ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
голови Ужгородської районної державної адміністрації про роботу
райдержадміністрації у 2021 році
Метою публічного звіту є належне інформування громадськості про
підсумки діяльності, забезпечення належної прозорості та підзвітності районної
державної адміністрації.
Робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення
збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку Ужгородщини
на основі раціонального та ефективного використання наявних природних,
трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем
життєдіяльності територіальних громад, поліпшення добробуту та соціального
захисту населення.
Відповідно до постанови Верховної Ради України 17.07.2020 № 807-IX
„Про утворення та ліквідацію районів”, враховуючи зміни в організаційній
структурі Ужгородської райдержадміністрації, обумовлені реформами
адміністративно-територіального устрою відповідно до чинного законодавства
та процесу децентралізації, досягнення вказаних цілей здійснюється шляхом
виконання власних і делегованих Ужгородською районною радою
повноважень.
Одним із найголовніших напрямків роботи райдержадміністрації у 2021
році
було
проведення
процесу
реорганізації
Перечинської
та
Великоберезнянської
райдержадміністрацій
шляхом
приєднання
до
Ужгородської райдержадміністрації.
На теперішній час припинено, як юридичні особи публічного права вказані
райдержадміністрації,
а
Ужгородська
райдержадміністрація
стала
правонаступником її прав, обов’язків та майна.
На території Ужгородського району утворено 14 територіальних громад:
Ужгородська, Чопська, Перечинська міські територіальні громади;
Середнянська,
Великоберезнянська
селищні
територіальні
громади;
Баранинська, Холмківська, Оноківська, Сюртівська, Великодобронська,
Дубриницько-Малоберезнянська, Костринська, Ставненська, Тур′є-Реметівська
сільські територіальні громади.
При вирішенні першочергових завдань, звітний період відзначився
конструктивною співпрацею між представницькою і виконавчою гілками влади
району. Завдяки спільним зусиллям та відкритій політиці, вважаю одним з
найважливіших досягнень громадсько-політичну стабільність в Ужгородському
районі, порозуміння між владою, територіальними громадами та
громадськістю. Позитивне вирішення органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування
соціально-економічних
проблем,
які
виникають.
Систематичний, планомірний та постійний діалог з людьми, відкритість та
прозорість влади, своєчасна та суттєва реакція на звернення громадян,
взаємодія з осередками політичних партій та громадських організацій - ці
вищевказані фактори впливали на підтримання стабільної суспільно-політичної
ситуації в районі.
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Відкритість влади є важливою ознакою демократії. Питання відкритості
стосується багатьох напрямів функціонування системи державної влади. З цією
метою райдержадміністрацією ведуться офіційні вебсайт та вебсторінки,
зокрема, і у соціальних мережах з актуальною інформацією про її роботу та
новини у суспільному житті району, області й країни.
Задля найбільш повного та якісного інформування мешканців району про
роботу райдержадміністрації забезпечено систематичне опублікування на
офіційному вебсайті райдержадміністрації, офіційній сторінці в соціальній
мережі Facebook, а також публічних сторінках голови райдержадміністрації,
першого заступника та заступника голови райдержадміністрації у соціальній
мережі Facebook, матеріалів з пріоритетних питань державної політики,
матеріалів про події в економічній, соціальній, культурній та інших сферах,
діяльність управлінь та відділів райдержадміністрації, спрямованої на
вирішення актуальних питань.
Також, райдержадміністрацією постійно здійснюється інформування через
офіційний вебсайт райдержадміністрації та сторінки Фейсбук у соціальній
інтернет мережі щодо вакцинації населення проти гострої коронавірусної
хвороби та дотримання карантинних обмежень. В рамках зазначеної кампанії
забезпечено роботу щодо розповсюдження інформаційних матеріалів із
зазначеного питання в територіальні громади району для поширення їх серед
населення та суб’єктів господарювання, а також в установах, організаціях,
закладах, об’єктах соціальної сфери, транспорті.
Постійно взаємодіємо з інститутами громадянського суспільства.
При райдержадміністрації створена колегія. Наразі триває робота щодо
утворення нового складу громадської ради, оскільки спливає термін
повноважень чинного складу цього консультативно-дорадчого органу.
З метою підвищення якості підготовки рішень з важливих питань
державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки розроблено
орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік, а
також затверджено план роботи райдержадміністрації на 2022 рік.
Протягом
звітного
періоду
діяльність
райдержадміністрації
спрямовувалась на вирішення питань соціально-економічного та культурного
розвитку району.
Завдяки тісній співпраці райдержадміністрації та органів місцевого
самоврядування вирішувались важливі питання життєдіяльності району.
Забезпечено постійну комунікацію з представниками територіальних громад
району щодо обговорення проблемних і актуальних питань та шляхи їх
вирішення.
Проводилась відповідна робота щодо виконання законів України, указів і
розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень, доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.
Реалізація поставлених завдань вимагала від органів виконавчої влади
здійснення комплексу організаційних і практичних заходів.
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Економічний розвиток району
Промисловість
Ужгородщина продовжує займати одну з передових позицій за обсягами
реалізованої промислової продукції серед адміністративно-територіальних
одиниць області. Промисловими підприємствами району продовжується
робота над підвищенням технологічності та ефективності існуючих
виробництв, створенням нових видів конкурентоздатної продукції,
диверсифікацією ринків збуту.
Промисловість району акумулює понад 90% вкладених прямих іноземних
інвестицій, значну частку з яких складає машинобудування. Галузь
машинобудування забезпечує близько 74% загального обсягу реалізованої
продукції в районі.
ПрАТ „Єврокар” починаючи із 2001 року виготовляв автомобілі
модельного ряду марок „Фольксваген”, „Ауді”, „Сеат”, „Шкода”. На сьогодні
майже всі виробничі потужності підприємства віддали під виробництво
автомарки „Шкода”. За підсумками 2021 року виробництво автотранспортних
засобів на підприємстві склало 3476, що на 2,7% більше попереднього року.
Обсяг реалізації продукції ТОВ „Ядзакі Україна” впродовж січня – грудня
2021 року зріс до 1 млрд. гривень. Впродовж звітного періоду для
впровадження нових проектів були проведені необхідні монтажні підготовчі
роботи. Наразі відкрита кампанія з набору працівників для розширення штату
підприємства та збільшення обсягів виробництва у 2022 році.
Успішними підприємствами переробної галузі району є завод
„Агрофруктсервіс”, фермерське господарство „Коник”, ТОВ „НАТУР ГРІН
УКРАЇНА”.
Завод „Агрофруктсервіс” (с. Минай Холмківської територіальної громади)
укомплектований найсучаснішим технологічним обладнанням, що виготовлене
на замовлення в Європі та відповідає критеріям і вимогам Європейського
Союзу. Потужності підприємства дозволяють переробляти 5 – 7 тонн фруктів і
ягід на день.
У селі Концово Холмківської територіальної громади успішно функціонує
грибоферма ТОВ „НАТУР ГРІН УКРАЇНА”, де вирощують гриби шіїтаке. На
фермі планують вирощувати також інші екзотичні гриби. Підприємство
збільшило кількість поставки екзотичних грибів, що свідчить про розвиток цієї
галузі в Ужгородському районі, передбачається, що ферма вироблятиме понад
200 тонн грибів щомісяця.
Фермерським господарством „Коник”, яке спеціалізується на виробництві
фруктових соків, запустило у виробництво нові види натуральних соків із
власноруч вирощених фруктів.
На території району активно впроваджуються енергозберігаючі технології
та альтернативні джерела енергії. Зокрема, функціонує мережа сонячних
електростанцій, що розташована поблизу с.Тийглаш (потужністю 21,5 МВт)
СЕС-3, яка розміщується на площі 35 га та виробляє 25 млн. кВт на рік. На ній
встановлено 79 тисяч панелей, які генерують екологічно чисту сонячну
енергію.
