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Інформація
про виконання Прогнозу економічного і
соціального розвитку району за 2015 рік
У 2015 році основні зусилля райдержадміністрації були спрямовані на
забезпечення економічного зростання шляхом реалізації першочергових
пріоритетних цілей та завдань розвитку району з метою ефективного
функціонування реального сектору економіки та поліпшення життєвого рівня
населення. З нарощуванням обсягів реалізації промислової продукції завершили
рік всі галузі економіки.
Розвиток основних галузей економіки
Реальний економічний потенціал району формують 174 діючих суб’єктів
підприємницької діяльності (юридичних осіб), з яких 47 - у сфері оптової та
роздрібної торгівлі, 49 – у промисловості, 5 – у будівництві, 10 – у санаторнокурортному бізнесі, 5 - на транспорті і зв’язку, 15 – у сільському господарстві,
мисливстві та лісовому господарстві, 14 - операції з нерухомістю, оренда,
інжиніринг та надання послуг.
Промисловість.
В промисловості щомісячно спостерігався ріст реалізації основних видів
промислової продукції.
Результатом роботи промислових підприємств району за 2015 рік є
реалізація промислової продукції на суму 614,9 млн. грн., що на 30,0 відс. більше
ніж у 2014 році.
За підсумками року приріст досягнуто підприємствами харчової
промисловості – на 30,0 відс., виробництва деревини та виробів з деревини – на
38,3відс., електричного та електронного устаткування – на 57,9 відс., хімічного
виробництва – на 63,7 відс.
Вживалися відповідні заходи підприємствами району щодо збільшення
обсягів виробництва промислової продукції. Зокрема: ТОВ „Плосківський завод
мінвод”, яке здійснило модернізацію обладнання та запровадило розлив мінводи у
скляну тару, МПП „Алекс”, яке розширило асортимент продукції і розпочало
виробництво нової торгової марки столової мінеральної води „Поляна Срібна”,
товариства з обмеженою відповідальністю „Форшнер-Україна”, яке запровадило
реалізацію нових проектів по виробництву нових типів продукції, „ГрифскандСвалява” та „Алеф”, які збільшили відповідно виробництво деревного вугілля і
камінового брикету та гнуто-клеєних деталей із шпона (ламелії) на діючих
технологіях.
Проблемними питаннями, які гальмували розвиток сфери виробництва у
звітному році були недосконале кредитування підприємств промисловості,
відсутність дешевих банківських кредитів, постійне зростання цін на матеріальні
та енергетичні ресурси і як наслідок – нестача обігових коштів, а також низька
платоспроможність споживача та нестабільність на зовнішніх ринках.

Провідною галуззю, що формує більше половини обсягів промислового
виробництва в районі залишається харчова промисловість, питома вага якої в
загальних обсягах реалізованої продукції становить майже 50,5 відс. Майже 99,9
відс. продукції підприємств харчової промисловості складає мінеральна вода.
Видобутком мінеральних вод у 2015 році займалося 10 ліцензіатів, якими за
рік видобуто 161,2 тис.м.куб. мінеральної води, що становить 88 відс. до
попереднього року (183,5 тис.м.куб.).
Загальний показник використання дебету на родовищах району за 2015 рік
склав 50,8 відс. проти 57,8 відс. за попередній рік.
Використання мінеральної води санаторно-курортними закладами для
бальнеологічного лікування та виробниками мінвод для промислового розливу
знизилось і склало відповідно 94,3 відс. та 87,4 відсотка до попереднього року.
Частка використаної ліцензіатами води для промислового розливу в загальному
обсязі видобутої становить 85,8 відс.
Пріоритетними напрямками по збільшенню виробництва і надалі
залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних
вод та деревини.
Сільське господарство
Протягом 2015 року в районі виробництвом сільськогосподарської продукції
займалися 15 селянських фермерських господарств, один сільськогосподарський
обслуговуючий кооператив „Дусинський” і НВА „Племконецентр”, 9755
особистих селянських господарств. Частка худоби, яка утримується
агроформуваннями різних форм власності складає 1,1 відсоток, решта –
господарствами приватного сектора.
