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Звіт
про підсумки діяльності Свалявської райдержадміністрації за 2016 рік
(подається в порядку вимог статті 45 Закону України
„Про державну службу”)
1. Розвиток основних галузей економіки
Промисловість, будівництво, інвестиційна діяльність.
• Реальний економічний потенціал району формують 174 діючих
суб’єктів господарювання ( юридичних осіб), з яких 49 – у промисловості, 47 –
у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 5 –у будівництві, 5 – на транспорті і
зв’язку 15 – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві,
10 – у санаторно-курортному бізнесі, 14 – операції з нерухомістю, оренда та
надання послуг.
• Протягом 2016 року промисловими підприємствами реалізовано
промислової продукції на суму 696,8 млн. грн., що на 13,3 відс. більше ніж у
2015 році. На одну особу реалізовано промислової продукції на 12739 грн.,
проти 11284 грн. за попередній рік.
• Провідною галуззю, що формує більше половини обсягів
промислового виробництва в районі залишається харчова промисловість,
питома вага якої в загальних обсягах реалізованої продукції становить 50,5
відсотка.
• Провідні галузі промисловості збільшили ріст реалізованої продукції
у порівнянні з 2015 роком, зокрема харчова – на 13,8 відс., виробництво
деревини та виробів з деревини – на 43,4 відс., хімічне виробництво – на 25,2
відсотка.
• Протягом 2016 року введено в експлуатацію 24 об’єкти, з них: 1 –
виробничого призначення, 2 – туристичного призначення, 19 – соціальної
інфраструктури, 2 – торговельного призначення.
• За попередніми даними за 2016 рік обсяг введено в експлуатацію житла
складатиме 8,8 тис. кв. м. загальної площі ( 71,5 відс. до попереднього року).
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• За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів району
головними розпорядниками коштів районного бюджету та виконкомами
місцевих рад в 2016 році виконано робіт на загальну суму 30,8 млн. гривень.
• Протягом 2016 року за рахунок коштів субвенції з державного
бюджету, державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів в
районі реалізовано 5 інвестиційних проектів на загальну суму понад 7,0 млн.
грн., зокрема здійснено протиерозійні заходи на р. Мала Пінія в с. Поляна,
реконструкцію протиерозійних споруд на потічку Тесаник в с. Солочин,
капітальні ремонти з’їзду на вул. Білки в с. Неліпино, фасаду (заміна вікон і
дверей) навчального корпусу Свалявської гімназії та автомобільної дороги між
населеними пунктами Тибава – М. Мартинка.
• За попередніми розрахунками очікуваний обсяг капітальних інвестицій
за рахунок усіх джерел фінансування становитиме у фактичних цінах понад 80,0
млн. грн., (100 відс. до попереднього року). Обсяг капітальних інвестицій у
розрахунку на одиницю населення за підсумками року складатиме 1460 гривень.
• За попередніми даними з початку іноземного інвестування залучено за
станом на 01 жовтня 2016 року в район 9,7 млн. дол. США прямих іноземних
інвестицій, що становить 79,1 відс. до обсягів на початок 2016 року.
• Зовнішньоторговельний обіг товарів протягом січня – вересня 2016
року склав понад 51,5 млн. дол. США. Обсяги експорту та імпорту товарів за
цей же період становили відповідно 27,9 та 23,6 млн. дол. США, що в свою
чергу дозволило зберегти позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в сумі
4,3 млн. дол. США.
Аграрний сектор
• Протягом 2016 року в районі виробництвом сільськогосподарської
продукції займалися 15 селянських фермерських господарств,
НВА
„Племконецентр”, 9755 особистих селянських господарств.
• В господарствах утримували 4323 голів великої рогатої худоби (93,8
відс. до рівня 2015 року), в тому числі корів – 3251 (94,1 відс.), свиней – 7276
голів (96,1 відс.), овець та кіз – 2993 голів (98,8 відс.), птиці – 53,5 тис. голів
(94,7 відс.).
• Сільськогосподарськими товаровиробниками вироблено 2347 тонн
м’яса ( 95 відс. до рівня 2015 року), 13687 тонн – молока ( 89 відс.), яєць –
10763 тис. штук (93,9 відс.).
