

С 070207

5.

С 070208

Волосянка-Верховина Бистра км 0+0005+100
Волосянка- Сухий км 0+000-2+900

6.

С 070209

Волосянка- Тихий км 0+000-7+400

Вартість ПКД в тому
числі будівельномонтажні роботи
(БМР)
25876193,00
БМР 20519350,00
21329015,00
БМР 16759773,00
35216252,00
БМР 28322933,00
17337362,00
БМР 13571142,00
8878342,00
БМР 6922215,00
37331769,00
БМР 28823249,00

7.

С 070210

8.

С 070213

(Львів-Самбір-Ужгород)- Княгиня км
0+000-3+000
(Кострино-Люта) – Люта км 0+0005+500

Всього коштів

12762812,00
БМР 10011615,00
40502847,00
БМР 32206436,00
199234592,00
БМР 157136713,00

Загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту восьми
автомобільних доріг загального користування місцевого значення району
складає 199234592,00 грн. в тому числі на будівельно-монтажні роботи
157136713,00 грн.

2. Поточний середній ремонт
№
п/п

Індекс
дороги

1

С 070204

2

С 070206

3

С 070211

4

С 070212

5

С 070214

6

С 070215

7

С 070216

Всього коштів

Назва автомобільної дороги

Вартість ПКД в
тому числі
будівельномонтажні роботи
(БМР)

(Чорноголова-Смереково)- Буківцьово км
0+000-4+000
Стужиця-Загорб км 0+000-2+400

10791797,00
БМР- 8827969,00
8330760,00
БМР- 6679468,00
(Львів-Самбір-Ужгород)- Домашин км 0+000- 9430446,00
2+700
БМР -7471638,00
Львів-Самбір-Ужгород)- Стричава км 0+000- 17957396,00
5+500
БМР-14668976,00
(В.Березний- Чорноголова- Дубриничі)6055112,00
Розтоцька Пастіль км 0+000-2+000
БМР -4948055,00
Ставне- Лисковець км 0+000-2+200
6596683,00
БМР -5382376,00
Під’їзд до с. Забрідь км 0+000-1+200
3639724,00
БМР -2458152,00
62801918.00
БМР-50436634.00

Загальна кошторисна вартість проведення середнього поточного
ремонту семи автомобільних доріг загального користування місцевого
значення району складає 62801918,00 грн. в тому числі на будівельномонтажні роботи 50436634,00 грн.
Таким чином, для проведення капітального та поточного середнього
ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення
району необхідні кошти у цінах 2018 року – 207 573 347,00 грн.
Майже всі автомобільні дороги району потребують ремонту як
поточного середнього так і капітального, особливо автомобільна дорога
Кострино-Люта (11.9 км. - під’їзд до туристичних маршрутів, сільських
туристичних садиб, які знаходяться у селах Костринська Розтока, Вішка та

