ЗВІТ
про підсумки діяльності районної державної адміністрації у 2018 році
(відповідно до ст.45 Закону України „Про державну службу”)
Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”
районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює
виконавчу владу на території району та реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою, серед яких найважливішими є виконання програм соціальноекономічного розвитку, наповнення бюджетів, соціального захисту населення,
охорони здоров’я, освіти, культури та туризму, спорту та інших, передбачених
статтею 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Структура райдержадміністрації
У 2018 році структура Великоберезнянської райдержадміністрації
складалася з 12 структурних підрозділів.
До структурних підрозділів райдержадміністрації із статусом юридичної
особи публічного права належать: апарат, фінансове управління, управління
соціального захисту населення, відділ освіти, відділ культури, відділ охорони
здоровʼя, служба у справах дітей.
У структурних підрозділах райдержадміністрації без статусу юридичної
особи публічного права керівником державної служби є керівник апарату
райдержадміністрації. До них належать управління економічного розвитку та
торгівлі, відділ містобудування та архітектури, відділ „Центр надання
адміністративних послуг”, архівний відділ, сектор державної реєстрації.
У звʼязку з прийняттям нового Закону України „Про внесення змін до
деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”
були
внесені
зміни
у
діяльність
райдержадміністрації.
Голові
райдержадміністрації та заступникам голови райдержадміністрації було
припинено статус державного службовця. Керівникові апарату та керівникам
структурних підрозділів із статусом юридичної особи публічного права надано
повноваження керівника державної служби. Субʼєктом призначення для
керівників державної служби є голова райдержадміністрації.
Робота зі зверненнями громадян
У 2018 році до райдержадміністрації надійшло 411 звернення, з яких – 266
письмові. На особистий прийом до керівництва райдержадміністрації
звернулося 145 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року загальна
кількість звернень громадян до райдержадміністрації збільшилася на 96
звернень. У зверненнях порушено 411 питань, що на 96 питань більше
відповідного періоду 2017 року.
Від органів влади вищого рівня за 2018 рік надійшло 53 звернення (на 26
менше як в минулому році), в тому числі через обласну державну адміністрацію
– 7 звернень, Урядову Гарячу лінію – 45, через Адміністрацію Президента

2

України — 0, Верховну Раду України – 0, Кабінет Міністрів України – 1, через
офіційний веб-сайт – 0, .
Кількість колективних звернень за 2018 рік становить 9 звернень, а
кількість громадян, які підписали колективні звернення - 171 особа. Повторно
за 2018 рік до райдержадміністрації надійшло 3 звернення.
За характером основних питань, з якими звертаються громадяни є питання
соціального захисту – 215 звернень.
Крім того, на офіційному веб-сайті райдержадміністрації проводиться
інформування мешканців району про прийоми громадян, повідомляючи про час
та місце прийому керівниками місцевих органів виконавчої влади. Протягом
2018 року керівництвом райдержадміністрації проведено прийоми громадян: 8
особистих та 31 виїзних прийомів громадян. Всього прийнято 145 осіб.
Прийоми громадян здійснювалися у с. Сіль, с. Забрідь, с. Ставне (2), с.
Волосянка, с. Люта, с. Вишка (2), Тихий, с. Кострино, с. Смерекове,
с. М. Березний, с. Стричава, с. Лубня, с. Чорноголова.
Бюджетна сфера
За 2018 рік районним бюджетом отримано офіційних трансфертів:
з державного бюджету в сумі 96 906,0 тис.грн., в тому числі:
базова дотація –12 187,0 тис.грн.,
субвенції – 84 719,0 тис.грн., з них:
освітньої субвенції – 62 201,9 тис.грн.; медичної субвенції –
21 886,1 тис. грн.; субвенція на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих категорій – 631,0 тис. гривень.
З місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 97 850,0 тис.грн., з них:
дотації – 15 935,8 тис.грн., в тому числі:
дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з
державного бюджету – 3 351,2 тис. гривень.
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 12 584,6 тис. гривень.
субвенції – 88 934,3 тис.грн., в тому числі:
субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету – 11 740,3 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій
населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3
560,6 тис. гривень;
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субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги
по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
55 753,8 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом
„гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
2 144,2 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з
їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
1 778,7 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 130,1 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету – 429,6 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти „Нова українська школа” за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету – 1 186,4 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері
охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 4 555,3 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету – 735,2 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,
реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –
989,6 тис. гривень;
субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку
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коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець
2017 року – 5 930,5 тис. гривнь.
До загального фонду місцевих бюджетів району за 2018 рік надійшло
доході у сумі 56 434,9 тис.грн., що становить 102,7 відс. або на 1 506,9 тис.грн.
більше уточненого плану на рік. Порівняно з минулим роком надходження
зросли на 11,4 відс. або на 5785,7 тис. гривень.