• В рамках реалізації заходів районної Програми розвитку та підтримки
тваринництва, птахівництва і бджільництва сільгоспвиробникам виділено з
районного бюджету 30 тис. грн. для проведення ідентифікації овець, 15 тис.
грн. для здешевлення послуг штучного осіменіння корів.
• Всіма категоріями господарств посіяно та посаджено 421 га зернових
культур, в т.ч. 372 га - під кукурудзу на зерно, 1408 га - під картоплю, 161 га під овочі, 475 га - під однорічні трави, що становить 100,2 відс. до
прогнозованих площ.
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• Зібрано 15,1 тис. ц зернових культур, 216,5 тис. ц картоплі, 24,0 тис.ц
овочів відкритого грунту та 6,0 тис.ц плодово – ягідних культур.
• Протягом року в районі працювали 14 торговельних об’єктів з
продажу м’яса та продукції переробки, 5 підприємств з виробництва хліба та
хлібобулочних виробів, 1 цех з виробництва ковбасних виробів.
Інфраструктура, містобудування,
та житлово-комунальне господарство
• Протягом 2016 року здійснено капітальний ремонт автомобільних робіт
місцевого значення протяжністю понад 10 км., на що спрямовано понад 12,5
млн. грн. з бюджетів різних рівнів.
• В населених пунктах району прокладено 6,3 км. мереж вуличного
освітлення на основі енерго та ресурсоощадливих технологій, на що спрямовано
з місцевих бюджетів понад 1,0 млн. гривень.
• В галузі містобудування забудовникам видано 18 містобудівних умов та
обмежень забудови земельних ділянок, 85 будівельних паспортів забудови
земельних ділянок, погоджено 280 технічних документацій щодо оформлення
земельних ділянок, 69 детальних планів територій та надано 115 висновків до
проектів відведення земельних ділянок.
• Для реалізації заходів районної програми „Питна вода” та на
відшкодування заборгованості різниці в тарифах на централізоване
водопостачання та водовідведення населенню райдержадміністрацією виділено
з районного бюджету районному комунальному підприємству водопостачання
та водовідведення кошти в сумі 1470 тис. гривень.
• Рівень оплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги по району
за 2016 рік становив: природній газ -103,8 відс., електроенергію – 103,3 відс.,
водопостачання та водовідведення – 100,1 відс.
Ринок товарів
• За станом на 01 січня 2017 року в районі налічувалося 673 об’єкти
торгівлі.
• Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного
господарства за січень – вересень 2016 року становив 235,9 млн. грн. (97,9 відс.
до аналогічного періоду попереднього року у порівняних цінах). Обсяг
роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу склав 4329 грн. ( в 2015
році – 4136 грн.).
Туризм і рекреація
• За станом на 01 січня 2017 року мережа санаторно – курортних,
туристично – рекреаційних та готельних закладів району нараховувала 44
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об’єкти. Понад 60 власників сільських садиб надають послуги у сфері
сільського ( зеленого) туризму.
• Протягом 2016 року закладами туристично – рекреаційного
призначення оздоровлено понад 90 тис. осіб. Реалізовано послуг на суму понад
185 млн. грн. (105,7 відс. до рівня попереднього року), відраховано до
бюджетів усіх рівнів понад 29 млн. гривень.
2. Фінансова діяльність
• Протягом 2016 року до Державного та місцевих бюджетів мобілізовано
200,5 млн. грн. податків і зборів. Темп росту надходжень до бюджетів в
порівнянні з 2015 роком склав 137,7 відс.
• Із загальних надходжень до бюджетів усіх рівнів 20,0 відс.
забезпечили суб’єкти підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод,
14,2 відс. – санаторно – курортні заклади, 8,5 відс. – підприємства
лісопереробної галузі.
• До Державного бюджету надійшло 93,8 млн. грн. Ріст надходжень до
попереднього року склав 28,5 відс.
• Надходження до Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування склали 87,7 млн. грн., що становить 106,2 відс. до
планового показника.
• На 01 січня 2017 року податковий борг (недоїмка) до зведеного
бюджету становив 5045,0 тис. грн., що складає 96,1 відс. до початку 2016 року,
в тому числі борг до Державного бюджету – понад 2,4 млн. грн., до місцевих
бюджетів – понад 2,6 млн. гривень.
• Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів району за 2016
рік виконано на 110,1 відс., при затвердженому плані доходів місцевих
бюджетів в сумі 81475,6 тис. грн. фактично мобілізовано 89696,8 тис. грн.
Рівень виконання до попереднього року склав 150,9 відс. або на 30270,9 тис. грн.
більше.
• Закріплені доходи загального фонду районного бюджету виконано на
105,9 відс., при затвердженому плану доходів в сумі 41398,6 тис. грн. фактично
мобілізовано 43845,9 тис. гривень.
• Видаткова частина зведеного бюджету Свалявського району за 2016
рік освоєна на 96,6 відс. (при затвердженому плані 446,5 млн. грн. фактично
використано 431,2 млн.грн.).
• По загальному фонду бюджету району освоєно 392,6 млн.грн., що
складає 98,0 відс. до запланованих показників, з них:
25,7 відс. від загального обсягу видатків або 100,7 млн.грн. по галузі
освіти (рівень виконання забезпечено на 96,2 відс.);
9,3 відс. (36,4 млн.грн.) по галузі охорони здоров’я (рівень виконання97,8 відс.);
3,1 відс. (12,0 млн.грн.) по галузі культури (рівень виконання - 99,5
відс.);
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50,0 відс. (196,6 млн.грн.) в галузі соціального захисту населення та
соцзабезпечення (рівень виконання - 99,9 відс.).
• На фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв по
бюджетній сфері спрямовано 352,6 млн.грн. або 89,8 відс., із них на оплату
праці з нарахуванням-134,4 млн.грн. (34,2 відс.), оплату енергоносіїв-14,9
млн.грн. (3,8 відс.), на соціальні виплати населенню - 203,2 млн.грн. (49,7 відс.).
• По спеціальному фонду забезпечено фінансування видатків на 83,7
відс., при затвердженому плані в 46,0 млн.грн. освоєно 38,5 млн. грн., із них 12,5
млн. грн. - по галузі освіти (32,4 відс.), 3,0 млн. грн. - по галузі охорони здоров’я
(7,9 відс.), 1,9 млн. грн. - по галузі культури (5,0 відс.), 156,5 тис. грн. -в галузі
соціального захисту населення (0.4 відс.).
• За підсумками 2016 року зафіксована облікова кредиторська
заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів району в сумі 38,0
млн.грн. в галузі соціального захисту та соціального забезпечення у зв’язку з
недоотриманням субвенцій з державного бюджету на оплату окремих видів
пільг, субсидій тощо.
• За станом на 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість загального
фонду по місцевих бюджетах району по соціально-захищених статтях відсутня.
3. Соціальна політика
• Протягом 2016 року створено 730 нових робочих місць, що становить
102,0 відс. від завдань Програми зайнятості населення на 2016 рік.
• Працевлаштовано 861 особу, рівень працевлаштування незайнятого
населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, склав 32,7 відсотки.
• Середньомісячна заробітна плата працівників в сфері економіки в січнівересні 2016 року склала 3432 грн. Темп росту середньомісячної заробітної
плати до аналогічного періоду попереднього року становив 125,0 відсотка.
• Протягом 2016 року за рахунок субвенції з державного бюджету на
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям з дітьми, інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам спрямовано 107,1 млн.грн., з них:
42,5 млн. грн. - на виплату допомоги при народженні дитини;
10,5 млн. грн. - на виплату допомоги на дітей одиноким матерям;
498,9 тис. грн. - на виплату допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
394,9 тис. грн. - на виплату допомоги по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку;
3,2 млн. грн. - на виплату допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування;
37,0 млн. грн. - на виплату допомоги малозабезпеченим сім’ям згідно із
Законом України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’я” ;
10,3 млн. грн. - на виплату державної соціальної допомоги інвалідам
згідно із Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям інвалідам”.
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• Виплачено 1185 сім’ям готівку в сумі 2,7 млн. грн. для придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
• Субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг призначено 5013 сім’ям в сумі 74,5 млн. гривень.