Сільськогосподарськими товаровиробниками за 2015 рік вироблено 2463 тонн
м´яса, 15565 тонн молока, 11750,7 тис.штук яєць, що становить до попереднього
року відповідно: 86,3%, 87,7%, 96,5%. В господарствах утримуються: 4602 голів
великої рогатої худоби (95,3%), в т.ч. корів - 3456 голів (95,6 %), свиней - 7570
голів (98,6%), овець та кіз - 3032 (96,3 %), птиці - 56,5 тис.голів (95,9%).
На виконання Програми розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і
бджільництва на 2011-2015 роки рішенням сесії районної ради виділено з
районного бюджету на 2015 рік 15 тис.грн., на здешевлення послуг штучного
осіменіння худоби. За станом на 1 січня 2016 року профінансовано всю суму.
За рахунок задіяних інвестиційних ресурсів – коштів міжнародної технічної
допомоги, в рамках програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь
- Україна НВА „Племконецентр” завершили реалізацію проекту по реконструкції
телятників під конюшні та адміністративно-навчальних приміщень центру
розведення і популяризації коней, загальна вартість якого складала 6,0 млн.грн.
Протягом 2015 року всіма категоріями господарств посіяно та посаджено 451
га ярих зернових, 1430 га картоплі, 159 га овочів, 1243 га кормових культур, що
становить 100,2 відс. до прогнозованих площ. Зібрано 12765 ц зернових культур,
219231 ц картоплі, 21525 ц овочів відкритого грунту та 5368 ц плодово-ягідних
культур.
Відповідно до „Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва
в області на 2010-2015 роки” з обласного бюджету виплачено 0,5 тис.грн.
громадянам за наявне та нарощене поголів’я овець.

Будівництво, інвестиційна діяльність.
Одним із основних джерел економічного розвитку району є надходження
інвестиційних ресурсів.
За 2015 рік обсяг введеного в експлуатацію житла склав 12,3 тис.м.кв.
загальної площі, що становить 87,6 відс. до попереднього року.
За звітній рік введено в експлуатацію 4 об’єкти комерційного призначення
(реконструкцію магазину, цеху по обробці фруктів під торгово-офісні приміщення,
добудову до торгово-готельного комплексу в м.Свалява та будівництво чотирьох
котеджів в с.Поляна), а також багатоквартирний житловий будинок з вбудованими
нежитловими торгово-офісними приміщеннями в м.Свалява.
За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів виконкомами
місцевих рад за звітний період виконано робіт на загальну суму майже 26,0
млн.грн. Основну частку коштів було спрямовано на впровадження
енергозберігаючих технологій в дошкільних навчальних закладах сіл району,
проведення робіт по капітальному ремонту фасаду та заміні вікон і дверей у
навчально-виховних комплексах № 10 та № 12 м.Свалява і в дошкільному
навчальному закладі в селі Сусково, реконструкцію системи опалення дошкільного
навчального закладу с.Голубине та діючої котельні дошкільного навчального
закладу в с.Березники, системи водопостачання та каналізації в дошкільному
навчальному закладі № 1 м.Свалява, даху та сходової площадки дошкільного
навчального закладу с.Родниківка, реконструкцію мосту через р.Дусинка в
с.Дусино, капітальний ремонт доріг в селах Голубине, Тибава, Поляна, Сусково,
Пасіка, Солочин, будівництво вуличного освітлення в селах Сасівка, Неліпино,
Стройне, Голубине, капітальний ремонт мощення алеї по вул.Головна м.Свалява та
облаштування спортивного майданчика в м.Свалява, а також на придбання
інвентарю та обладнання для дошкільних закладів району тощо.
Протягом 2015 року за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку шляхом співфінансування з місцевих бюджетів реалізовано 5
інвестиційних проектів, а саме: з реконструкції будівлі дитячої школи мистецтв по
вул. Борканюка, напірного каналізаційного
колектора та водопроводу від
каналізаційної насосної станції по вул. Головній до каналізаційних очисних споруд
в м. Свалява, системи теплопостачання Голубинської загальноосвітньої школи I-II
ступеня, завершення будівництва вулиці в ур.Гробище с.Солочин та капітального
ремонту дороги по вул.Дисковецька (друга черга) у с.Поляна.
З державного фонду регіонального розвитку на реалізацію цих інвестиційних
проектів було спрямовано 6268,4 тис.грн., з районного та сільських бюджетів –
422,2 тис.гривень.