Люта та під’їзної дороги до полонини Рівна), Волосянка - Тихий , Волосянка
– Сухий (до новозбудованого монастиря), Волосянка -Верховина-Бистра
(під’їзд до туристичного маршруту Верховина Бистра – гора Плішка - Лубня
), Ужок-Підполоззя (проїзд автотранспортом до Воловецького району),
(Львів-Самбір-Ужгород)- Лубня- державний кордон з Польщею, ЖорнаваСтужиця (дорога до „дуба-діда” та стику трьох державних кордонів-УкраїниПольщі та Словаччини ), (Львів-Самбір-Ужгород)- Стричава, (Львів-СамбірУжгород)- Княгиня (місця падіння Княгинянського метеорита) , Великий
Березний-Чорноголова-Дубриничі (під’їзд до „Блакитної лагуни” на річці
Лютянка), (Чорноголова-Смерекова)- Буківцьово та інші
Протягом 2018 року тендерним комітетом районної державної
адміністрації були оголошені тендера на проведення як капітального ремонту
так і поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального
користування місцевого значення.
За підсумками аукціону переможцем проведення капітального ремонту
автомобільної дороги загального користування місцевого значення С 070205
Жорнава-Стужиця км 0+000-10+000 стало колективне підприємство
Воловецький Агрошляхбуд. Протягом минулого року із передбачених на
проведення ремонту зазначеної дороги 1,0 млн. грн. використано 989,6 тис.
грн.
Крім цього було визначено переможцем і укладено договір на
проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги С 070206
Стужиця-Загорб км 0+000-2+400 з ТОВ «Сем Білдінг», однак роботи у 2018
році не проводилися. З даним підприємством переукладено угоду на
проведення робіт по зазначеному об’єкту на 2019 рік.
Після того, як два рази не відбувся аукціон на проведення поточного
середнього ремонту автомобільної дороги
С 070211 (Львів-СамбірУжгород)- Домашин км 0+000-2+700, районною державною адміністрацією
було укладено угоду на проведення поточного середнього ремонту
зазначеної дороги з ТоВ «Білдерпоінт» та укладено угоду із Карпатською
будівельно-транспортною організацією на проведення робіт з поточного
середнього ремонту автомобільної дороги С 070216 Під’їзд до с. Забрідь км
0+000-1+200.
По інших автомобільних дорогах роботи не здійснювалися, одна із
причин – мізерні кошти, які були передбачені на 2018 рік та відбуття
аукціонів у четвертому кварталі минулого року.
Крім цього, тендерним комітетом райдержадміністрації проведено
відкриті торги щодо зимового утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення загальною протяжністю 73,2 км.
Згідно районної програми розвитку автомобільних доріг загального
користування місцевого значення у Великоберезнянському районі на період з
2019 по 2020 роки ( розпорядження 196 від 31.08.2018), затвердженої ХХ
сесією Великоберезнянської районної ради (рішення № 315 від 16.10.2018
року) на 2019 рік, на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення передбачено з місцевого

бюджету 500.0 тис. грн.
Тендерним комітетом районної державної адміністрації розпочато
процедуру оголошення відкритих торгів на визначення переможців з
проведення як капітального так і поточного середнього ремонту на
автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, на які у
2018 році торги не проводилися або були відмінені з різних причин.
Процедуру відкритих торгів необхідно провести протягом першого
кварталу поточного року, щоб з квітня місяця 2019 року можна було
розпочати будівельні роботи на автомобільних дорогах району.
Крім цього, необхідно вирішити питання щодо проведення оплати за
виготовлення проектно-кошторисних документацій на проведення поточних
середніх ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого
значення:
С 070217 Під’їзд до с. Бегендецька Пастіль км 0+000-1+800
С 070201 Малий Березний-Завосино км 0+000-5+500
Протягом 2018 року перевезено вантажів автомобільним транспортом
10,7 тис. т., що складає 97,3 відсотка до 2017 року, вантажооборот
8427,5 тис.км, що складає 99,7 відсотка до 2017 року.
Автомобільним транспортом за 2018 рік перевезено 174,7 тис. осіб, що
становить 69,5 відсотка до 2017 року. Пасажирооборот складає 6236,5 тис.
пас. км, що становить 75,5 відсотка до 2017 року.
Основні проблемні питання - недостатнє забезпечення автобусним
сполученням всіх населених пунктів району, необхідність оновлення
рухомого складу автобусів, що здійснюють перевезення пасажирів,
необхідність внесення змін та вдосконалення на законодавчому рівні системи
пільгових перевезень пасажирів автомобільним транспортом.
Житлово-комунальне господарство
На даний час комунальні послуги з водопостачання та водовідведення
надаються комунальним підприємством «Комунал-Сервіс».
Комунальним підприємством «Комунал-Сервіс» проведено обстеження
систем водопостачання та водовідведення, забезпечено прочищення
водопровідних колодязів, ревізії запірної арматури на мережах водопроводу.
Активізовано
процес
створення
об’єднань
співвласників
багатоповерхових будинків. За станом на 01.01.2019 року у селищі створено
дев’ять
об’єднань на базі
п’ятиповерхових будинків. Проводиться
роз’яснювальна робота з жителями смт. Великий Березний вул.
Шевченка,19а про порядок створення ОСББ.
В районі створено асоціацію об’єднань співвласників багатоповерхових
будинків «Житлосвіт Березний», який очолює Глодан С.В. В дану асоціацію
ввійшли вісім ОСББ з дев’яти створених.
Протягом 2018 року в районі ліквідовано 141 несанкціоноване
сміттєзвалище, вивезено 8466 м куб. твердих побутових відходів,
упорядковано 11 зон відпочинку, очищено від сміття 7,1 км. придорожньої
смуги, проведено весняну обрізку понад 355 дерев, очищено джерел русел
потічків 4,1 км, очищено прибережних смуг 4,1 км. На проведення робіт по