• З районного бюджету в рамках реалізації заходів районної Програми
„Турбота” щодо посилення соціального захисту малозабезпеченим категоріям
громадян спрямовано:
462,0 тис.грн. - на виплату одноразової допомоги учасникам, які беруть
участь у АТО;
220,0 тис.грн. - на виплату одноразової допомоги важко- і хронічно
хворим;
40,0 тис.грн. - на виплату допомоги постраждалим внаслідок
техногенного і природного характеру;
25,5 тис. грн. - на виплату допомоги на поховання померлих.
Освіта
• Реалізацію державної політики в галузі освіти забезпечували 33
загальноосвітні школи (навчається 6314 учнів), 2 позашкільні навчальні заклади
(Свалявський Будинок школяра та Свалявська ДЮСШ, в яких навчається 1032
учні), 4 навчально-виховні комплекси та 26 дошкільних навчальних закладів
(виховується 2122 дітей).
• Навчально-виховний процес у школах здійснювали 772 педагогічні
працівники, у дошкільних навчальних закладах - 204 педагоги.
• Безкоштовне харчування організовано у всіх загальноосвітніх школах
району для 3280 учнів (2299 – учні 1 – 4 класів, 881 – учні пільгових категорій).
• Протягом 2016 року проведено капітальні ремонти: системи
теплопостачання в Свалявській ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 (вартість робіт 990,6
тис. грн.), системи водовідведення в Неліпинській ЗОШ І – ІІІ ступенів (вартість
робіт 258,3 тис.грн.), Плосківської ЗОШ І – ІІІ ступенів (вартість робіт 753,7
тис.грн.), Росошанської ЗОШ І – ІІ ступенів (вартість робіт 1006,3 тис.грн.),
фасаду Свалявської гімназії (вартість робіт 420,0 тис.грн.), спортивної зали
Свалявської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 (вартість робіт 1022,6 тис. грн.),
облаштування спортивного майданчику в Голубинській ЗОШ І – ІІ ступенів
(вартість робіт 334,0 тис.грн.).
• Придбано 10 комплектів шкільних парт, 10 шкільних дошок, 2
комп’ютерні класи, 1 хіміко - біологічний навчальний кабінет мультимедійне
обладнання, 2 шкільні автобуси та інше обладнання на загальну суму понад 4,0
млн. гривень. Проведено поточні ремонти шкіл на суму 336,4 тис. гривень.
Охорона здоров’я
• Протягом 2016 року медичну допомогу населенню району надавали
центральна районна лікарня на 232 ліжка (звичайний стаціонар), районний
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центр первинної медико – санітарної допомоги на 69 ліжок (денний стаціонар),
13 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 14 ФАПів та одне
відділення загальної практики сімейної медицини в м.Сваляві.
• За рахунок виділених коштів з районного бюджету центральною
районною лікарнею придбано медичне обладнання на суму 2371,2 тис.грн.
• На медикаментозне забезпечення хворих спрямовано кошти в сумі 2,6
млн.грн., на харчування хворих – 389,7 тис.грн. Видатки на медикаментозне
забезпечення одного ліжко/дня становили 18,69 грн., на харчування–16,95 грн.
Культура
• В 2016 році в районі збережено інфраструктуру галузі культури.
Працювали 52 установи культури і мистецтва, з них 23 клубних, 25
бібліотечних, 3 дитячі школи мистецтв та Свалявський історичний музей.
• Тринадцять колективів носять звання „Народний”. На облік взято 127
майстрів народної творчості, серед яких 39 художників.
• В дитячих школах мистецтв навчається 963 учні та працює 106
викладачів.
• Протягом 2016 року з районного бюджету спрямовано:
96 тис. грн. для придбання обладнання та заміни вікон в Свалявській
централізованій бібліотечній системі;
91 тис. грн. для придбання обладнання, сценічних костюмів для
колективу „Чарівниця” та заміни дверей в районному будинку культури;
25 тис. грн. для закупівлі меблів та ремонту приміщень Свалявського
районного історичного музею;
295,5 тис. грн. для закупівлі обладнання, музичних інструментів та
заміни вікон в дитячих школах мистецтв району;
1,3 млн. грн. для завершення реконструкції будівлі Свалявської дитячої
школи мистецтв.