Протягом 2015 року проведено поточні та капітальні ремонти доріг
комунальної власності відповідно 15 км. та 1,6 км., на що було використано
субвенцію з державного бюджету в сумі 491 тис.грн. та з місцевих бюджетів – 5,7
млн.грн.
Таким чином, за 2015 рік у розвиток економіки району було спрямовано 79,8
млн.грн. капітальних інвестицій, їх обсяг порівняно з попереднім роком склав 95,5
відсотки.
З початку іноземного інвестування, станом на 31 грудня 2015 року, в район
залучено 12,2 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що становить 74,0 відс.

до обсягів на початок 2015 року. Інвестиції надходили із 14 країн світу. До
основних країн-інвесторів входять Німеччина, Польща та Чехія.
Сума залучених інвестицій на одного жителя району склала 224 дол.США.
Найбільш інвестиційно привабливими залишаються підприємства обробної
промисловості, на розвиток яких спрямовано майже 66,0 відс. прямих іноземних
інвестицій та готельного і ресторанного бізнесу, які залучили понад 22,7 відс.
іноземного капіталу.
З метою залучення потенційних інвесторів в районі створено базу даних
суб’єктів підприємництва, які мають незадіяні виробничі потужності і потребують
додаткового залучення інвестицій з метою розширення та розвитку діючих
виробництв та запровадження нових, а також розроблені інвестиційні пропозиції
щодо реалізації проектів по будівництву об’єктів промисловості, оздоровчого та
рекреаційного призначення. Зазначені пропозиції надіслано до головного
управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та
туризму облдержадміністрації для включення в каталог інвестиційних пропозицій
та для представлення інвестиційного потенціалу району на виставкових заходах.
Зовнішньоторговельний обіг товарів протягом 2015 року склав майже 69,0
млн.дол.США. Обсяги експорту та імпорту товарів за цей же період становили
відповідно 39,1 та 29,9 млн.дол.США, що складає 84,9 та 81,3 відс. до 2014 року.
Таким чином обсяги експорту перевищили обсяги імпорту, що дозволило зберегти
позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке склало 9,2 млн. дол. США.
За товарною структурою основну питому вагу імпортних поставок (понад 43
відс.) становили машини, обладнання, комплектуючі та механізми до них,
електротехнічне обладнання, в тому числі давальницька сировина для
підприємства галузі електричного та електронного устаткування (ТОВ„ФоршнерУкраїна”). Понад 70 відс. експорту району складає продукція, виготовлена
товариством із давальницької сировини та 21,6 відс. від загального обсягу
експорту – деревина і вироби з деревини.
Майже весь обсяг експорту припадає на європейські країни. Основними
торговими партнерами району є Чехія, Польща, Німеччина, Румунія та
Угорщина.
Туризм і рекреація.
Відповідно до проведеної паспортизації та інвентаризації об’єктів санаторнокурортної та туристично-рекреаційної галузі району на базі мінеральних вод
Свалявщини на сьогодні функціонує мережа санаторно-курортних, туристичнорекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 42 об’єкти, серед них: 4
санаторії, лікувально-оздоровчий комплекс, туристичний комплекс, 2 - пансіонати,
1 мотель, 8 баз відпочинку, 27 готельних закладів, 3 гірськолижних витягів. Понад
60 власників сільських садиб надають послуги у сфері сільського (зеленого)
туризму. Базовим ареалом розвитку сільського туризму є села Поляна, Уклин,
Солочин, Ганьковиця, Неліпино, Сасівка та Вовчий.
Протягом 2015 року закладами туристично-рекреаційного призначення
оздоровлено понад 92 тис.осіб. Загалом за 2015 рік господарюючими суб’єктами
санаторно-курортної галузі району реалізовано послуг на суму понад 145,0
млн.грн. та відраховано до бюджетів всіх рівнів майже 40,0 млн.гривень.

Протягом звітного року введено в дію два об’єкти туристично-рекреаційного
призначення, а саме: завершено добудову до торгово-готельного комплексу в
м.Свалява та будівництво чотирьох котеджів в с.Поляна.
Лісове господарство.