Виконання уточнених показників доходів загального фонду не забезпечили
9 сільських рад, а саме: Волосянківська – 99,4 відс. (-5,1тис.грн.), Загорбська –
89,3 відс. (-63,3 тис.грн.), Забрідська – 97,7 відс. (-11,2 тис.грн.), Костринська –
95,9 відс. (-23,7 тис.грн.), Р.Пастільська – 98,4 відс. (-3,6 тис.грн.),
М.Березнянська – 99,5 відс. (-31,4 тис.грн.), Стужицька – 77,0 відс. (-32,4
тис.грн.), Ставненська – 98,8 відс. (-5,9 тис.грн.), Ужоцька – 90,2 відс. (-16,7
тис. гривень).
Протягом 2018 року двома сільськими радами прийнято рішення про
зменшення дохідної та видаткової частин загального фонду бюджету, а саме
Стужицькою на суму 20,0 тис.грн. та Волосянківською – 62,2 тис. гривень.
Податок на доходи фізичних осіб виконано в сумі 35 715,5 тис.грн., що
складає 101,5 відс. уточненого плану на рік. Відповідно до минулого року
надходження зросли на 7 648,0 тис.грн., або 27,2 відсотка.
Надходження податку на майно становить 5 527,4 тис.грн. при уточненому
плані 5 731,3 тис.грн. в тому числі:
по платі за землю при уточнених показниках місцевих бюджетів виконання
забезпечено на 87,3 відс. або при плані 5 090,0 тис.грн., фактично надійшло
4 443,6 тис. гривень. Порівняно з минулим роком надходження зменшились на
1 428,2 тис. гривень.
Відповідно до пункту 4 статті 284 Податкового кодексу України з
1 січня 2018 року на земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг, плата
за землю справлялася у розмірі 25 відс. податку.
Надходження єдиного податку склали 6 634,9 тис.грн., що більше
уточнених показників на 1 014,4 тис. гривень.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів надійшло 6 465,1 тис.грн. при уточненому плані
6 615,2 тис.грн. в тому числі від пального – 5 268,2 тис. гривень.
Надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів
становить 704,9 тис. гривень. Відповідно з минулим роком надходження
зменшились на 108,2 тис. гривень.
По платі за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться
у комунальній власності виконання становить 141,4 тис. гривень.
Плати
за
розміщення
тимчасово
вільних
коштів
надійшло
11,9 тис. гривень.
Плати за надання адміністративних послуг надійшло в сумі
881,4 тис. гривень.
Інших надходжень надійшло 265,5 тис. гривень.
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До спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі
6 923,8 тис.грн. при плані на рік 2 384,6 тис.грн. з них:
до бюджету розвитку –773,5 тис. гривень;
власних надходжень бюджетних установ – 5 796,1 тис.грн. в тому числі:
плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю –757,9 тис. гривень;
інші
джерела
власних
надходжень
бюджетних
установ
–
5 023,9 тис. гривень.
Залишки коштів на рахунках спеціального фонду станом на 01.01.2019 р.
становлять – 2 823,4 тис.грн., з них:
кошти бюджету розвитку – 1 450,6 тис. гривень;
кошти
від
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва – 501,1 тис. гривень;
кошти на охорону навколишнього природного середовища –
871,7 тис. гривень.
За 2018 рік на видатки по загальному фонду бюджету району спрямовано
238 796,5 тис.грн., при планових показниках 247 931,9 що становить
96,3 відсотка.
На захищенні статті спрямовано 225 730,3 тис.грн. або 94,5 відс. від
загальних видатків, з яких на:
заробітну плату з нарахуванням – 135 538,6 тис.грн. або 56,7 відс. від
загальної суми видатків;
енергоносії – 9 181,6 тис.грн. або 3,9 відс. від загальної суми видатків, що
дало можливість в повному обсязі розрахуватись за використані у минулому
році електроенергію, природній газ, водопостачання та водовідведення, тверде
паливо;
медикаменти – 1 102,3 тис.грн. або 0,5 відс. від загальної суми видатків;
продукти харчування – 2 065,9 тис.грн. або 0,9 відс. від загальної суми
видатків;
трансферти населенню – 77 842,0 тис.грн. або 32,6 відс. від загальної суми
видатків.
На 2018 рік незабезпеченість видатками на оплату праці становила
17 630,4 тис.грн., у тому числі незабезпечена потреба районного бюджету
складала 13 766,5 тис. гривень. Крім того, на 01.01.2018 року не виплачено
заробітну плату з нарахуваннями працівникам органів місцевого
самоврядування на загальну суму 460,2 тис. гривень. Районна державна
адміністрація спільно з сільськими головами протягом року вживали всі
можливі заходи з метою забезпечення фінансовим ресурсом видатків на оплату
праці з нарахуваннями бюджетної сфери.
Так, на забезпечення потреби в коштах на оплату праці з нарахуваннями
працівникам бюджетних установ з початку року спрямовано кошти в сумі
17 901,4 тис.грн., з яких за рахунок вільного залишку коштів, який склався на
початок року – 920,4 тис.грн., перевиконання дохідної частини загального
фонду місцевих бюджетів 4 774,5 тис.грн., стабілізаційної дотації з державного
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бюджету 1 893,4 тис. грн., перерозподілу з інших непершочергових видатків –
1 629,8 тис. гривень. За рахунок вільного залишку коштів районного бюджету
спрямовано 460,2 тис. грн. на виплату заробітної плати за 2017 рік органам
місцевого самоврядування сіл Буківцьова, В.Бистра, Лубня, Стричава,
Стужиця, Тихий, Ужок, Чорноголова.