Сім’я, молодь та спорт
• Протягом літа оздоровлено 2043 дітей пільгової категорії, з них 50
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 25 дітей – інвалідів,
1129 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 8 дітей, постраждалих
внаслідок аварії на ЧАЕС, 340 дітей, які перебувають на диспансерному обліку,
150 дітей працівників агропромисловому комплексу та соціальної сфери сіл та
300 талановитих та обдарованих дітей.
• З районного бюджету спрямовано 202,8 тис. грн. та залучено з інших
джерел 310,0 тис. грн. для оздоровлення дітей.
• За рахунок коштів державного бюджету оздоровлено в ДЦ „Молода
гвардія” та ДЦ „Артек” 24 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, обласного бюджету -18 дітей пільгової категорії.
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• За станом на 01 січня 2017 року на обліку в службі у справах дітей
перебувало 176 неповнолітніх.
• Протягом 2016 року усиновлено 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (30-українцями, 6-іноземцями).
• На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 54
справи щодо забезпечення та гарантування права дитини на житло та майно, 9 –
про позбавлення батьківських прав, 14 - про призначення громадян опікунами
(піклувальниками).
• В рамках реалізації районної програми розвитку фізичної культури і
спорту в 2016 році з районного бюджету виділено 70,0 тис. грн. на спортивномасові заходи.
• Збірні команди району брали участь в обласних, Всеукраїнських
змаганнях, в яких ставали призерами з волейболу, пляжного волейболу,
баскетболу, з легкоатлетних видів.
Адміністративні послуги
• Протягом 2016 року через центр надання адміністративних послуг при
райдержадміністрації надано 3823 послуги, зокрема:
269 послуг Державної міграційної служби;
1836 послуг управління Держгеокадастру;
1608 послуг у сфері державної реєстрації бізнесу та нерухомості;
110 послуг дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
4. Організаційна робота
• Структура райдержадміністрації складається із апарату та 14
самостійних структурних підрозділів (2 управління, 7 відділів, 4 сектори та
служба у справах дітей).
• Гранична чисельність працівників в райдержадміністрації за станом на
01 січня 2017 року складала 123 штатні одиниці, фактично працювало - 112.
• Протягом 2016 року на вакантні посади державних службовців в
райдержадміністрації призначено 10 осіб, звільнено - 11.
• На виконання законодавства з питань державної реєстрації суб’єктів
господарювання та нерухомості розпорядженням голови райдержадміністрації
25.03.2016 № 27-к в структурі райдержадміністрації створено сектор з питань
державної реєстрації.
• Протягом 2016 року інформації від судових і правоохоронних органів
щодо притягнення державних службовців за скоєння корупційних
правопорушень та звернень від громадян і юридичних осіб щодо перевірки
можливого виникнення конфлікту інтересів державних службовців в
райдержадміністрацію не надходило.
• Протягом 2016 року до райдержадміністрації надійшло 1002 звернення
громадян (в 2015р. – 980), в тому числі 107 звернень із вищестоящих органів
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державної влади. За результатами розгляду звернень громадян вирішено
позитивно 604 звернення (60 відс. від загальної кількості звернень).
• Протягом 2016 в райдержадміністрацію надійшло 1509 документів (в
2015р. – 1600), з них взято на контроль -1190, в тому числі 188 розпоряджень та
18 доручень голови облдержадміністрації, 660 листів з облдержадміністрації, та
її структурних підрозділів, 290 листів з районних організацій, установ,
місцевих рад, 7 звернень народних депутатів України, 29 інформаційних
запитів.
• У 2016 році головою райдержадміністрації видано 510 розпоряджень та
78 доручень.
• В порядку контролю протягом року надіслано в облдержадміністрацію
та її структурні підрозділи 1465 інформацій про хід виконання завдань,
визначених контрольними документами.
•
Протягом
2016
року
проведено
13
засідань
колегії
райдержадміністрації, на яких розглянуто 34 питання. За результатами засідань
колегії прийнято 5 рішень колегії, 16 розпоряджень та 13 доручень голови
райдержадміністрації.

Голова Свалявської райдержадміністрації

О.А. Дідович