У лісогосподарських підприємствах району обсяги заготівлі та реалізації
деревини склали відповідно 90,2 та 126,3 відсотки до 2014 року. Протягом 2015
року заготовлено 87,1 тис.куб. метрів деревини, із яких майже 65,9 тис.куб.м. (75,7
відс. від загальної заготівлі) – деревина одержана від рубок формування і
оздоровлення лісів. Ділова деревина в загальних обсягах заготівлі складала 30,8
відсотків.
Обсяги лісозаготівлі деревини скоротилися через недосконалу нормативноправову базу щодо ведення лісового господарства та лісових відносин, зменшення
ліміту лісосічного фонду.
Витрати на ведення лісового господарства склали 23,8 млн.грн. власних
коштів підприємств, які вели лісове господарство на площі 45,8 тис.га., що
становить 115,7 відсотка до попереднього року. Освоєно також 16,0 тис.грн.
власних коштів підприємств на будівництво та ремонти лісових доріг протяжністю
0,8 км.
Лісовідновлення за 2015 рік проведено на площі 116,2 га.
Ринок товарів і послуг.
Внутрішня торгівля є однією з основних галузей економіки, яка найбільш
динамічно розвивається і характеризується сталою позитивною динамікою обсягу
роздрібного товарообороту.
За станом на 1 січня 2016 року в районі налічується близько 670 об’єктів
торгівлі (з них фізичним особам-підприємцям належить понад 88,0 відс).
Протягом 2015 року за рахунок приватного капіталу суб’єктами
господарювання відкрито 2 заклади торгівлі, внаслідок чого торговельні площі
збільшилися майже на 2,0 відс.
В районі надалі успішно працюють сучасні торговельні підприємства, які
забезпечують відповідний рівень якості та культури обслуговування споживачів,
зокрема: торгово-готельний комплекс та заклад громадського харчування „Ксенія”,
торгові центри „Турист”, „Гратіс”, „Ж/Д Гратіс”, ДП „Тиса”, ТОВ „Вопак” та
торгово-виробничий комплекс „Русинія”.
Торговельна мережа району, що належить юридичним особам налічує 68
об’єктів і протягом останніх років не збільшувалась.
У задоволенні потреб населення у споживчих товарах значне місце належить
ринкам. В районі функціонують 3 ринки, з яких 2 – у сільській місцевості. Загальна
площа ринків становить 4933 кв.м., в т.ч. торгова – 3958 кв.м. Кількість торгових
місць – 561. За спеціалізацією - 1 ринок речовий, а 2 – змішані.
Обсяг роздрібного товарообороту суб’єктів господарювання сфери роздрібної
торгівлі у 2015 році склав 307,3 млн.грн., що становить 83,5 відс. до попереднього
року (у порівняних цінах). Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну
особу склав 5629 гривень.
За 2015 рік обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери
послуг, склав 179,7 млн.грн. що становить 106,3 відс. до 2014 року, в тому числі

населенню реалізовано послуг на суму 54,3 млн.грн. Частка послуг, реалізованих
населенню складає 30 відсотків.
Здійснюється щотижневий моніторинг цінової ситуації по підприємствах
торгівлі. Крім того, з метою стабілізації цін на продовольчому ринку району
щотижнево в 5 населених пунктах району проводяться ярмарки з продажу
сільськогосподарської продукції власного виробництва. Так, за 2015 рік проведено
245 ярмарків, на яких реалізовано продукцію власного виробництва та
продовольчих товарів на загальну суму понад 2,5 млн.гривень.
Фінансова діяльність
Упродовж 2015 року до бюджетів усіх рівнів мобілізовано податків, зборів,
обов’язкових платежів у сумі 145,7 млн.грн., що на 17,1 відс. більше в порівнянні з
попереднім роком.
26,6 відс. загальних надходжень Зведеного бюджету забезпечили суб’єкти
підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод, 26,9 відс. - санаторнокурортні заклади району, 9,1 відс. - підприємства лісопереробної галузі.
До Державного бюджету надійшло 73,0 млн.грн. Ріст надходжень до
попереднього року склав 25,3 відс.
Дохідна частина загального фонду місцевих бюджетів району за 2015 рік
виконана на 115,3 відс. тобто при затвердженому плані 51,5 млн.грн., фактично
мобілізовано 59,4 млн.грн. Рівень виконання до попереднього року склав 146,7
відс., або на 18,9 млн.грн. більше.