Інвестиційна діяльність
Основу інвестиційного капіталу становить промисловість, на яку припадає
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понад 90,0% від загального обсягу вкладених прямих іноземних інвестицій у
районі. Залучення прямих іноземних інвестицій відбувалось з понад 23 країн
світу.
З метою просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей
регіону розроблено інвестиційні пропозиції Ужгородщини, які включено до
обласного каталогу інвестиційних пропозицій для презентації на офіційних
заходах (виставках, форумах, конференціях) та розміщено на офіційному сайті
райдержадміністрації.
У зв’язку із змінами в органах державної статистики щодо опрацювання
та поширення статистичної інформації з 01.01.2019 року показник „прямі
іноземні інвестиції” в розрізі районів не відслідковується, оскільки не
передбачений в планах державних статистичних спостережень, що
унеможливлює провести моніторинг надходження прямих іноземних
інвестицій в економіку району.
Будівництво
В рамках програми Президента України „Велике будівництво” за кошти
державного фонду регіонального розвитку у 2021 році на території
Ужгородського району здійснювалась реконструкція загальноосвітньої школи
І – III ступенів № 19 у м. Ужгород (перехідний об’єкт на 2022 рік). У 2021 році
з державного фонду регіонального розвитку було профінсовано та освоєно 7,2
млн. грн., з місцевого бюджету профінансовано 1,0 млн. грн. та використано
0,64 млн. гривень.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у
сільській місцевості впродовж 2021 року було завершено роботи з будівництва,
реконструкції та капітального ремонту і введено в експлуатацію наступні
об’єкти:
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Батфа
Ужгородського району – будівництво (Сюртівська територіальна громада),
офіційне відкриття відбулося 27.05.2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Коритняни
Ужгородського району – будівництво (Холмківська територіальна громада),
офіційне відкриття відбулося 23.10.2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Ратівці
Ужгородського району – будівництво (Сюртівська територіальна громада),
введено в експлуатацію в грудні 2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Чорноголова
Великоберезнянського району – будівництво (Дубриницько-Малоберезнянська
територіальна громада), введено в експлуатацію в грудні 2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Дубриничі
Перечинського району (Дубриницько-Малоберезнянська територіальна
громада), офіційне відкриття відбулося 22.08.2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Тур’ї-Ремети
Перечинського району (Тур’є-Реметівська територіальна громада), офіційне
відкриття відбулося 27.05.2021 року;
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амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Тур’я Пасіка
Перечинського району (Тур’є-Реметівська територіальна громада), офіційне
відкриття відбулося 14.01.2022 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Тур’я-Бистра
Перечинського району (Тур’є-Реметівська територіальна громада), офіційне
відкриття відбулося 27.05.2021 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Малий Березний
Великоберезнянського району – будівництво (Дубриницько-Малоберезнянська
територіальна громада), офіційне відкриття відбулося 06.01.2022 року;
амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Есень
Ужгородського району – будівництво (Чопська територіальна громада). У
листопаді 2021 року було завершено будівельні роботи, у січні 2022 року
об’єкт введено в експлуатацію.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на соціально-економічний розвиток здійснювалось будівництво спортивних
майданчиків. У листопаді 2021 року відбулось офіційне відкриття
багатофункціональних спортивних майданчиків зі штучним покриттям у селах
Тур’я-Пасіка, Тур’я Бистра, Тур’я Поляна Тур'є-Реметівської територіальної
громади, у селі Дубриничі Дубриницько-Малоберезнянської територіальної
громади та спортивний зал у Раківській гімназії Тур’є-Реметівської
територіальної громади.
Транскордонне співробітництво
Ужгородський район активно задіяний у реалізації міжнародних
транскордонних проектів, адже можливість використання донорських коштів
структурних фондів Європейського Союзу сприяє залученню додаткових
ресурсів міжнародної технічної допомоги для вирішення питань у
пріоритетних сферах розвитку району.
У рамках програми Європейського інструменту сусідства „Угорщина –
Словаччина – Румунія – Україна” ЄІС на 2014 – 2020 роки” реалізується
значна частина грантових проєктів на території Ужгородського району, у тому
числі інфраструктурний проект екологічного спрямування „Дороги до
здорових лісів: міцні, адаптаційні, різноманітні та сталі ліси в прикордонних
регіонах України та Словаччини”.
LIP Партнери проекту:
Державне підприємство „Ужгородське лісове господарство”;
Державне лісове господарство Татранського національного парку
(Словацька Республіка);
Лісове господарство SpišskáBelá (Словацька Республіка);
Лісове господарство Kežmarok (Словацька Республіка).
Прийняття постанови КМУ №1393 від 09.12.2021 року „Питання
реалізації експериментального проекту з організації управління чергами перед
міжнародними пунктами пропуску через державний кордон України для
автомобільного сполучення „Електронна черга перетину кордону” надало
можливість запустити пілотний проект „Електронна черга перетину кордону”.
Таким чином, зони очікування передбачено перед МАПП Чоп – Загонь „Тиса”
та МАПП „Ужгород – Вишнє–Нємецке”.
Проект надасть можливість початку функціонування сервісної зони в
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комплексі з сервісом в МАПП Чоп – Загонь „Тиса” – лютий 2022 року, МАПП
„Ужгород – Вишнє Нємецке” – квітень 2022 року.
Основними позитивними факторами пілотного проєкту є:
створення сервісу прогнозованого часу перетину кордону – управління
чергами;
усунення черги вантажного автотранспорту перед міжнародними
автомобільними пунктами пропуску;
покращення умов навколишнього середовища і санітарного стану в
прикордонній смузі.
Розвиток підприємництва
В Ужгородському районі активно розвивається торгівля, готельноресторанне господарство, виробництво сільськогосподарської продукції та
інші сфери послуг.
В районі зареєстровано 5687 суб᾿єктів господарської діяльності (3592
фізичних осіб-підприємців та 2095 юридичних осіб). Питома вага податкових
надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у загальних
надходженнях до зведеного бюджету складає 48,5%. Обсяг реалізованої
продукції суб᾿єктами господарювання району становить 18,5% до
загальнообласного показника. Найбільша кількість зайнятих працівників
задіяна в промисловості, оптовій та роздрібній торгівлі, туристичній галузі та
інших сферах.
Туристично-рекреаційний комплекс
Основною метою розвитку туристично-рекреаційного комплексу району є
створення конкурентоспроможного туристичного продукту, поліпшення якості
та доступності рекреаційних і туристичних послуг. Враховуючи унікальні
природні умови, сприятливий клімат, а також значний культурний потенціал
щороку збільшується кількість відпочиваючих та туристів.
На сьогодні мережа туристично-рекреаційних, готельних, санаторнооздоровчих закладів району нараховує 91 об’єкт. Таким чином, при повному
заповненню ліжко-місць, в районі одночасно можуть відпочити понад 6,9 тис.
осіб.
Завдяки залученню інвестиційного капіталу успішно функціонують такі
заклади, як санаторний комплекс „Деренівська купіль” та готельно-санаторний
комплекс „Термал-Стар” в с.Нижнє Солотвино. В цих закладах ефективно
використовуються термальні (мінеральні) води, які є привабливою складовою
для відпочиваючих.
За звітний період повністю завершено розбудову туристичного закладу
„Верховина” у с.Кам’яниця, який із середини 2021 активно приймає гостей.
З метою популяризації туристичного потенціалу, район приймає участь у
виставково-ярмаркових заходах, семінарах, конференціях.
Виконання бюджету
За даними Ужгородського управління ГУ ДПС у Закарпатській області до
зведеного бюджету за січень – грудень 2021 року по Ужгородському району
мобілізовано збору в сумі 968,502 млн. грн., що становить 104,6 % від
фактичних поступлень відповідного періоду 2020 року.