благоустрою використано кошти в сумі 3783,5 тис.гривень.
Рівень оплати за комунальні послуги за 2018 рік склав 101,2 %, в тому
числі : населення – 85,9%, державний бюджет -97,1, місцевий бюджет –
96,8%, інші 86,4 %, субсидії – 206,02%.
Рівень оплати по району за спожиту електроенергію за 2018 рік склав
96,1 %. Населення за спожиту електроенергію розрахувалось на 96,7%,
бюджетні установи, що фінансуються з державного бюджету – 96,9% та з
місцевого – 97,7%, інші споживачі –101,9%.
Рівень оплати за спожитий природний газ за станом на 01.01.2019 року склав
103,4%, в тому числі: населення -73,3%., державний бюджет – 0%, місцевий
бюджет -0%, інші –163,06 %.
Мале підприємництво
Реалізується схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від
05.01.2017 року №4
«Програма розвитку малого і середнього
підприємництва в районі на 2017-2018 роки», головною метою якої є
збереження вже досягнутого рівня та створення передумов для нарощення
нового потенціалу, що поступово підноситиме малий сектор економіки в
кількісному і якісному змісті до європейських та світових відміток, зробить
його носієм економічної моделі високорозвинених країн.
На реалізацію заходів Програми на 2018 рік було передбачено кошти в
сумі 20,0 тис. грн., у тому числі 10,0 тис. грн. для часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами. Для реалізації інвестиційних проектів із
року в рік у Програмі передбачаються кошти, які на даний час не
використано.
Завдання розвитку малого підприємництва полягає у вирішенні
питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу
створити нові робочі місця. Відповідно до „Програми зайнятості населення
на 2018 рік” передбачено створення 450 нових робочих місць. За станом на
01.01.2019р. створено 564 нові робочі місця проти 521 у 2017 році та 484- у
2016 році.
Розвиток малого підприємництва сприяє формуванню ринкової
економіки, насиченню ринку товарами та послугами, стійкому надходженню
коштів до бюджету. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що
сплачували до бюджетів всіх рівнів за 9 місяців 2018 року становить 796 осіб
проти 804 осіб за відповідний період 2017 року. Надійшло до зведеного
бюджету від суб’єктів малого бізнесу (юридичних та фізичних осіб) за 9
місяців 2018 року 37706,9 тис. грн.. проти 31085,3 тис. грн.. за відповідний
період 2017 року. Темп росту складає 121,3 відсотка.
Створення нових робочих місць
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Реформування системи надання адміністративних послуг
Питання реформування системи надання адміністративних послуг, зокрема
спрощення процедури отримання адміністративних послуг, створення
сприятливих і доступних умов для реалізації фізичним і юридичним особам
прав на одержання таких послуг є першочерговим завданням
райдержадміністрації. Розроблено регламент ЦНАПу та технологічні картки
на кожну адміністративну послугу, відповідне розпорядження голови
райдержадміністрації прийнято від 05.07.2013 №115 «Про затвердження
переліку адміністративних послуг, які надаються Великоберезнянською
районною державною адміністрацією». Метою даних угод є надання
адміністративних послуг даними територіальними органами центральних
органів виконавчої влади через ЦНАП. За звітний період суб’єктам
господарювання надано 3411 адмінпослуг, в тому числі видано 82 дозвільних
документів.
Туризм та рекреація
На території району розташовано 22 суб’єкти підприємництва в сфері
туризму і рекреації, з яких здійснюють діяльність -13, а саме : ТБ «Дубовий
гай», готель «Верховинський двір», ГБ «Красія», ТОВ «Олімпія Красія», ТОВ
«Шому – тур», туристичний комплекс «Новий сезон», клуб «Віссон», турбаза
– готель «Едельвейс», Готель «Ліан», готель –спа «Зоряні Карпати», ТОВ
«Вішка», гірськолижний витяг «Термачув», оздоровчий комплекс «Ужанські
купелі», 9 - простоюють, призупинили діяльність.
Власники 34 садиб, розміщених на території району, надають сучасні і
якісні послуги у сфері сільського зеленого туризму.
В районі нараховуються 8 гірськолижних витягів, з яких: 3-крісельного
типу, 5- бугельного типу, основна їх частка розміщена у с.Вишка.
Ліжковий фонд всіх туристично-рекреаційних закладів району
представлений 662 ліжко-місцями. Протягом 2018 року в діючих закладах
району відпочивало 3532 осіб . Сплачено до бюджетів усіх рівнів 2062,9 тис.
грн. , в тому числі туристичний збір 26,9 тис. гривень
Найбільшою популярністю в районі користуються такі види туризму:
пішохідний, гірськолижний, кінний, зелений, вело-та екотуризм
та
екскурсійна діяльність.