Дохідну частину загального фонду районного бюджету за 2015 рік виконано
на 122,4 відс., тобто забезпечено надходжень на загальну суму майже 29,8
млн.гривень.
Видаткова частина зведеного бюджету Свалявського району за 2015 рік
освоєна на 96,2 відс. (при затвердженому плані 344,7 млн.грн., фактично
використано 331,6 млн.грн.), з них:
- по загальному фонду освоєно 297,4 млн.грн., що становить 97,9 відс. до
запланованих показників, з яких спрямовано:
30,6 відс. загального обсягу видатків або 91,0 млн.грн. на утримання закладів
освіти (рівень виконання забезпечено на 95,1 відс.);
12,6 відс. загального обсягу видатків або 37,3 млн.грн. на утримання закладів
охорони здоров’я (рівень виконання забезпечено на 99,6 відс.);
41,2 відс. загального обсягу видатків або 122,5 млн.грн. в галузі соціального
захисту населення та соцзабезпечення (рівень виконання забезпечено на 99,9 відс.);
3,7 відс. загального обсягу видатків або 11,0 млн.грн. на утримання закладів
культури (рівень освоєння 98,9 відс.);
На фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв по бюджетній
сфері спрямовано 268,3 млн.грн., або 90,2 відс. видатків, із них на оплату праці з
нарахуваннями – 128,1 млн.грн., або 43,1 відс., оплату енергоносіїв – 11,9 млн.грн.
або 4,0 відс., на соціальні виплати населенню – 128,2 млн.грн., або 43,1 відсоток.
За підсумками 2015 року зафіксована облікована кредиторська заборгованість
по загальному фонду місцевих бюджетів району в сумі майже 18,6 млн.грн., а саме
в галузі соціального захисту та соціального забезпечення у зв’язку з

недоотриманням субвенцій з держбюджету в частині не виплати окремих видів
пільг, субсидій та пільгового проїзду.
За станом на 1 січня 2016 року кредиторська заборгованість загального фонду
по місцевому бюджету району по соціально-захищених статтях відсутня.
За станом на 1 січня 2016 року податковий борг (недоїмка) до Зведеного
бюджету становив 5108,3 тис.грн., що складає 103,0 відс. до початку року, в тому
числі борг до Державного бюджету склав понад 2,9 млн.грн., а до місцевих
бюджетів – понад 2,1 млн.грн.
Спільно з об’єднаною державною податковою інспекцією здійснено ряд
заходів, спрямованих на погашення податкового боргу. Зокрема, на протязі 2015
року забезпечено надходжень до Зведеного бюджету за рахунок мобілізації
заборгованих платежів в сумі майже 8,0 млн.грн.
Забезпечено ріст власних надходжень до Пенсійного фонду.
За 2015 рік в бюджет управління Пенсійного фонду у Свалявському районі
надійшло 662,7 тис.грн. власних коштів, що більше рівня планових показників на
42,6 відсотка.
Протягом 2015 року забезпечено надходження сум єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі майже 132,0 млн.грн.,
що складає 114,2 відс. до доведеного індикативного показника. Однак існує
заборгованість із зазначених платежів, яка за станом на 01.01.2016 року становила
450,4 тис.грн. і зменшилась до початку 2015 року на 10,4 відс.
Соціальна сфера
Медицина.
У 2015 році видатки на медичну галузь становили 37,4 млн.грн., тобто на 27,4
відс. більше ніж у попередньому році, з них на оплату праці – 30,1 млн.грн., оплату
енергоносіїв – 2,6 млн.грн. Видатки на одного жителя у 2015 році становили 707
грн. проти 557 грн. у 2014 році.
Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я
протягом 2015 року за рахунок коштів районного бюджету центральною районною
лікарнею придбано медичне обладнання
на суму 670,0 тис.грн., а саме:
концентратор кисню, стерилізатор паровий, кардіограф, світильник операційний,
автоматичний шприцевий дозатор, фотоколориметр та інше.
Для потреб амбулаторій загальної практики сімейної медицини району за
рахунок медичної субвенції з державного бюджету закуплено 7 дитячих ваг і 10
глюкометрів на загальну суму 15,5 тис.гривень.
Протягом 2015 року проведено капітальний ремонт амбулаторії загальної
практики сімейної медицини в селі Стройне за рахунок асигнувань з обласного та
районного бюджетів в сумі відповідно 200,0 та 273,4 тис.грн.