До державного бюджету за січень – грудень 2021 року по Ужгородському
району мобілізовано збору в сумі 134,787 млн. грн., що становить 104,1% від
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фактичних поступлень відповідного періоду попереднього року.
Пенсійний фонд
Упродовж 12 місяців 2021 року до бюджету Пенсійного фонду України в
Закарпатській області по Ужгородському району надійшло 10 115,0 тис.
гривень.
Планові показники по надходженню коштів виконано на 108,2%. За
додатковими ставками надійшло 57 272 тис. грн. або 130,3% планового
показника. Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій.
Станом на січень 2022 року заборгованість по Ужгородському району зі
страхових внесків складає 3 109,2 тис. грн., в порівнянні до січня 2021року
заборгованість зменшилась на 531 тис. гривень. Боргують до Пенсійного
фонду по Ужгородському району 100 платників (49 – юридичних осіб та 51 –
фізична особа).
Перебувають у процесі банкрутства 9 платників на суму 1352,6 тис. грн.:
АПК „Ужгородський” – 673,4 тис. грн.; Закарпатська лісопромислова
дільниця – 321,5 тис. грн.; ДП „Червона Зірка” – 172,9 тис. грн.; ТОВ МЖК
„Закарпаття” – 83,7 тис. гривень.
Безнадійний статус боргу мають 36 платників на суму 1427,8 тис. грн.:
ПАТ АТ „Яворник” – 514,6 тис. грн.; ПП „Інтер-Євро-Сервіс” – 333,6 тис. грн.;
ДП „Великоберезнянський консервний завод” – 103,6 тис. грн.; ТОВ СП
„Ковосервіс” – 73,0 тис. гривень.
Дієвий статус боргу 55 платників на суму 328,8 тис. грн. ТОВ
„Уліфармаком” – 61, 3 тис. грн.; ВАТ „Машинобудівний завод „Тиса” – 74,9
тис. гривень.
Борг по відшкодуванню пільгових пенсій станом на 01 січня 2022року по
м.Ужгород становить 6 953, 0 тис. грн. по 32 платниках.
Найбільшими боржниками по відшкодуванню пільгових пенсій є 10
підприємств: ПАТ АТ „Яворник” – 2 030,9 тис. грн.; ВАТ„Машинобудівний
завод„Тиса” – 1 017,3 тис. грн.; ПАТ „Ерстед” – 819,2 тис. грн.; ДП „Червона
Зірка” – 346,5 тис. грн.; ТОВ „Туря” – 208,0 тис. грн.; ПАТ Ужгородська ПМК
„Агробуд” – 262,1 тис. грн.; ДП „Великолазівський” – 193,4 тис.грн.; ЗОПК
„Міжнародний аеропорт „Ужгород” – 321,3 тис. грн.; .ВАТ „Ужгородська
взуттєва фабрика” – 121, 0 тис. грн.; АТЗТ „Андезит” – 102,5 тис. гривень.
Станом на 01.01.2022 року кількість застрахованих осіб по
Ужгородському району становить 68640 осіб.
Інфраструктура та житлово-комунальне господарство
За звітний період проведено планові заходи з організації, координації,
підготовки об’єктів інженерно-технічної й соціальної інфраструктури та
житлово-комунального господарства на території району.
Дорожньо-мостове господарство району
Кількість автомобільних доріг (вулиць) загального користування
державної та комунальної власності у районі складає 1362 одиниці. Загальна
кількість районних автомобільних доріг місцевого значення загального
користування складає 62 одиниці. Протяжність районних доріг складає 265,9
км, доріг комунальної власності (вулиць) 623,1 км.
Транспорт
Згідно „Нумерації міжміських і приміських автобусних маршрутів, що не
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виходять за межі області” у межах Ужгородського району зареєстровано 84
звичайних приміських автобусних маршрутів загального користування. Із них
згідно
договорів
на
пасажирські
перевезення,
укладених
райдержадміністрацією із автомобільними перевізниками за результатами
відповідних конкурсів, використовуються 43. Кількість автобусів, якими
щодоби здійснюються пасажирські перевезення – 92, із них 28 обладнано для
перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
В межах району також діє 31 приміський автобусний маршрут регулярних
спеціальних перевезень, які виконують чотири автомобільні перевізники.
Кількість оборотних рейсів – 81.
Оскільки 07.09.2021 року було прийнято Закон України „Про внесення
зміни до статті 7 Закону України „Про автомобільний транспорт” щодо
організації пасажирських перевезень”, за яким організатором перевезень на
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що
проходять територією двох або більше територіальних громад, визначено
обласні державні адміністрації, то за звітний період Ужгородською
райдержадміністрацією було здійснено передачу всієї належної документації
щодо цього питання.
Житлово-комунальне господарство
Впродовж 2021 року основна увага приділялась виконанню заходів щодо
забезпечення підготовки та безперебійного функціонування закладів
бюджетної сфери в опалювальному періоді, покращення благоустрою,
проведення місячників із санітарної очистки та озеленення територій
населених пунктів району. Впродовж звітного періоду було виготовлено
проектно-кошторисну документацію на об’єкт „Будівництво водопостачання
та водовідведення с.Соломоново Ужгородського району. Коригування
робочого проекту”. Наразі побудовано мережу водопостачання, що охоплює
територію села Соломоново та Страж, включаючи всі існуючі
житлові/нежитлові будівлі і споруди протяжністю 7,8 км.
Завершено реконструкцію водопроводу з підключенням споживачів по
вул. Заводській в с.Розівка та по вул.Патруса Карпатського, в
с.Минай.
Придбано водонапірну башту Рожневського в с.Кам’яниця. Виконано роботи
по об’єкту „Реконструкція системи водопостачання с.Часлівці, Ужгородського
району. Коригування” щодо укладання трубопроводів.
В населених пунктах району влаштовано 14 круглих колодязів зі збірного
залізобетону з запірною водопровідною арматурою відповідно до технічної
документації та 6 пожежних гідрантів.
З метою забезпечення належного функціонування житлового фонду та
впровадження нових форм управління і надання послуг у житловокомунальній сфері, райдержадміністрацією спільно з органами місцевого
самоврядування постійно вживаються заходи щодо створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в населених пунктах району.
На території району діює 508 об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ), а саме: м. Ужгород – 490, м. Чоп – 3, м. Перечин – 3,
Великоберезнянська селищна територіальна громада – 9, Холмківська сільська
територіальна громада – 2, Баранинська сільська територіальна громада
(с. Нижнє Солотвино) – 1.
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Оплата за спожиті енергоносії в усіх бюджетних установах здійснена в
повному обсязі. Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах
житлово-комунального господарства відсутня.
Енергетика
На території Ужгородського району до експлуатації підготовлено 165
об’єктів енергетики. За звітний період було зроблено поточні та капітальні
ремонти систем електропостачання, скоординовано роботу Ужгородського
РЕМ на розчистку 9 ділянок трас повітряних ліній електропередач ПЛ-10 кВт
між територіями місцевих рад району та 41 ділянки трас повітряних ліній ПЛ0,4 кВт у межах населених пунктів територіальних громад району.
Тверді побутові відходи
На території району діють три паспортизовані сміттєзвалища у межах
території Великодобронської сільської ради і Ужгородський полігон,
розміщений біля с. Барвінок Баранинської територіальної громади.
Деякі громади Ужгородського району мають можливість звільнити свої
території від загрозливого впливу стихійних сміттєзвалищ на навколишнє
середовище завдяки підписанню меморандуму про створення територіального
еколого-економічного кластеру „Карпати”. Договір про співробітництво
територіальних громад у формі реалізації спільного проекту з будівництва та
розміщення сміттєсортувального заводу на території Полянської сільської ради
підписали 16 громад, з них 6 по Ужгородському району: Великоберезнянська
селищна територіальна громада, Дубриницько-Малоберезнянська сільська
територіальна громада, Костринська сільська територіальна громада,
Перечинська міська територіальна громада, Ставненська сільська
територіальна громада, Тур’є-Реметівська сільська територіальна громада.