На території району прокладено понад 30 туристичних маршрутів, з
яких
8 -велосипедних. По кожному із вищезазначених маршрутів
розроблено картографічні матеріали та схематичне проходження маршрутів.
Успішно
функціонує
високогірне
фермерське
«Полонинське
господарство», де розводять коней гуцульської породи для їх подальшого
використання в кінному туризмі.
Туристи
можуть
відвідати
архітектурну
спадщину
Великоберезнянського району. Зокрема церкву св.. Архангела Михаїла в с.
Ужок 1745р., церкву святого Миколая Чудотворця у с. Гусний 1655 р.,
церкву Покрови Пресвятої Богородиці в с. Кострино 1645 р., та багато інших
цікавих місць.
Фінансові ресурси
За 2018 рік до Зведеного бюджету при доведених бюджетних
призначеннях в сумі 88082,9 тис.грн. мобілізовано 91294,5 тис.грн. , що
складає 103,6 відсотка виконання доведених призначень.
Доходи загального фонду місцевих бюджетів району за 2018 рік
становлять 56 434,9 тис.грн, що складає 102,7 % або на 1506,9 тис.грн. більше
уточненого плану.
До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів сумі 6923,8
тис.грн. при уточненому плані 2384,6 тис.грн. з них власних надходжень
бюджетних установ 5796,1 тис.грн., до бюджету розвитку 773,4 тис.грн.
Бюджет району по видатках загального фонду за 2018 рік виконано на
96,3 % або на суму 238 796,5 тис.грн. при плані на рік 247 931,9 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями спрямовано 112 965,5 тис. грн. або
47,3 % загальної суми видатків. На придбання медикаментів спрямовано
кошти у сумі 1 102,3 тис.грн., на продукти харчування – 1 627,9 тис. грн., на
оплату комунальних послуг та енергоносії 5 598,4 тис. грн.., на соціальне
забезпечення спрямовано 75 647,3 тис.грн. або 31,7 % загальної суми
видатків.
По спеціальному фонду бюджету району за 2018 рік проведено видатків
в сумі 19 840,7 тис.грн., що становить 60,5 % кошторисних призначень 2018
року.
Податковий борг до Зведеного бюджету району станом на 01.01.2019
року становить 6860,1 тис.грн.:
найбільші боржники - філія Великоберезнянське лісове агропромислове
господарство – 1740,0 тис.грн., ПАТ «АФ Яворник»- 1589,2 тис.грн., ПАТ
«Ерстед»- 1481,7 тис.грн., ДП «Консервний завод»- 128,2 тис.гривень.
Пенсійне забезпечення
У районі здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виконання
завдань щодо подальшого поліпшення пенсійного забезпечення громадян,
більш повного надходження коштів та погашення заборгованості платежів до
Пенсійного фонду.
Заборгованість по платежах до Пенсійного фонду станом на 01.01.2019
року складає 3366,7 тис. грн., в тому числі: зі сплати страхових внесків –