Станом на 01.01.2019 року в цілому по району через відсутність
бюджетних асигнувань не виплачено заробітну плату за грудень 2018 року у
сумі 1 791,7 тис.грн., з них – по установах освіти – 1 029,5 тис.грн., установах
соціального захисту (територіального центру соціального обслуговування
населення) – 265,2 тис.грн., по 12 сільських радах – 497,0 тис. гривень.
Сфера економіки
Протягом 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.
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 відс. до 2017 року. Питома вага підприємств
лісової та деревообробної галузі у загальному обсязі реалізованої продукції
складає 73,8 відсотка. 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 відсотків. Підприємство працює виключно на
давальницькій сировині.
Середня заробітна плата на промислових підприємствах району за 2018 рік
склала 7138 гривень. Заборгованості по заробітній платі за станом на
01.01.2019 року не має .

7

У аграрному секторі 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 відсотка;
поголів’я корів станом на 01.01.19 року становило 3887 гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 101,8 відсотка;
поголів’я свиней станом на 01.01.19 року становило 2583 гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 101,1 відсотка;
поголів’я птиці станом на 01.01.19 року становило 38,8 тис. гол., що в
порівнянні з 2017 роком становить 104,9 відсотка.
За 2018 рік всіма категоріями господарств району вироблено м’яса 2164 т.,
що в порівнянні з 2017 роком становить 101,0 відс., молока – 14851 т., що в
порівнянні з 2017 роком становить 105,7 відсотків. Виробництво яєць
становить 4449,2 тис. штук, що в порівнянні з 2017 роком складає 100,0
відсотків.
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 відс. до загального обсягу, Італія – 26,6 відс., Нідерланди – 3,5 відс.,
Чеська республіка – 1,0 відс., Угорщина – 0,6 відс., Данія – 4,2 відс., Франція –
4,2 відс., Словаччина і Бельгія – по 0,1 відсотка.
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. 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
в минулому році виконано комплекс робіт за рахунок коштів державного,
районного та сільських бюджетів. Зокрема, завершено будівництво ЗОШ І-ІІ
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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 робіт на суму
2000,0 тис. гривень. Із спеціального фонду в сумі 669,495 тис.грн. кошти не
отримано.
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. гривень.
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.
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 відс. в порівняльних
цінах до відповідного періоду 2017 року.
Обсяг реалізованих послуг за 9 місяців 2018 року склав 5957,5 тис.грн., в
тому числі населенню 1815,1 тис. гривень.
Транспорт. Перевезення вантажів та пасажирів на території району
здійснюється залізничним та автомобільним транспортом. Територією району
пролягають дільниця залізниці „Львів – Самбір – Ужгород” та дільниця
автодороги загальнодержавного значення такого ж сполучення протяжністю 57
кілометрів. Із 32 населених пунктів району автобусним сполученням охоплено
27. Автобусні перевезення здійснюються на 16 маршрутах, у тому числі сім - в
районі.
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)- Лубнядержавний кордон з Польщею, Жорнава-Стужиця (дорога до „дуба-діда” та
стику трьох державних кордонів-України-Польщі та Словаччини ), (ЛьвівСамбір-Ужгород)- Стричава, (Львів-Самбір-Ужгород)- 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
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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.
гривень.
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-Самбір-Ужгород)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.
гривень.
Автомобільним транспортом за 2018 рік перевезено 174,7 тис. осіб, що
становить 69,5 відсотка до 2017 року. Пасажирообіг 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. Основним проблемним питанням у
галузі зв’язку є недостатній доступ до всіх операторів мобільного зв’язку у
гірських населених пунктах.

10

На території району розташовано 22 суб’єкти підприємництва в сфері
туризму і рекреації. Найбільшою популярністю в районі користуються такі
види туризму: пішохідний, екотуризм, гірськолижний, кінний, сільський
зелений туризм та екскурсійна діяльність. На території району прокладено
понад 30 туристичних маршрутів, з яких 8 – велосипедних.
Протягом 2018 року 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.
Податковий борг до Зведеного бюджету району станом на 01.01.2019 року
становить
6860,1
тис.
гривень.
Найбільші
боржники
–
філія
Великоберезнянське лісове агропромислове господарство – 1740,0 тис.грн.,
ПАТ „АФ Яворник” – 1589,2 тис.грн., ПАТ „Ерстед” – 1481,7 тис. гривень,
ДП „Консервний завод” – 128,2 тис. гривень.
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. гривень.
Сфера соціального захисту населення
Основним завданням райдержадміністрації з питань соціального захисту
населення є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальнотрудових відносин, обслуговування громадян, які потребують допомоги та
соціальної підтримки з боку держави.
Протягом 2018 року послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечено
193 дитини району.
Відповідно до „Програми зайнятості на 2018 рік” передбачено створення
450 нових робочих місць. Протягом 2018 року створено 564 нових робочих
місць, що становить 125,3 відсотків від річного завдання.
Протягом 2018 року призначено державних соціальних допомог 2218
одержувачам, нараховано і профінансовано соціальних допомог на суму
55973,1 тис. гривень.