Саме ці громади географічно зручно розташовані поблизу даного заводу, що є
економічно вигідним.
Крім того, за межами населеного пункту на території Середнянської
селищної територіальної громади в с.Ірлява виділена земельна ділянка площею
23,048 га для розміщення об’єкту з переробки твердих побутових відходів.
Планова діяльність передбачає розміщення об’єкту з переробки твердих
побутових відходів з господарською зоною та інженерними спорудами. Також
ведуться напрацювання щодо визначення методів технічної переробки сміття.
Укладено угоди на надання послуг з вивезення ТПВ: з населенням –
10012; з організаціями (у тому числі бюджетними) – 311. Роздільний спосіб
збирання відходів запроваджено у селах Минай Холмківської сільської
територіальної громади, Оноківці та Кам’яниця Оноківської сільської
територіальної громади.
Соціальна сфера
Впродовж 2021 року здійснювались заходи щодо вдосконалення
соціально-трудових відносин із врахуванням змін у законодавчих актах.
Станом на 01.01.2022 року в Ужгородському районі заборгованість з
виплати заробітної плати наявна на 3 підприємствах: Великоберезнянський
районний територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг); ДП „Закарпатський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою”; ДП Агропромислова фірма „Леанка” загальною сумою
764,8 тис. гривень.
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За звітний період було проведено 16 засідань тимчасової комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Із питань погашення
заборгованості із виплати заробітної плати та заборгованості по ЄСВ заслухано
керівників Ужанського НПП та ДП Агропромислова фірма „Леанка”.
У ході вжитих заходів за період 2021 року відбулося погашення
заборгованості на 7 підприємствах:
КНП „Великоберезнянська лікарня Великоберезнянської селищної ради
Ужгородського району Закарпатської області”– 770,0 тис. грн.;
КНП „Обласний медичний клінічний шкірно-венерологічний центр”
Закарпатської обласної ради–35,7 тис. грн.;
ТОВ „ТРАНС-УЖ” – 496,1 тис. грн.;
ДП „Ужгородське військове лісництво” – 400,0 тис. грн.;
ТОВ „Медичний центр-ПОКРОВ” – 24,6 тис. грн.;
Ужанський НПП – 421,2 тис. грн.;
КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради
Закарпатської області” – 1 421,969 тис. грн.
Проведено 4 засідання робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення, забезпечення реалізації рішень,
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
Станом на 01.01.2022 року в районі нараховуються 562 діючих
підприємства, організації та установи, з них на 541 доцільним є укладання
колективних договорів. Наразі колективні договори укладені на 369
підприємствах, установах та організаціях, що складає 68,2 % від доцільного.
Медичне забезпечення
В Ужгородському районі функціонують такі лікувально-профілактичні
заклади:
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородський районний Центр
первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради”, до
складу якого входять 32 амбулаторії загальної практики сімейної медицини
(АЗПСМ) та 23 фельдшерсько-акушерські пункти (ФАПи);
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородська районна клінічна
лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області” на 188
стаціонарних ліжок та поліклінічне відділення на 450 відвідувань за зміну, яка
має у своїй структурі Середнянську філію КНП „Ужгородська районна
клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області”;
комунальне некомерційне підприємство „Великоберезнянський центр
первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради”;
комунальне некомерційне підприємство „Перечинський центр первинної
медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради”;
комунальне некомерційне підприємство „Перечинський центр первинної
медико-санітарної допомоги” Перечинської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Центр первинної медикосанітарної допомоги” Дубриницької сільської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Чопський центр первинної
медико- санітарної допомоги” Чопської міської ради;
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комунальне некомерційне підприємство Баранинської сільської ради
„Центр первинної медико-санітарної допомоги”;
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги”;
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородська міська поліклініка”
Ужгородської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Центральна міська клінічна
лікарня” Ужгородської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Великоберезнянська лікарня
Великоберезнянської селищної ради Ужгородського району;
комунальне
некомерційне
підприємство
„Перечинська
лікарня”
Перечинської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородська міська дитяча
клінічна лікарня” Ужгородської міської ради;
комунальне некомерційне підприємство „Ужгородська міська дитяча
поліклініка” Ужгородської міської ради.
У 2021 році у сфері охорони здоров’я фінансувалась районна Програма
розвитку комунального некомерційного підприємства „Ужгородський
районний Центр первинної медико-санітарної допомоги
Ужгородської
районної ради на 2019 – 2022 роки, на виконання якої було передбачено та
використано кошти з районного бюджету у сумі 50,0 тис. гривень.
Районний бюджет
Доходи
Всього за 2021 рік районний бюджет Ужгородського району виконано
разом по загальному і спеціальному фонду ( включаючи міжбюджетні
трансферти) по доходах у сумі 1 211,3 тис.грн., по видатках– у сумі 22 376,1
тис.грн.
Доходи районного бюджету по загальному фонду (без врахування обсягів
міжбюджетних трансфертів) за 2021 рік становлять 962,6 тис.грн., що складає
111,2% виконання плану, затвердженого на рік з урахуванням змін (865,2
тис.грн.), з яких:
надходженя по платі за надання адміністративних послуг склали 326,9
тис.грн. або 125,2% уточненого плану;
надходження від орендної плати за користування майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, склали 501,5 тис. грн.
або 93,6%. до плану. У порівнянні з 2020 роком даного виду податку надійшло
на 338,5 тис.грн. більше.
Видатки та заборгованість
Видатки районного бюджету разом по загальному і спеціальному фондах
виконано у сумі 22 376,1 тис.грн., при уточненому плані 23 666,1 тис.грн., що
становить 94,5 відсотка планових призначень.
У тому числі, видатки загального фонду виконано у сумі 15 751,6 тис.грн.,
що становить 97,1 відсотка до уточненого плану (16 226,8 тис.грн.).
Видатки спеціального фонду виконано у сумі 6 624,4 тис. грн., що
становить 89 відсотків до уточненого плану (7 439,3 тис.грн. з трансфертами,
що передаються до інших бюджетів).
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Станом на 01.01.2022 року сума кредиторської заборгованості
загального фонду районного бюджету складає 201,6 тис.грн. по управлінню
соціального захисту населення (прострочена заборгованість за 2015 рік) компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом
окремим категоріям громадян, що може бути погашена лише згідно відповідних
судових рішень.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету
станом на 01.01.2022 року складає 340,1 тис. грн. по Ужгородській
райдержадміністрації і виникла за придбання обладнання для об’єкту
„Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Кам’яниця
Ужгородського району - будівництво”. За результатами проведеної ревізії
встановлено недостачу устаткування, обладнання на суму 340 126,56 грн.
Допущене порушення призвело до матеріальної шкоди, нанесеної районному
бюджету. На підставі наказу №907/901/20, виданого 25.08.2021 року
Господарським
судом
Закарпатської
області,
відкрито
виконавче
впровадження про стягнення заборгованості з ТОВ „ОЛІВІЯ ІМПОРТ” на
користь Ужгородської районної державної адміністрації.