За рахунок коштів державного та обласного бюджетів отримано
медикаментів для центру первинної медико-санітарної допомоги та райлікарні на
суму понад 1, 6 млн.гривень.
В рамках реалізації програми розвитку та вдосконалення системи надання
медичної допомоги хворим нефрологічного профілю з районного бюджету
виділено 360 тис.грн. для лікування хворих.
На медикаментозне забезпечення хворих протягом звітного року спрямовано
на стаціонарну допомогу понад 1,5 млн.грн. бюджетних коштів, 1,2 млн.грн. для

придбання медикаментів для пільгової категорії населення, видатки на харчування
хворих склали 540,4 тис.грн. Таким чином, видатки на медикаментозне
забезпечення одного ліжко/дня становили 24,34 грн., на харчування – 21,62
гривень.
Освіта.
У 2015 році видатки загального фонду районного бюджету на галузь освіти
району становили майже 66,8 млн.грн., що на 21,5 відс. більше, ніж у 2014 році, з
них на оплату праці спрямовано 56,4 млн.грн., оплату енергоносіїв – 5,0 млн.грн.,
на закупівлю продуктів харчування для дітей загальноосвітніх шкіл – 3,2 млн.грн.
З метою якісної підготовки навчальних закладів району до нового 2015/2016
навчального року та безперебійного проведення навчання в опалювальний період
протягом 2015 року реалізовано комплекс заходів, зокрема в усіх навчальних
закладах району проведені планові поточні ремонти класних приміщень, кабінетів,
коридорів, котельного господарства, водопровідних, каналізаційних мереж,
ізоляцію трубопроводів та утеплення підвальних приміщень, виконано заміри
опору ізоляції електромереж та блискавкозахисту, також придбано інвентар та
обладнання загальну суму понад 526,1 тис.грн.
Здійснено ряд заходів з метою впровадження енергозберігаючих технологій,
ефективного використання ресурсів та скорочення енергоспоживання, а саме:
обстеження і випробовування інженерних мереж навчальних закладів району,
переведено на альтернативні види опалення 3 навчальні заклади, а саме:
Полянську, Голубинську та Дусинську загальноосвітні школи, проведено заміну
вікон в загальноосвітній школі №3 та гімназії в м.Свалява, а також в Дусинській,
Солочинській, Полянській та Тибавській загальноосвітніх школах, реконструкцію
системи опалення дошкільного навчального закладу с.Голубине та діючої
котельні в с.Березники, заміну вікон та дверей дошкільного навчального закладу в
селі Сусково, навчально-виховних комплексах м.Сваляви №10 та №12,
реконструкцію системи водопостачання та водовідведення в дошкільному
навчальному закладі №1 м.Сваляви, капітальний ремонт фасаду в начальновиховних комплексах м.Сваляви № 10 та № 12, даху та сходової площадки
дошкільного навчального закладу с.Родниківка.
Також протягом звітного року проведено поточні ремонти покрівель
спортивних залів Плосківської та Свалявської загальноосвітньої школи № 3,
бібліотеки Росошанської загальноосвітньої школи, ремонт їдалень Голубинської та
Свалявської загальноосвітньої школи № 2.
На здійснення цих робіт було спрямовано з обласного та районного бюджетів
асигнування в сумі понад 6,0 млн.грн.
На
реалізацію
інвестиційного
проекту
„Реконструкція
системи
теплопостачання Голубинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. шляхом
встановлення модульної котельні потужністю 130 кВт в с.Голубине” з державного
фонду регіонального розвитку у 2015 році було спрямовано 780,0 тис.грн.
На виготовлення проектно-кошторисних документацій по реалізації заходів
енергозбереження (заміна вікон і дверей) Сасівської, Березниківської та
Плосківської загальноосвітніх шкіл, здійснення зовнішнього водовідведення і
капремонту даху Неліпинської та Павлівської загальноосвітніх шкіл, проведенню

капремонту тепломережі Свалявської загальноосвітньої
спрямовано 275,0 тис.грн. коштів районного бюджету.

школи
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Культура.
Бюджет відділу культури і туризму райдержадміністрації на 2015 рік становив
10,1 млн.грн., що на 11,0 відс.більше рівня 2014 року, з них спрямовано на оплату
праці – 7,1 млн.грн.; на енергоносії – 394,6 тис.грн.