Протягом 2018 р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива 1968 сім’ям.
Ведеться облік пільгової категорії осіб, яких станом на 01.01.2019 року є
1815 інвалідів. Забезпечено у 2018 році:
12 дітей з інвалідністю – на виготовлення ортезів на хребет та нижні
кінцівки, ортопедичного взуття, на забезпечення ходунками, кріслами
колісними;
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11 осіб з інвалідністю загального захворювання та з дитинства – на
виготовлення протезів, ортезів, забезпечення кріслами колісними, оснащенням;
3 дитини з інвалідністю до 18 років – на забезпечення ортезами;
2 пенсіонерів – на забезпечення протезами.
18 осіб з інвалідністю загального захворювання та 4 особи похилого віку
направлено для проходження реабілітації у Виноградівське відділення
обласного центру комплексної реабілітації.
У 2018 році направлено на реабілітацію у районний центр „Берізка” 12
дітей з інвалідністю.
За рахунок коштів державного бюджету 6 осіб отримали санаторнокурортні путівки для оздоровлення осіб з інвалідністю та закуплено
управлінням 1 путівку для особи з інвалідністю.
Виплачено компенсацію на бензин, транспортне обслуговування 40 особам
з інвалідністю, які перебувають в черзі на отримання автомобілів на суму
17 410,35 гривень.
У 2018 році надано одноразову грошову допомогу 26 особам: 16 особам з
інвалідністю та 10 особам похилого віку на суму 17 849,00 гривень.
Протягом 2018 року нараховано компенсації на харчування дорослим
особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – 78 445,80 грн., виплачено
компенсацій – 77 886,00 (заборгованість – 1816,20 гривень). На оздоровлення
ліквідаторам аварії на ЧАЕС виплачено компенсацій на суму –
4 130,00 тис. гривень.
Виплачено кошти на додаткову відпустку 2 особам на суму 16 396,50 грн.,
а заборгованість становить 9 474,06 гривень. Одного ліквідітора забезпечено
санаторно – курортною путівкою вартістю 6 822,00. Всього громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи фактично виплачено
105 234,05 гривень.
У 2018 році видано одноразову грошову допомогу 8 учасникам
антитерористичної операції в розмірі 3 000,00 гривень кожному (разом –
24 000 гривень).
Станом на 01.01.2019 р. в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
пільговиків обліковані 7754 особи. Всього нараховано пільг на суму
2563,4 тис. гривень. Проведено розрахунки з підприємствами – надавачами
послуг на суму 2478,3 тис. гривень. Заборгованість складала 67,9 тис. гривень.
У травні 2018 року вручено почесний знак „Мати-героїня” одній
багатодітній жінці району.
На обліку в територіальному центрі СО перебуває 1647 одиноких та
одиноко проживаючих непрацездатних громадян .
З місцевого бюджету надано одноразової грошової допомоги на суму
84300 гривень – 154 особам, в тому числі 54 інвалідам на суму 28690 гривень.
У відділенні стаціонарного догляду на осінньо-зимовий період на випадок
замерзання виділено палату на 5-ть ліжкомісць для вищезгаданої категорії осіб.
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Галузь охорони здоров’я
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 258,1 тис.грн; „Протидії захворюванню на туберкульоз” – 22,0 тис.грн;
„Цукровий та нецукровий діабет” – 1066,0 тис.грн.; „Профілактика та лікування
онкозахворювань” – 60,0 тис. гривень.
З початку поточного року фінансується Державна програма „Доступні
ліки” за кошти медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
На 2018 рік виділено коштів в сумі 735,2 тис. гривень. У 2018 році використано
– 735,2 тис. грн., тобто 100 відсотків.
Протягом 12 місяців 2018 року із запланованих річних коштів використано
на Програми 1359,4 тис.грн, що становить 96,7 відс., в т.ч.: „Цукровий діабет”
на 100 відс., „Онкологія” – 99,8 відс., „Ниркова недостатність” – 82,1 відс.,
„Програма протидії туберкульозу” – 100 відсотків. Із передбачених річних
коштів в сумі 123,7 тис.грн. на безкоштовні ліки для пільгових верств
населення за 12 місяців 2018 року використано 123,6 тис. грн., що становить
99,9 відс. від річних коштів.
На 2018 рік по відділу охорони здоров’я на медикаментозне забезпечення
було заплановано 898,4 тис. грн. в т.ч. по районні лікарні – 625,6 тис.грн, по
КУ „ЦПМСД Великоберезнянського району” – 92,7 тис. гривень.
Станом на 01.01.2019 року було використано 889,5 тис.грн., в т.ч. по
районній лікарні – 617,0 тис.грн, по КНП „ЦПМСД Великоберезнянської
районної ради” – 92,7 тис.грн.