Містобудування та архітектура
За 2021 рік відділом містобудування та архітектури райдержадміністрації:
- розглянуто заяв щодо надання будівельних паспортів - 455 (в тому числі
видано паспортів - 432);
- внесено в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ДІЯ)
будівельних паспортів - 432;
- розглянуто заяв щодо надання містобудівних умов і обмежень – 95 (в
тому числі видано 59 містобудівних умов і обмежень);
- видано через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва 21 лист про те, що містобудівні умови і обмеження не надаються;
- розглянуто заяв щодо надання паспортів прив’язки Тимчасових споруд 13 (в тому числі видано 6 паспортів);
- надано висновків (листів) до проектів відведення земельних ділянок-417;
- підготовлено проектів розпоряджень голови райдержадміністрації – 18;
- опрацьовано та надано інформацію на всі документи, що стоять на
постійному контролі в райдержадміністрації (що стосуються компетенції
відділу);
- зареєстровано та опрацьовано 92 вхідних листів;
- підготовлено та направлено 102 вихідних листів з основних питань
діяльності відділу (в органи місцевого самоврядування, установи, організації,
фізичним та юридичним особам);
- відповідно до ст. 26³ Закону України „Про регулювання містобудівної
діяльностіˮ з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня
2019 р. № 367, видано 323 наказів про присвоєння адреси об’єкту будівництва;
- проведено 6 засідань архітектурно-містобудівної ради, на яких
розглянуто 29 детальних планів території.
Проведено громадські слухання та затверджено детальні плани території за
межами населених пунктів, а саме:
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- для розміщення цеху з виробництва будівельних матеріалів, за межами
населеного пункту, на території Баранинської сільської ради;
- для зміни цільового призначення земельної ділянки для індивідуального
садівництва за межами населеного пункту, на території Середнянської
селищної ради Ужгородського району Закарпатської області;
- для будівництва лісового розсадника для вирощування адаптованого до
змін клімату садивного матеріалу в кварталі 33 виділ 13, 14 Ужгородського
лісництва державного підприємства „Ужгородське лісове господарствоˮ, що
знаходиться за межами населеного пункту, на території Баранинської сільської
ради;
- для розміщення цеху з виробництва бетонних виробів, за межами
населеного пункту на території Баранинської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області;
- з метою зміни цільового призначення земельної ділянки площею 0,5631
га, для розміщення складських приміщень, за межами населеного пункту на
території Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської
області;
- для зміни цільового призначення земельної ділянки, площею 0,2525 га,
для індивідуального садівництва, за межами населеного пункту Холмець, на
території Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської
області;
-для будівництва міжнародного автодорожнього пункту пропуску
„Соломоново - Чієрна” за межами населеного пункту, на території
Соломонівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.
42 сесією 7 скликання Ужгородської районної ради 16.10.2020 № 741,
затверджено Програму, де було передбачено фінансування за кошти субвенції
Соломонівського сільського бюджету в сумі – 98 000,00 грн., для виготовлення
містобудівної документації - детального плану території та стратегічної
екологічної оцінки (СЕО).
Постійно
надаються
індивідуальні
консультації
архітекторам
територіальних громад та розробникам містобудівної документації.
Відділом регулярно ведеться інвентаризація розробленої містобудівної
документації на паперових та електронних носіях з метою створення
електронної бази містобудівного кадастру. До реєстру внесено 39 детальних
планів території.
Цивільний захист населення
Одним із основних і пріоритетних завдань органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування є координація комплексу робіт, пов’язаних з
попередженням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру, підвищення рівня захисту населення і території
району від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникнення та реальної
готовності до реагування на них.
Враховуючи зміни територіального устрою району основні зусиля було
направлено на організацію роботи ланок цивільного захисту населення у
новостворених територіальних громадах в єдиній державній системі
цивільного захисту. Організовано та проведено практично-методичні заняття із
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відповідальними за питання цивільного захисту у громадах із залученням
фахівців навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності ДСНС України у Закарпатській області.
На території району і в Україні в цілому склалася складна ситуація щодо
поширення коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2. За 2021 рік проведено 14 засідань комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглядалися питання,
які стосуються реалізації державної політики у сфері цивільного захисту
населення району. Райдержадміністрацією, у тому числі і відділом цивільного
захисту, вживалися та вживаються відповідні заходи щодо запобігання
поширенню на території району коронавірусної хвороби COVID-19.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19
розпорядженнями голови райдержадміністрації:
переведено органи управління і сили цивільного захисту районної
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у
режим функціонування в надзвичайній ситуації;
призначено керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
на території Ужгородського району.
Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації утворено районний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
на території Ужгородського району. Спільно із Ужгородською міськрайонною
філією державної установи „Закарпатський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України”, проводився та проводиться
постійний моніторинг поширення коронавірусної хвороби COVID-19.
Організовано проведення рейдових перевірок у закладах масового відпочинку
населення щодо дотримання протиепідемічних заходів із представниками
держпродспоживспілки України у Закарпатській області та представниками
районного відділення Національної поліції України.
У 2021 році було проведено заходи по обстеженню та розчистці ділянок
русла річки Латориця. Робота проведена спільно із аварійно-рятувальним
загоном спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області.
Використано кошти виділені на проведення робіт у сумі 98,0 тис грн. Зійснено
розчистку двох заторів від повалених дерев та сміття в межах русла річки.
В селах Невицьке, Оноківці та смт. Середнє, з виїздом на місце,
проведені комісійні обстеження місць масового відпочинку населення на
водних об’єктах району, за результатами яких складені відповідні акти
обстеження.
Відділом цивільного захисту райдержадміністрації спільно із
Ужгородським МРВ УДСНС України у Закарпатській області на території
Ужгородського району проведено комісійні обстеження захисних споруд
цивільного захисту незалежно від форми власності. Проводилась та
проводиться робота щодо технічної
інвентаризації захисних споруд
цивільного захисту.
Також, із вищезазначеним міськрайонним відділом проведені комісійні
обстеження навчальних закладів району щодо дотримання ними правил
пожежної безпеки.
Відповідно до Плану комплектування навчально-методичного центру
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цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області
проведені та проводяться навчання осіб керівного складу, фахівців органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання,
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань
цивільного захисту.
Згідно плану-графіку проведення практичної підготовки осіб керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту на підприємствах, установах та організаціях
спільно із навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності проведені спеціальні - об’єктові навчання із Ужгородським
РЕМ, ТОВ „Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед”, Середнянської ЗОШ І-ІІІ ст.,
ПАТ „Єврокар”.
Результати здійснених заходів у сфері цивільного захисту свідчать про
те, що основні вимоги та завдання, що стосуються реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, протягом
звітного періоду, виконані.
Соціальна сфера
Соціальний захист населення
Протягом 2021 року управління соціального захисту населення
Ужгородської райдержадміністрації здійснювало заходи по нарахуванню і
виплаті соціальних допомог, субсидій, пільг з врахуванням змін у
законодавчих актах.
Для розв`язання проблем соціального захисту осіб з інвалідністю,
ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інших осіб, які
потребують підтримки, в районі здійснюються заходи по соціально-медичному
забезпеченню, побутовому обслуговуванню, забезпеченню засобами
реабілітації та пересування, наданню матеріальної допомоги та інше.
В Ужгородському районі станом на 01.01.2022 року зареєстровано 3856
осіб з інвалідністю різних груп. Безкоштовними санаторно – курортними
путівками забезпечено 3 чоловік. На виконання заходів за бюджетною
програмою 2507030 „Реабілітація дітей з інвалідністю” було виділено та
профінансовано 366,6 тис. грн..; укладено та пройшло реабілітацію 20 дітей з
інвалідністю.
В районі забезпечується призначення та виплати в повному обсязі
державних соціальних допомог. Протягом січня-грудня 2021 року різними
видами соціальних допомог скористались 9520 сімей, загальна сума
нарахувань становить 138606,2 тис.грн. Із загальної кількості отримувачів усіх
видів соціальних допомог становлять сім`ї з дітьми, яким виплачено 79303,1
тис.грн. Виплата допомог проводиться щомісячно за поточний місяць.