Протягом 2015 року проведено поточні ремонти в бібліотеках та клубних
установах населених пунктів району, в дитячих школах мистецтв м.Сваляви, сіл
Керецьки та Поляна, районному будинку культури, замінено на металопластикові
вікна та двері у дитячій районній бібліотеці та Свалявській дитячій школі мистецтв
(корпус №2). Для проведення зазначених робіт протягом року було спрямовано
коштів на загальну суму понад 121,4 тис.грн.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури протягом
2015 року придбано обладнання та інвентар за рахунок коштів районного бюджету
на суму 157,8 тис.грн., зокрема для районного будинку культури - сценічний одяг
(текстильне оформлення) та нову музичну звукопідсилюючу апаратуру, для
бібліотек-філій сіл Голубине, Сусково та Солочин - електричні конвектори, а
також комп’ютерну техніку та офісні шафи.
У звітному році виконано роботи по інвестиційному проекту „Реконструкція
будівлі дитячої школи мистецтв м.Свалява, вул.Борканюка, 4”, реалізація якого
здійснювалась шляхом співфінансування з Державного фонду регіонального
розвитку в сумі 2695,9 тис.грн., з районного бюджету на проект було спрямовано
46,1 тис.грн.
Для забезпечення твердим паливом закладів культури району в осінньозимовий період 2015/2016 років було завезено 160 м.кв.дров на, що виділено з
районного бюджету 25,0 тис.грн.
Протягом 2015 року бібліотечний фонд району поповнено на 1658
примірників видань на різних носіях, з них 1079 примірників книг,7
аудіовізуальних, 572 періодичні видання, на які здійснено передплату на загальну
суму 20,0 тис.грн.
Зайнятість населення.
За 2015 рік суб’єктами господарювання району створено 747 нових робочих
місць, що становить 107,0 відсотків від завдань Програми зайнятості населення
району на 2015 рік, в тому числі 220 – за рахунок юридичних осіб, 316– згідно
заключених трудових угод між приватними підприємцями та найманими
працівниками, 211 – за рахунок фізичних осіб приватних підприємців. Всього
завдяки малому бізнесу створено понад 70,0 відс. від загальної кількості
новостворених робочих місць.
Працевлаштовано за звітний період 780 осіб, тобто рівень працевлаштування
незайнятого населення зареєстрованого в державній службі зайнятості склав 38,0
відсотків.
Одним з напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація
громадських робіт, які забезпечують тимчасове працевлаштування. Протягом
звітного періоду взяли участь в таких роботах 63 безробітних.

Фінансову підтримку у започаткуванні власної справи, тобто одноразову
допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримало 18
осіб. Середній розмір цієї допомоги на одного безробітного становить майже 17,0
тис.грн. Загалом за рік виплачено 304,4 тис.грн. для організації підприємницької
діяльності. Також, 30 осіб із числа безробітних працевлаштовано шляхом виплати
роботодавцю компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
Стан оплати праці.
Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної заробітної
плати.
Середній розмір нарахувань із заробітної плати штатним працівникам
підприємств, установ, організацій району за 2015 рік склав 2895 грн. і перевищив
розмір встановлених державних соціальних гарантій щодо мінімальної заробітної
плати більше ніж у 2 рази. Темп росту середньомісячної заробітної плати до
попереднього року становить 117,6 відс.
Згідно статистичних даних станом на 1 січня 2016 року існує заборгованість із
виплати заробітної плати на підприємстві водопостачання та водовідведення в сумі
138,3 тис.грн., яку протягом І кварталу поточного року ліквідовано.
Стан виплати заробітної плати, платежів до Пенсійного фонду та бюджетів
розглядається на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із виплати
заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З початку року
проведено 37 засідань комісії та заслухано 62 керівників підприємств, які
допустили борги та порушення законодавства в частині оплати праці. За
результатами засідань керівникам дано відповідні доручення.
В цілому аналіз результатів соціально-економічного розвитку району за 2015
рік засвідчив, що здійснювані управліннями, відділами райдержадміністрації,
виконкомами місцевих рад шляхом застосування економічних та організаційних
важелів заходи забезпечили стале економічне зростання, виконання соціальних
програм.
Заступник голови ради

К.Стегура