Протягом 2018 року для покращення матеріально-технічної бази
проводилися:
„Реконструкція дитячого відділення Великоберезнянської районної
лікарні. Коригування” на суму 2669495 грн., а фактично виділено коштів в сумі
2000000 грн. за рахунок державного фонду регіонального розвитку,
співфінансування з місцевого бюджету в сумі 200000 грн. По даному об’єкту
використано коштів в сумі 2200000 гривень;
За рахунок субвенції із державного бюджету на соціально-економічний
розвиток території:
„Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу районної лікарні в
смт Великий Березний, вул. Штефаника, 71” на суму 693508 гривень. Виділено
401000 грн., співфінансування з місцевого бюджету 12030 гривень;
За рахунок коштів районного бюджету було профінансовано проектнокошторисні документації:
„Капітальний ремонт моргу Великоберезнянської РЛ у смт В.Березний” в
сумі 39716 гривень;
„Капітальний ремонт покрівлі головного корпусу районної лікарні в
смт Великий Березний, вул. Штефаника, 71 в сумі 49721 гривень;
По КЕКВ „Придбання предметів, матеріалів та господарське обладнання”
закуплено матеріалів (зварювальний апарат, шліфувальна машина,
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електродриль та інше) на суму 11291,00 грн. та закуплено електротовари на
суму 22470 гривень.
Для потреб районної лікарні закуплено 5 холодильників на суму
19478,00 гривень.
Галузь освіти
Найважливішим завданням відділу в минулому році була реалізація
державної політики в галузі освіти з урахуванням прийняття нового освітнього
Закону упровадження Концепції „Нової української школи”.
Збережено мережу закладів дошкільної освіти Великоберезнянського
району. В районі функціонує 16 закладів дошкільної освіти, в тому числі
одна ЗОШ І ступеня – ДНЗ, в яких виховується 667 дошкільнят, з них 5-ти
річного віку 185.
Показником доступності дошкільної освіти є співвідношення чисельності
дітей та місць у дошкільних навчальних закладах. Мережа дошкільних
навчальних закладів району в основному відповідає потребам населення. Однак
наявна потреба створення додаткових місць для дітей дошкільного віку у
селищі Великий Березний. Тому у 2018/2019 навчальному році планується
додатково створити 1 групу на 25 місць у ДНЗ № 1. Особлива увага була
приділена створенню умов для надання послуг з інклюзивної освіти: відкрито 2
інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти №1, №2 смт Великий Березний.
Створено умови для відкриття різновікової дошкільної групи за рахунок
введення в експлуатацію новобудови Вишківської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Мережа закладів загальної середньої освіти у 2017-2018 навчальному році
не зазнала змін і складала 30 закладів, з них: 6 ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Великоберезнянська гімназія та Костринська загальноосвітня спеціалізована
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів, 13
закладів І-ІІ ступенів, 8 закладів І ступеня, 1 загальноосвітня школа І ступенядошкільний навчальний заклад.
У закладах загальної середньої освіти навчався 2931 учень. З них у
закладах І-ІІІ та ІІ-ІІІ ступенів освіту здобували 1853 учні, у закладах
І-ІІ ступенів – 789 учнів, у закладах І ступеня – 155 учнів (у тому числі в школі
І ступеня-дошкільний навчальний заклад – 16).
Вирішення окремих проблем освітньої галузі району, виконання норм
чинного законодавства зумовило удосконалення мережі освіти району.
У 2017/2018 навчальному році ліквідовано Великоберезнянський
міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Всі працівники МНВК
продовжили роботу у закладах загальної середньої освіти. З 1 вересня 2018
року учні с. Вишка навчаються у новобудові.
Проведено реорганізацію шляхом злиття Костринської загальноосвітньої
школи І ступеня Великоберезнянської районної ради Закарпатської області та
Костринської загальноосвітньої спеціалізованої школи – інтернат ІІ-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням окремих предметів Великоберезнянської районної
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ради Закарпатської області у Костринський ліцей Великоберезнянської
районної ради Закарпатської області – заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів, що
забезпечує початкову, базову та профільну середню освіту.
Навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється в
інклюзивних класах та за індивідуальною формою. У 2018 році за
індивідуальною формою навчалися 13, учнів з особливими потребами.
У 2018 році 234 учні закінчили 9 клас основної школи, з них 9 випускників
одержали свідоцтва з відзнакою. Одинадцяті класи закінчили 109 учнів, 4 були
нагороджені Золотими та Срібними медалями.
У 2018 році на розширеному засіданні серпневої колегії пріоритетними
були визначені завдання забезпечення результативності роботи з обдарованою
молоддю, підвищення якості освітніх послуг, створення передумов для цього –
систематичний моніторинг фінансового забезпечення освітньої галузі,
реалізації Концепції державної політики у сфері реформування закладів
загальної середньої освіти «Нова українська школа», покращення матеріальнотехнічної бази закладів освіти, що відповідають викликам сучасності.
З метою забезпечення сталого розвитку фізичної культури і спорту в
районі, недопущення зменшення кількості населення охопленого фізкультурноспортивною роботою, пропаганди здорового способу життя відділом освіти
райдержадміністрації забезпечується проведення спортивно-масових заходів у
районі, участь спортсменів, команд в обласних спортивних змаганнях,
вживаються заходи щодо оптимізації спортивної інфраструктури.