В районі функціонує 8 будинків сімейного типу та 3 прийомні сім`ї, де
виховуються 43 дітей. Призначено та виплачено допомогу батькамвихователям та дітям – сиротам на загальну суму 9515,18 тис.грн.
Важливим питанням є призначення житлових субсидій. Протягом 2021
року субсидіями на ЖКП скористались 3160 сімей, призначено на загальну
суму 19377,8 тис.грн.
Субсидією на тверде паливо та скраплений газ скористались 281 сім`я,
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призначено на суму 1007,1 тис.грн.
В Єдиному державному реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває
на обліку 278 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Через управління надаються пільги 26,1 тис. громадянам району на основі
чинних законів та інших нормативних актів. Нараховано пільг різного
характеру на загальну суму 19647,4 тис.грн.
Пільгами на виплату компенсації на тверде паливо та скраплений газ
скористалися 1610 пільговиків на суму 1921,2 тис.грн.
На даний час в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які
мають право на пільги, перебувають на обліку 1842 багатодітних сімей та 4006
дітей з багатодітних сімей.
Станом на 01.01. 2022 року опрацьовано та видано 774 дитячих посвідчень
із багатодітної сім’ї та 194 батьківських посвідчень.
В банку даних багатодітних сімей району станом на 01.01.2022 є
багатодітні сім`ї, в яких 2359 дітей, із них: 10 дітей - 17 сімей, 9 дітей - 33
сімей, 8 дітей – 69 сімей, 7 дітей – 105 сімей, 6 дітей - 120 сімей, 5 дітей - 236
сімей, 4 дитини – 360 сімей, 3 дітей - 1429 сімей.
Відповідно до п. 18 протокольного рішення Центру допомоги учасникам
антитерористичної операції в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації станом на 01.01.2022 року перебуває 777 учасників
бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Всі вони внесені в
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги та
користуються пільгами відповідно до чинного законодавства.
Завідувачем сектору контролю за призначенням, виплатою пенсій та
державних соціальних інспекторів управління перевірено 858 новопризначених
пенсійних справ, 1323 перерахунків. Головним державним соціальним
інспектором проведено перевірку 118 справ отримувачів різного виду
державних соціальних допомог, з них 7 сімей подали недостовірну інформацію.
Освіта
Мережа
У галузі загальної середньої освіти наявна мережа закладів у порівнянні з
минулим роком зазнала доволі суттєвих змін. До Ужгородського району
приєдналися
заклади
освіти
Великоберезнянської,
ДубриницькоМалоберезнянської, Костринської, Перечинської, Ставненської, Тур’єРеметівської територіальних громад, м. Чоп та м. Ужгород.
Загальна кількість закладів освіти району – 195. З них: ЗДО (закладів
дошкільної освіти) – 85; ЗЗСО (закладів загальної середньої освіти) – 48;
О ЗЗСО (опорних закладів загальної середньої освіти) – 8; гімназій (ЗЗСО
І-ІІ ст.) – 38; ліцеїв – 16.
У розрізі сільських, селищних та міських рад:
Баранинська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 9
Великолазівський ЗДО (ясла-садок) ,,Сонечко”, Циганівський ЗДО
,,Журавлик”, Підгорбський ЗДО ,,Веселка”, Руськокомарівський ЗДО
,,Сонечко”, Баранинський, Глибоцький, Довгопільський, Холмецький,
Яроцький ЗДО; ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) – 3
Руськокомарівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів,
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Баранинський заклад освіти І ступеня, Холмецький заклад освіти І ступеня; О
ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 1 Руськокомарівський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, філії закладу: Глибоцька,
Нижньосолотвинська; гімназії; (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 0; ліцеї – 1 Великолазівський
ліцей, філії закладу: Яроцька, Циганівська, Стрипська, Довгопільська,
Підгорбська початкові школи.
Холмківська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 5
Коритнянський, Шишлівський, Сторожницький ЗДО, Розівський, Концівський
ДНЗ; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 1 Концівський
ОЗЗО, (ЗЗСО І-ІІ ст.) –1 Холмківська гімназія; ліцеї – 4 Коритнянський,
Шишлівський, Сторожницький ліцеї, Концівський ліцей з Минайською філією.
Оноківська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 2
Оноківський, Оріховицький ЗДО; ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) –
1-Кам’яницька початкова школа ,,Капітошка” з дошкільним підрозділом; О
ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 2 Оноківський ОЗЗСО з
Оріховицькою та Невицькою філіями, Кам’яницький ОЗЗСО з Гутянською
філією); гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 0; ліцеї – 0.
Сюртівська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 4
Великогеєвецький, Паладь-Комарівецький, Ратівецький, Тийгласький ЗДО;
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) – 2 Часлівецька, Галоцька початкові
школи; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 0; гімназії (ЗЗСО
І-ІІ ст.) – 3 Паладь-Комарівецька, Великогеєвецька, Ратівецька гімназії; ліцеї –
2 Сюртівський, Малогеєвецький ліцей.
Чопська міська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 5 Петрівська
початкова з дошкільним підрозділом, Есенський ЗДО ,,Веселка”,
Соломонівський ЗДО ,,Усмішка”, Тисаашванський ЗДО, заклад дошкільної
освіти ,,Казка” міста Чоп; ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) – 4
Петрівська початкова школа,Червонівський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів, Чопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1,
Чопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2; О ЗЗСО (опорні
заклади загальної середньої освіти) – 1 Есенський опорний заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів із Соловківською філією; гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.)
– 2 Cоломонівська, Тисаашванська гімназії; ліцеї – 0;
Великодобронська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) –
4 Малодобронський ЗДО (дитячий садок), Великодобронський ЗДО (ясласадок), Чомонинський ДНЗ, приватний заклад ,,Тисаагтелекський
реформатський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) ,,Егігеро”; ЗЗСО
(заклади загальної середньої освіти) – 1 Комунальний заклад ,,Демечівська
початкова школа”; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 0;
гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 2 Тисаагтелекська, Чомонинська гімназії; ліцеї – 2
Великодобронський, Малодобронський ліцеї.
Середнянська селищна рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) –3 та 9
дошкільних підрозділів при ЗЗСО: Дубрівський ЗДО, Середнянський ЗДО
„Сонечко” (ясла-дитсадок) загального розвитку, Худлівський ЗДО; ЗЗСО
(заклади загальної середньої освіти) – 3 Чабанівська загальноосвітня школа I-II
ступенів, Комунальний заклад ,,Ірлявська початкова школа”, Комунальний
заклад ,,Гайдоська початкова школа”; О ЗЗСО (опорні заклади загальної
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середньої освіти) – 2 Середнянський опорний заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів, філії закладу: Вовковецька, Дубрівська, Худлівський опорний
заклад загальної середньої освіти I-III ступенів з Верхньосолотвинською
філією); гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 4 Анталовська, Киблярівська, Чертезька,
Пацканівська гімназії); ліцеї – 1 Комунальний заклад ,,Лінцівський ліцей
Середнянської селищної ради”.
Перечинська міська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 4
Сімерківський ЗДО, Перечинський ЗДО ясла-садок ,,Веселка”,
Перечинський ДНЗ №4 ясла-садок ,,Теремок”; ЗЗСО (заклади загальної
середньої освіти) – 0; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти)
– 0; гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 3 Зарічівська гімназія з філією ,,Початкова
школа”, Сімерська, Сімерківська гімназії; ліцеї – 1 Перечинський ліцей з
філією ,,Ворочівська початкова школа з дошкільним підрозділом”.
Дубриницька сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) –3
Дубриницький ЗДО, Малоберезнянський ЗДО, Чорноголівський ЗДО; ЗЗСО
(заклади загальної середньої освіти) – 2 Малоберезнянський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів, Чорноголівський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 0;
гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) 3 Мирчанська, Смереківська гімназії, Новоселицька
гімназія з дошкільним підрозділом; ліцеї – 1 Дубриницький ліцей з філією
,,Пастілківська початкова школа”.