788,8 тис. грн., по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку
пільгових пенсій- 2577,9 тис.грн.,єдиний соціальний внесок -13,1 тис. грн.
Заборгованість по сплаті страхових внесків складає -788,8 тис.грн.,
боржники 5 підприємств, в тому числі:
ПАТ АФ «Яворник»- 494,2 тис.грн.( матеріали на виконанні в
органах ДВС на суму 494,2 тис.грн.);
Філія «В.Березнянське лісове агропромислове господарство» 141,3 тис.грн.( підприємство визнано банкрутом);
міжколгоспний лісгосп «Агроліс»-7,5 тис.грн. ( підприємство
визнано банкрутом);
ДП «В.Березнянський консервний завод» -103,7 тис.грн.
(направлено до ліквідаційної комісії на суму -103,7 тис.грн.,
також матеріали направлено до господарського суду про
порушення справи про банкрутство»;
КП «Райагробуд» 42,0 тис.грн. ( документи повернуто з ДВС і
направлені до ліквідкомісії);
Заборгованість по відшкодуванню пільгових пенсій – 2577,9 тис.грн., в
тому числі:
ПАТ АФ «Яворник» - 1858,7 тис.грн;
ПАТ «Ерстед»
- 683,6 тис.грн.;
ТОВ «Даніела»
- 35,5 тис.грн.
Соціальний захист та стан ринку праці
Одним із актуальних питань залишається виплата працівникам галузей
економіки району заборгованості із виплати заробітної плати. З початку року
проведено 12 засідання комісії з питання погашення заборгованості із
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Заборгованості за станом на 01.01.2019 року не має.
За 9 місяців 2018 року середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника по району склала 7347 грн., що в порівнянні з
відповідним періодом 2017 року становить 129,4 %.
Завдання Програми економічного і соціального розвитку району на
2018 рік (далі Програми) по середньомісячній заробітній платі виконано
на 116,6%. (завдання Програми 6300 грн.).
За станом на 01.01.2019 року на обліку в службі зайнятості району в
пошуках роботи перебуває 193 безробітні особи.
Рівень офіційно зареєстрованого безробіття за станом на 01.01.2019
склав 1,24% проти 1,43% на початок року .
Щомісячно здійснюється моніторинг створення нових робочих місць у
розрізі селищної та сільських рад району, а також у розрізі галузей економіки
району.
Відповідно до „Програми зайнятості населення на 2018 рік” передбачено
створення 450 нових робочих місць. За станом на 01.01.2019 року створено
564 нові робочі місця, що становить 125,3 відсотка до річного завдання.
Належна увага приділяється соціальному захисту населення. За 2018 рік
призначено державних соціальних допомог 2218 одержувачам, нараховано та