У 2018 році у районі проводились такі спортивні заходи:
турнір Великоберезнянського району з футболу серед дитячо-юнацьких
команд, присвячений Дню пам’яті та примирення;
II-й етап чемпіонату України групи „Б”, IV-й етап Кубка України
(Західний регіон) та XXXIV-ті традиційні міжобласні змагання з
мотоциклетного кросу, присвячені Дню незалежності України;
чемпіонат Великоберезнянського району з футболу серед аматорських
команд;
районний турнір з футболу серед команд юнаків 2003-2005 рр.н. пам’яті
В.М.Кевпанича;
районна першість з настільного тенісу серед юнаків та дівчат, приурочена
Дню фізичної культури і спорту;
першість Закарпатської області з волейболу серед команд ДЮСШ (юнаки
та дівчата 2005 рр.н.);
турнір району з міні-футболу, присвячений Дню захисника України;
турнір району з футболу, присвячений Дню збройних сил України.
Важливе значення для спортивного життя району має Великоберезнянська
дитячо-юнацька спортивна школа. Школа включає відділення та здійснює
підготовку вихованців з п’яти олімпійських видів спорту визнаних в Україні:
важкої атлетики, волейболу, гандболу, гірськолижного спорту, футболу.
Заняттями у відділеннях спортивної школи на кінець року охоплено 352
учні, з них 94 дівчини. За видами спорту, важкою атлетикою займаються 76
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учнів; волейболом – 113; гандболом – 54; футболом – 64; гірськолижним
спортом – 45.
Навчально-тренувальні заняття дитячо-юнацької спортивної школи
проводяться на базі спортивних залів загальноосвітніх навчальних закладів,
майданчиках, футбольних полях, гірськолижній базі у семи населених пунктах
району:
важка атлетика (смт Великий Березний);
волейбол (с. Люта, с. Ставне, с. Волосянка);
гандбол (с. Малий Березний, смт Великий Березний);
футбол (смт Великий Березний, с. Забрідь);
гірськолижний спорт (с. Вишка).
Завдяки спільній діяльності районної державної адміністрації, районної
ради, органів місцевого самоврядування та колективу освітян протягом
минулого року вирішувалися проблеми галузі, комплекс питань матеріальнотехнічного забезпечення, що є вагомим чинником забезпечення якості освіти.
Використано всього бюджетних коштів загального фонду за 2018 рік
відділом освіти 95014,4 тис.грн. при уточненому плані 98985,0 тис.грн., що
становить 96,0 відсотка, в тому числі закладами дошкільної освіти
10629,9 тис.грн. при плані 10692,3 тис.грн.(99,4 відс.), закладами загальної
середньої освіти 74445,3 тис. грн. при плані 77751,9 тис.грн.(95,7 відс.),
закладами спеціалізованими школами-інтернатами 3474,6 тис.грн. при плані
3936,8 тис.грн. (88,3 відс.), закладами позашкільної освіти 838,7 тис.грн. при
плані 855,0 тис.грн. (98,1 відс.), закладами навчально-тренувальної роботи
(ДЮСШ) 1184,2 тис.грн. при плані 1201,2 тис.грн.(97,9 відс.).
Питома вага заробітної плати в галузі освіти становить 81375,1 тис.грн.
(85,6 відс.) у загальній сумі всіх видатків, в тому числі в закладах дошкільної
освіти 9235,2 тис.грн. (86,9 відс.), в закладах загальної середньої освіти 68711,1
тис.грн. (88,1 відс.), в закладах позашкільної освіти 769,9 тис.грн. (91,8 відс.), в
закладах навчально-тренувальної школи (ДЮСШ) 1058,0 тис.грн. (89,4 відс.) та
інші 4112,0 тис.грн. (5,1 відс.).
Крім того, здійснювалось фінансування програм розвитку фізичної
культури і спорту у Великоберезнянському районі на період до 2020 року у
сумі 20,1 тис.грн., програми розвитку футболу у Великоберезнянському районі
на 2017-2020 роки у сумі 14,9 тис.грн., програми роботи з обдарованою
молоддю в районі на 2016-2020 роки у сумі 14,7 тис. гривень.
Відповідно до Програми організації харчування учнів на 2018 рік у
закладах загальної середньої освіти всіма видами харчування охоплено 1266
учнів, вартість обіду становить 10,50 грн, булочка – 5.50 гривень. Безоплатним
харчуванням забезпечувались 170 учнів пільгових категорій: діти-сироти і діти,
позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребам, які
навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, діти учасників АТО, учні 1-4
класів, учні 5-11 класів з малозабезпечених сімей. Постійно здійснюється
контроль за виконанням Порядку організації харчування, забезпеченням
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належних умов організації раціонального харчування учнів, додержання вимог
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил.
Для забезпечення продуктами харчування укладено 6 договорів з
підприємцями на суму 3656,1 тис.грн., в тому числі для закладів дошкільної
освіти на суму 1963,2 тис.грн., для закладів загальної середньої освіти на суму
1692,9 тис. гривень.
Відділ освіти постійно працює над реалізацією регіональної програми
„Шкільний автобус”. Станом на 01.01.2019 р. загальний парк шкільних
автобусів становить 12 одиниць, затверджено 11 маршрутів шкільних
автобусів, якими підвозяться 591 учень (в тому числі 571 – шкільними
автобусами, 20 – автобусами АТП). Також шкільними автобусами підвозяться
79 педагогічних працівників.