Тур’є-Реметівська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 9
Тур’є-Реметівський ЗДО, Турицький ЗДО, Раківський ЗДО, Тур’я-Пасіцький
ЗДО, Порошківський ЗДО, Порошківський ЗДО „Зернокське”, Тур’я
Полянський ЗДО, Поляно-Гутянський ЗДО, Тур’я Бистрянський ЗДО; ЗЗСО
(заклади загальної середньої освіти) – 5 Липовецька початкова школа,
Мокрянська початкова школа, Тур’є-Реметівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Тур’яПасіцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів; О ЗЗСО
(опорні заклади загальної середньої освіти) – 1; гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 7
Туричківська гімназія, Вільшинківська гімназія, Турицька гімназія, Раківська
гімназія, Тур’я Полянська гімназія, Поляно-Гутянська гімназія, Тур’яБистрянська гімназія, ліцеї – 0.
Великоберезнянська селищна рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) –3
Дошкільний навчальний заклад №1 ,,Веснянка”, Дошкільний навчальний
заклад №2 ,,Берізка”, Дошкільний навчальний заклад загального розвитку с.
Забрідь; ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) – 0, О ЗЗСО (опорні
заклади загальної середньої освіти) – 0; гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 0; ліцеї – 2
Ліцей ,,Ерудит”, Великоберезнянський ліцей.
Костринська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 4
Костринський, Солянський ЗДО, Лютянський заклад дошкільної освіти №1,
Лютянський заклад дошкільної освіти № 2; ЗЗСО (заклади загальної середньої
освіти) – 3 Костринськорозтоцька початкова школа (з дошкільним підрозділом,
Домашинська початкова школа, Лютянський заклад загальної середньої освіти
I-III ступенів; О ЗЗСО (опорні заклади загальної середньої освіти) – 0; гімназії
(ЗЗСО І-ІІ ст.) – 3 Солянська, Вишківська, Лютянська гімназії); ліцеї – 1
(Костринський ліцей).
Ставненська сільська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 5
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Лугівський, Ставненський, Волосянківський, Жорнавський, Стужицький ЗДО;
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) – 5 Ставненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів, Волосянківський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів, Стужицька початкова школа, Загорбська початкова
школа, Волосянківська початкова школа; О ЗЗСО (опорні заклади загальної
середньої освіти) – 0, гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 5 Стужицька, ВерховиноБистрянська, Жорнавська, Тихівська, Ужоцька гімназії; ліцеї – 0;
Ужгородська міська рада: ЗДО (заклади дошкільної освіти) – 25; ЗЗСО
(заклади загальної середньої освіти) – 19; О ЗЗСО (опорні заклади загальної
середньої освіти) – 0; гімназії (ЗЗСО І-ІІ ст.) – 5; ліцеї – 1.
Розширення мережі закладів дошкільної освіти району і створення
додаткових місць для дітей дошкільного віку
За звітний період відбулося відкриття дошкільного підрозділу (2 групи,
35 місць) початкової школи смт. Середнє Ужгородського району, приватного
закладу ,,Гімназії ім. П.Каталін Франгепан. Новостворений заклад успішно
функціонує.
Для охоплення дошкільною освітою дітей відповідного віку у населених
пунктах району проведено облік дітей від 1 до 6 років.
Згідно з даними обліку та враховуючи, що діти, котрі проживають
поблизу міст Ужгорода та Чопа, відвідують міські дитсадки, у районі
дошкільною освітою охоплено 78% дітей від 3 до 6 років та 100% п’ятирічок.
У закладах освіти району, що надають послуги з дошкільної освіти,
функціонують групи з денним перебуванням дітей – 1191 дитина,
короткотривалі -140 дітей, 98 дітей охоплено соціально-педагогічним
патронатом. Всього у закладах району виховується 1429 дошкільнят, що
становить 59 % дітей від 3 до 6 років та 72% п’ятирічок.
Вивчено можливість створення дошкільних відділень на базі приміщень
закладів загальної середньої освіти, що не використовуються для освітнього
процесу, та створено дошкільний підрозділ відкрито 1 групу (15 місць) в
Ірлявській початковій школі Середнянської селищної ради Ужгородського
району. Заклад облаштовано сучасними меблями, ігровим майданчиком, які
були придбані за рахунок районного бюджету.
З метою належного супроводу, підтримки і соціальної адаптації дітей
дошкільного віку, які мають психофізичні порушення, потрапили у складні
життєві обставини або не можуть відвідувати заклад у зв’язку з віддаленістю
домівки від закладу та фізичною неспроможністю батьків водити чи підвозити
дитину проводиться соціально-педагогічний патронат, яким охоплено 98 дітей.
Відповідно до потреби відкрито 1 додаткову інклюзивну групу (15 місць)
у дошкільному підрозділі комунального закладу ,,Лінцівський ліцей”
Середнянської селищної ради Ужгородського району. Для потреб дітей з
особливими потребами у закладі облаштовано ресурсну кімнату.
Всього для дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами у
закладах дошкільної освіти району функціонує 9 інклюзивних груп:
Худлівський, Пацканівський, Дубрівський, Баранинський, Оноківський,
Холмецький, Коритнянський, Шишлівський, Чопський ЗДО (по 1 групі на 1
дитину в кожному).
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зведена інформація про мережу закладів загальної середньої освіти
Ужгородського району

У 2021 році продовжувалися роботи по облаштуванню внутрішніх
вбиралень у закладах освіти району, які були розпочаті у 2020 році. Кошти,
виділені державною субвенцією на ці потреби у січні 2021 року, були передані
на територіальні громади, на території яких знаходяться дані об’єкти.
Загалом на території району у процесі виконання знаходяться 5
внутрішніх вбиралень у закладах освіти, а саме у:
Ратівецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Сюртівської сільської
ради Ужгородського району (основний корпус). Виготовлено проектнокошторисну документацію, наявна державна експертиза. Фінансування
передано на Сюртівську сільську територіальну громаду (1539106,22 грн.).
Відбулося коригування проектно-кошторисної документації, пройшла
процедура державних закупівель та завершено будівельно-монтажні роботи.
Тисаагтелекській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Великодобронської
сільської Ужгородського району. Виготовлено проектно-кошторисну
документацію, здійснено її державну експертизу, частину робіт виконано у
2020 році. Решта суми 586579,28 грн. передано на Великодобронську сільську
територіальну громаду. Станом на 01.11.2021 роботи завершені.
Чорноголівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Дубриницької сільської ради Ужгородського району. Виготовлено проектно-
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кошторисну документацію, наявна державна експертиза. Фінансування
передано на Дубриницько-Малоберезнянську сільську територіальну громаду
(1 млн.286 тис.грн.) Підписаний договір на виконання робіт. Монтажнобудівельні роботи тривають. Завершення робіт планується на перше півріччя
2022 року.
Стужицькій гімназії Ставненської сільської ради Ужгородського району.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію, наявна державна
експертиза. Фінансування передано на Ставненську сільську територіальну
громаду (1 млн. 320 тис. грн.). Будівельні роботи розпочаті. Завершення робіт
планується на перше півріччя 2022 року.
Порошківському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району. Виготовлено проектнокошторисну документацію, наявна державна експертиза. Фінансування
передано на Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду (1 млн. 451 тис.
грн.). Підписаний договір на виконання робіт. Монтажно-будівельні роботи
буде розпочато у квітні 2022 року.