профінансовано соціальних допомог у сумі 55973,1 тис. грн.
За станом на 01.01.2019 року призначено субсидії 1968 сім’ям на
скраплений газ і тверде паливо в сумі 3272,0 тис. грн., на оплату житловокомунальних послуг – 6950,4 тис. грн.
На обліку в територіальному центрі СО перебуває 1647 одиноких
непрацездатних громадян з них 486 інваліди, які потребують різних видів
соціальних послуг, фактична чисельність обслуженого населення 1163 особи,
з них 270 інваліди).
У відділенні соціальної допомоги вдома на обліку знаходяться 716 осіб (
у селищі – 105 особа, сільській місцевості - 611 осіб), працюють 41
соціальний робітник, які обслуговують 385 осіб ( в селищі - 18 осіб, сільській
місцевості – 367 осіб) одиноких непрацездатних громадян, з них 55 інваліди,
2 сімей загиблих, вдови, 2 учасники ліквідації на ЧАЕС.
Соціальні робітники надають 25 видів послуг, з них: закупка і доставка
продуктів харчування, медикаментів, побілка, оформлення субсидій та
розраховуються за комунальні послуги, порізка і складання дров, посадка і
обробіток землі, прання білизни, приготування їжі, прибирають їхні
помешкання, надають матеріальну підтримку.
Відділення адресної організації надання адресної натуральної та
грошової допомоги виходячи з можливостей наявності фінансової та
матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян: одягом, взуттям,
іншими предметами першої потреби, предметами побутової гігієни,
промисловими товарами тощо.
На обліку у відділенні знаходяться 880 осіб, з них 289 інваліди, працює 1
соціальний робітник (комірник), який фактично надав соціальні послуги 753
особам, з них 207 інваліди.
Роздано гуманітарної допомоги – 599 особам на суму 93570 гривень, в
тому числі 153 інвалідам на суму 23900,13 гривень
З місцевого бюджету надано одноразової грошової допомоги на суму 84300
гривень –154 особам, в тому числі 54 інвалідам на суму 28690 гривень.
Гуманітарна сфера
Охорона здоров’я. Видатки на охорону здоров’я району в 2018 році із
змінами в порівнянні з 2017 роком збільшилися на 2062,0 тис.грн. або на 7,3
% (в 2017р. – 28097,5 тис.грн.; в 2018 р. – 30159,5 тис.грн.),
За 2018 рік на 1 ліжкодень було профінансовано 14 грн. 15 коп. на
харчування, 27 грн. 59 коп. - на медикаменти. Фінансування на 1 жителя
становить 1130 гривень.
В 2018 році за кошти районного бюджету на фінансування 4 медичних
програм було заплановано 1406,1 тис.грн. в т.ч. “Ниркова недостатність” на
суму 257,1 грн; “Протидії захворюванню на туберкульоз” – 22,0 тис.грн;
“Цукровий та нецукровий діабет” – 1066,0 тис.грн.; “Профілактика та
лікування онкозахворювань” – 60,0 тис.грн.
Фінансується Державна програма „Доступні ліки” за кошти медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На 2018 рік виділено
коштів в сумі 735,2 тис.грн. Станом на 01.01.2019 року використано – 735,2