З сіл Люта, К.Розтока, Домашино, Завосино, Сіль та Забрідь у
Великоберезнянську гімназію й Великоберезнянську ЗОШ І-ІІІ ступеня
підвезення учнів здійснює ВАТ Ужгородської АТП 12107 та
ПП Макарович В.І. згідно укладених договорів.
В минулому році за рахунок коштів державного бюджету отримано один
автобус для Чорноголівської ЗОШ І-ІІІ ст. марки ЕТАЛОН вартістю 1690,0 тис.
гривень.
Для забезпечення підвезення учнів та відповідно до вимог Закону України
„Про публічні закупівлі” відділом освіти в 2018 році проведені тендерні
процедури щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів на суму 936,1 тис.
грн. Придбано запчастин на суму 175,7 тис. гривень.
В 2018 році використано 16,5 тис. грн. на організацію підвезення учнів
автотранспортними підприємствами.
Кожні півроку проводиться перевірка технічного стану шкільних
автобусів, укладаються договори обов’язкового страхування цивільно-правової
відповідальності транспортних засобів та водіїв.
Для покращення матеріально- технічних умов у закладах освіти закінчено
в поточному році капітальний ремонт по заходах енергозбереження
Великоберезнянської гімназії на суму 161,0 тис. грн., проведено капітальний
ремонт даху Костринської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат
ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів на суму 868,0 тис.грн.,
капітальний ремонт внутрішніх вбиралень у Ставненській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму
182,9 тис.грн., частковий капітальний ремонт приміщень санузлів у
Великоберезнянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 155,9 тис. гривень.
Поточні ремонти проведено в Ужоцькій ЗОШ І-ІІ ст.(внутрішні туалети) на
суму 45,4 тис.грн., у Жорнавській ЗОШ І-ІІ ст.(внутрішні туалети) на суму
199,9 тис.грн., у Костринській загальноосвітній спеціалізованій школіінтернату ІІ-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів (коридори) на
суму 99,9 тис.грн., в інклюзивно-ресурсному центрі (внутрішні приміщення) на
суму 58,9 тис.грн., замінено вікна у Малоберезнянській ЗОШ І-ІІІ ст. на суму
182,7 тис.грн., в ЗДО № 2 „Берізка” (внутрішні приміщення) на суму
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14,6 тис.грн., встановлено протипожежну сигналізацію в Ставненській ЗОШ ІІІІ ст. на суму 36,1 тис. гривень.
Виготовлено кошторисну документацію
на капітальний ремонт
Верховинобистрянської ЗОШ І-ІІ ст. на суму 1293,8 грн., капітальний ремонт
даху Ужоцької ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 2371.3 тис. гривень. Подано на
експертизу кошторисну документацію по будівництву котельні та зовнішніх
тепломереж Лютянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 2697,1 тис. гривень.
За 2018 рік проведено 22 тендерні процедури на суму 12101,8 тис. грн. в
тому числі на природній газ на суму 720,0 тис.грн., електричну енергію на суму
1118,0 тис.грн., паливо на суму 936,1 тис.грн., дрова паливні на суму
3368,0 тис.грн., продукти харчування на суму 3656,1 тис.грн., телевізійне та
аудіовізуальне обладнання на суму 156,0 тис.грн., комп’ютерне обладнання та
приладдя на суму 690,3 тис.грн., шкільні меблі на суму 764,4 тис.грн.,
дидактичний матеріал на суму 510,0 тис.грн., металопластикові вікна на суму
182,7 тис. гривень.
У зв’язку з різницею між очікуваною вартістю предмета закупівлі та
вартістю цінової пропозиції учасників переможців аукціонів виникла економія
коштів на суму 149,6 тис. грн., а саме: економія коштів по паливі на суму 88,1
тис.грн., економія по телевізійному та аудіовізуальному обладнанні на суму
15,8 тис.грн., економія по комп’ютерному обладнанню та приладдям на суму
28,5 тис.грн., економія по заміні старих вікон на металопластикові 17,2 тис.грн.
За минулий рік відділом освіти зекономлені кошти, передбачені на закупку
продуктів харчування, газу та незахищених статей в сумі 1936,0 тис.грн. були
перерозподілені і направлені на погашення незабезпеченої зарплати технічному
персоналу закладів загальної середньої освіти та працівникам закладів
дошкільної освіти.
За рахунок асигнувань обласного бюджету одержано книжки для шкіл
району на суму 348,7 тис.грн., комп’ютерне обладнання на суму 274,5 тис.грн.,
шкільних меблів на суму 124,4 тис.грн., класних дошок на суму 75,7 тис.грн.,
меблі та обладнання для кабінету математики Ставненської ЗОШ І-ІІІ ст. на
суму 152,4 тис.грн., меблі, обладнання для кабінету хімії та біології
Волосянківської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 1278,7 тис. гривень.
За кошти районного бюджету закуплено для Вишківської ЗОШ І-ІІ ст.