тис.грн.
Протягом 2018 року із запланованих річних коштів використано на
Програми 1359,4 тис.грн, що становить 96,7 %, в т.ч.: “Цукровий діабет” на
100,0%, “Онкологія” – 99,8 %, “Ниркова недостатність” – 82,1 %, “Програма
протидії туберкульозу” –100%. Із передбачених річних коштів в сумі 123,7
тис.грн. на безкоштовні ліки для пільгових верств населення за 2018 року
використано 123,6 тис. грн., що становить 99,9 % від річних коштів.
Освіта. Впродовж 2018 року
на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 4 квітня 2018 року № 237 „Деякі питання надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти „Нова українська
школа”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації 04.05.2018
№281 було освоєно кошти державної субвенції на суму 1210,1 грн. та
кошти спів- фінансування з місцевого бюджету на суму 116,2 тис. грн. З них
закуплено дидактичні засоби навчання на суму 463,7 тис. грн. за рахунок
державної субвенції та на суму 46, 6 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету,
сучасні меблі на суму 309,9 тис. грн. з коштів державної субвенції та на суму
31, 0 тис. грн. з коштів місцевого бюджету, комп’ютерного обладнання,
відповідного мультимедійного контенту на суму 388,2 тис. грн. з коштів
державної субвенції та на суму 38,8 тис.грн. з коштів місцевого бюджету.
Для створення нового освітнього простору у школах району відділом освіти
спрямовано кошти залишків освітньої субвенції за 2017 рік в обсязі 817,2 тис.
грн. Закладам загальної середньої освіти району направлено 31 комплект
комп’ютерного обладнання (ноутбук, багатофункціональний пристрій, набір
чорнил), два проектори з проекційними екранами, 11 плазмових телевізорів,
31 шкільну магнітно-крейдову дошку, 329 комплектів учнівських столів та
стільців,
У 2018/2019 навчальному році збережено мережу позашкільних
закладів.
У районі функціонують 2 заклади позашкільної освіти: Центр
позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом, Дитячо-юнацька спортивна
школа.
В 2018-2019 навчальному році заклад охопив гуртковою роботою 600
учнів шкіл району, які навчалися в 30 гуртках за напрямками позашкільної
освіти:
Туристсько-краєзнавчий напрям - 2 гуртки, 46 вихованці;
Художньо-естетичний напрям - 18 гуртків, 376 вихованців;
Науково-технічний напрямок - 7 гуртків, 128 вихованців;
Спортивний - 3 гуртки, 50 вихованців;
ЦПР організував роботу гуртків на базі приміщення закладу, в
приміщеннях
загальноосвітніх
навчальних
закладів
району
(Великоберезнянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Стричавській
загальноосвітній школі І-ІІ ступенів, Забрідській загальноосвітній школі І-ІІ
ступенів, Костринському ліцеї, Р. Пастільській загальноосвітній школі І-ІІ
ступенів).

У 12 закладах загальної середньої освіти працюють 23 гуртки й секції
спортивного спрямування (з волейболу, футболу, гандболу, баскетболу,
настільного тенісу), у яких займається 291 школяр. У 8 навчальних закладах
функціонують 9 гуртків військово-патріотичного спрямування, до яких
залучено 95 учнів.
За станом здоров’я до підготовчої групи віднесено 219 учнів, до
спеціальної медичної групи – 270, 4 учні звільнені від занять фізичної
культури, 52 школярі мають статус інваліда.
У районі функціонує ДЮСШ, у якій займаються 352 учні п’ятьма
видами спорту:
 важкою атлетикою – 76 учнів;
 волейболом – 113 учнів;
 гандболом – 54 учні;
 футболом – 64 учні;
 гірськолижним спортом – 45 учнів.
Культура. У районі діють 65 закладів культури: 31 клубний, 33
бібліотечні заклади та 1 дитяча школа мистецтв.
Головними осередками розвитку аматорського мистецтва традиційно є
клубні заклади району, якими проведено 355 масових заходів серед яких:
районний фестиваль «Вертеп», районний фестиваль народних промислів та
народної творчості Ужанської долини «Березнянський ярмарок». В районі
діють - 102 гуртки художньої самодіяльності, з них для дітей - 58.
За 12 місяців 2018 року при закладах культури району задіяно 87
самодіяльних художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва.
Культурна спадщина району є невід’ємною частиною українського та
світового культурного надбання.
У районі знаходиться 39 об’єктів, що відносяться до пам’яток
культурної спадщини, а саме:
- пам’ятки архітектури національного значення: 8 дерев’яних церков
та 2 дзвіниці;
- пам’ятки природи: заказники місцевого значення - 6, пам’ятки
природи загальнодержавного значення - 1, пам’ятки природи місцевого
значення та окремі дерева - 1, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення – 1, джерела – 13, геологічні пам’ятки природи місцевого
значення - 1;
- пам’ятки монументального мистецтва - 6.
Для реалізації Програми культурно-мистецьких заходів на 2018 рік було
виділено кошти в сумі 25,0 тис. гривень. За 2018 рік використано 24,0
тис.грн. для проведення фестивалів, державних свят та пам’ятних дат.
Начальник управління економічного
розвитку та торгівлі райдержадміністрації
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