постільної білизни на суму 17,2 тис.грн., меблі дитячі на суму 49,6 тис.грн.,
кухонне обладнання на суму 20,9 тис. грн., холодильник на суму 12,9 тис. грн.,
пральна машина на суму 6,4 тис.грн., плита електрична на суму 16,6 тис.грн.,
ролети віконні на суму 9,9 тис.грн., водонагрівач на суму 2,6 тис. гривень.
Закуплено постільну білизну(ковдри, подушки, матраци) для закладу
дошкільної освіти с. Луг на суму 35,7 тис.грн., грубки для Волосянківської
ЗОШ І ст. на суму 10,5 тис.грн., для Лютянської ЗОШ І-ІІІ ст. холодильник на
суму 13,5 тис.грн., бойлер на суму 2,6 тис.грн., посуди для харчоблоків
Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 9,6 тис.грн., гімназії на суму 4,5
тис.грн., Жорнавському ЗДО на суму 4,4 тис.грн., закуплено двері для
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Костринської ЗОСШ інтернат ІІ-ІІІ ст. на суму 27,0 тис.грн., для
Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 5,2 тис. гривень.
Закуплено спортінвентар для закладів освіти району на суму 189,2 тис.грн.,
будівельних матеріалів на суму 189,1 тис.грн., шкільну документацію на суму
43,7 тис.грн., миючі та дезинфікуючі засоби на суму 10,8 тис.грн., господарські
товари на суму 83,3 тис.грн., вогнегасники на суму 19,8 тис.грн., холодильник
для Великоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ст. на суму 13,5 тис. гривень.
Для покращення рівня комфорту, безпеки учнів, забезпечення санітарноепідеміологічного стану та більш ефективного навчально-виховного процесу
закуплено для закладів освіти дров паливних на суму 3121,9 тис. гривень.
Галузь містобудування та архітектура
З метою розвитку перспективних територій району розроблена Програма
„Схеми планування території району на 2017-2021 роки”. 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 і сприятиме для прогнозів і програм соціально-економічного
розвитку, формуванні місцевих бюджетів, прийнятті рішень місцевими радами
та моніторингу їх використання на відповідних етапах.
У ІІ кварталі 2018 року представниками науково-дослідного проектного
інституту „Діпроміст” м. Київ були надані повторно пропозиції, щодо
створення нової схеми планування території Великоберезнянського району.
Ними був запропонований календарний план виконання проектних робіт на
2018 - 2019 роки вартістю робіт біля 550 тис. грн..
На даний час розробляється генеральний план селища Великий Березний
(передбачено на сесії в 2018 році - 100 тис. грн., ще не профінансовано)
розробником є ПП Земельного геодезично – кадастрового центру „Земля”
м. Ужгород. Профінансовано та виготовлено опорний план селища в існуючих
межах площею 799,37 га. Актуальним питанням є розширення меж населеного
пункту на 250 га у зв’язку з тим, що частина житлової вулиці Корятовича Лужна розміщена за межами населеного
Також проводиться робота щодо виконання статті 40 Закону України „Про
регулювання містобудівної діяльності” щодо затвердження Порядків залучення
замовників будівництва до пайової участі у розвитку інфраструктури населених
пунктів” та укладено 2 договори на 41978,50 грн.
Галузь культури
У Великоберезнянському районі нараховується 31 клубний заклад: з них
30 сільських: 5 – Будинків культури, у селах Ставне, Люта, Чорноголова,
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Малий Березний, Волосянка, 25 – сільських клубних закладів та 1 – районний
Будинок культури.
33 бібліотеки, в тому числі: 1 районна бібліотека для дорослих та 1
районна бібліотека для дітей та Великоберезнянська дитяча школа мистецтв.
Клубними закладами району за 12 місяців 2018 року організовано та
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.
У 2018 році при закладах культури району 87 самодіяльних художників та
майстрів 87 художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва
На території району знаходиться 39 пам’яток культурної спадщини, а
сааме: 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 та місцевого
значення та окремі дерева – 1, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
місцевого значення – 1, джерела – 13, геологічні пам’ятки природи місцевого
значення – 1.
Згідно затвердженого плану на рік з урахуванням змін на галузь культури
було виділено 6110,0 тис. гривень, у тому числі по установах:
дитяча школа мистецтв – 2633,0 тис. гривень;
бібліотеки – 2686,0 тис. гривень;
районний будинок культури – 440,0 тис. гривень;
бухгалтерія – 326,0 тис. гривень;
Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 25,0 тис. гривень;
Використано – 6072,6 тис. гривень, у тому числі по установах:
дитяча школа мистецтв –2650,1 тис. гривень;
бібліотеки –2675,3 тис. гривень;
районний будинок культури –387,4 тис. гривень;
бухгалтерія –336,0 тис. гривень;
інші заходи в галузі культури і мистецтва – 23,7 тис. гривень.
Одержано безкоштовно:
сертифікат Великоберезнянської селищної ради – 9980 тис. гривень;
літературу для бібліотек району – 150 тис. гривень;
інструменти (Департамен культури облдержадміністрації) – 9978 тис.
гривень.
Для реалізації Програми культурно-мистецьких заходів на 2018 рік було
виділено кошти в сумі 25,0 тис. гривень. За 2018 рік використано 23,7 тис.грн.
для проведення фестивалів, державних свят та пам’ятних дат.