Культура
Протягом звітного періоду в районі стабільно працювали заклади
культури, серед яких:
95 клубних закладів, з них: Перечинської міської ради – 5;
Ужгородської міської ради - 1; Чопської міської ради -5; Великоберезнянської
селищної ради -8; Середнянської селищної ради – 12; Баранинської сільської
ради – 8; Великодобронської сільської ради – 4; Дубриницької сільської ради –
9; Костринської сільської ради – 5; Оноківської сільської ради – 5;
Ставненської сільської ради – 12; Сюртівської сільської ради – 5; Тур’єРеметівської сільської ради – 12; Холмківської сільської ради – 4;
101 бібліотечна установа, з них: 6 - бібліотек Перечинської міської ради;
7 - бібліотек Ужгородської міської ради; 4 - бібліотеки Чопської міської ради;
9 -бібліотек Великоберезнянської селищної ради; 9 - бібліотек Середнянської
селищної ради; 10 - бібліотек Баранинської сільської ради; 4 - бібліотеки
Великодобронської сільської ради; 8 - бібліотек Дубриницької сільської ради;
6 -бібліотек Костринської сільської ради; 4 - бібліотеки Оноківської сільської
ради; 13 - бібліотек Ставненської сільської ради; 6 - бібліотек Сюртівської
сільської ради; 11 - бібліотек Тур’є-Реметівської сільської ради; 4 - бібліотеки
Холмківської сільської ради;
1 креативно-мистецький комплекс „Вілет” с.Кам’яниця;
10 дитячих шкіл мистецтв: Ужгородська дитяча музична школа ім.
П.І.Чайковського; Ужгородська ДШМ; Середнянська ДШМ; Тарнівецька
ДШМ; Коритнянська ДШМ; Малодобронська ДШМ; Чопська дитяча музична
школа; Перечинська дитяча музична школа; Тур’є-Реметівська дитяча музична
школа; Великоберезнянська ДШМ;
22 самодіяльних колективи, що носять звання „народний” та 2
„зразкових”;
6 музеїв на громадських засадах, з них: Великодобронський
етнографічний музей; музей бойової слави смт. Середнє; Пацканівська хата –
музей; історично-краєзнавчий музей с.Коритняни; П.Комарівецький
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краєзнавчий музей; Гайдошський історичний музей, (2 музеї носять звання
„народний” у с.В.Добронь та Пацканьово).
У районі діяло 509 клубних формувань, з них для дітей і підлітків – 307;
колективів художньої самодіяльності – 310, де задіяно 3509 учасників, з них
для дітей і підлітків – 305, в яких учасників 245 чол.; любительських об’єднань
та клубів за інтересами – 120, в яких 1302 учасника.
У мережі Ужгородського району нараховувалося 104 бібліотеки: 17
бібліотек обслуговувало національні меншини: угорців - 13 філій, словаків – 4
філії.
Протягом 2021 року послугами бібліотек скористались 18423
користувачів. Відвідування книгозбірень становить 20180. Користувачам
бібліотек видано 47935 примірників друкованої продукції. З метою
задоволення інформаційних запитів через Всесвітню мережу читачі мають
змогу користуватися пунктами вільного доступу до Інтернету, послугами
Інтернет–центру в центральній бібліотеці.
Книжковий фонд ЦРБС на 01.01.2021 року становив 735194 друкованих
видань. Бібліотечні та клубні заклади працювали в орендованих приміщеннях,
які, в основному, знаходяться на балансі місцевих рад.
Упродовж поточного року, всупереч несприятливій епідеміологічній
ситуації, в закладах культури району проводилися різноманітні масові заходи,
спрямовані на задоволення культурних потреб населення. Самодіяльні
колективи району є постійними учасниками фестивалів, конкурсів та
презентують своє мистецтво, як у районі, області, так і за її межами. Також
колективи району є відомими та популярними в Угорщині, Сербії, Румунії,
Словаччині, завдяки чому регулярно отримують запрошення на конкурси та
фестивалі, які проводяться у вищевказаних державах.
Здебільшого протягом звітного періоду робота закладів культури
проводилась в форматі „онлайн” та з додержанням усіх карантинних вимог.
Було проведено ряд масових заходів, серед яких: тематичні вечори,
бесіди, диспути, дитячі ранки, конкурси, спортивно-масові ігри, спортивні
змагання, театралізовані свята, майстер-класи з народного танцю, благодійні
концерти, святкові концерти, тощо. Проведенні культурно-мистецькі заходи
були спрямовані на задоволення потреб різних категорій населення, як для
дітей так і для юнацтва, а також для дорослих та людей старшого, похилого
віку і неодноразово супроводжувались виставками декоративно-прикладного
мистецтва та образотворчого мистецтва.
Фізична культура та спорт
Також протягом 2021 року, значна увага приділяється в районі спортивномасовій роботі.
При відділі спорту Холмківської сільської ради функціонують: Дитяча
юнацька спортивна школа (ДЮСШ) та Академія футболу.
При відділах освіти Чопської та Перечинської міських рад,
Великоберезнянської селищної ради також функціонують ДЮСШ.
У групах загальної фізичної, початкової та попередньої базової підготовки
займається близько 8000 юнаків та дівчат, які охоплюють 10 видів спорту:
футбол, волейбол, дзюдо, велоспорт, гандбол, плавання, художня гімнастика,
важка атлетика, легка атлетика, настільний теніс, бокс.
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Усі ДЮСШ приймають участь у Всеукраїнських, Міжнародних турнірах
та обласних змаганнях.
Великою популярністю в районі користується футбол – кількість осіб
близько 2000 чоловік. Відділення з волейболу нараховує 37 груп із загальною
кількістю понад 600 чоловік. Відділення дзюдо складається з 30 груп, в яких
займаються понад 300 осіб. Також популярністю користується гандбол –
загальна кількість близько 400 осіб.
В Ужгородському районі функціонує 584 спортивних споруд, із яких 441
– площинні споруди ( 7 - спортивні майданчики із тренажерним обладнанням,
18 - тенісні корти, 112 - футбольні поля, 66 - мультимайданчики, 31 - із
синтетичним покриттям), стадіони з трибунами – 3, спортивні зали – 74,
плавальні басейни – 6, стрілецькі тири – 4 та 53 інших споруд.
Робота з неповнолітніми
Діяльність служби у справах дітей райдержадміністрації у 2021 році була
сконцентрована на основні напрямки розвитку сфери захисту прав дитини в
Ужгородському районі.
На кінець першого півріччя в Ужгородському районі належним чином та у
відповідність до чинного законодавства розпочали діяльність, пов’язану із
захистом прав дитини, всі органи опіки та піклування виконавчих комітетів,
координацію яких забезпечують служби у справах дітей відповідних
міських/селищних/сільських рад теиторіальних громад. Всі служби у справах
дітей виконавчих комітетів новостворених об’єднаних територіальних громад
пройшли реєстрацію в Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України, як юридичні особи публічного права.
Відтак, станом на кінець 2021 року на первинному обліку служб у справах
дітей сільських/селищних/міських рад територіальних громад району перебуває
233 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (діаграма 1).

З них 200 дітей влаштовані під опіку/піклування фізичних осіб, прийомні
сім’ї та дитячі будинки сімейного типу(діаграма 2), що становить 85,8% від
загальної кількості дітей із відповідним правовим статусом (діаграма 3). Всі
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діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під
опікою, забезпечені державною соціальною допомогою та отримують її в
розмірі двох прожиткових мінімумів на кожну дитину.
Діаграма 2
Тимчосово перебувають у сімях
родичів/знайомих
Навчаються/Перебувають на
утриманні благодійних організацій
250
Повне державне утримання

200
150

ДБСТ/ПС

100
Опіка піклування

50
0
Перебувають на утриманні станом на кінець
2021 року

Протягом 2021 року на первинний облік служби у справах дітей
сільських/селищних рад взято 35 дітей із відповідним статусом. З них: 1
дитина влаштована до державного закладу, 1 - усиновлено, 13 дітей тимчасово перебувають у сім’ях родичів, 16 – опіка/піклування, 2 – зараховані
до учбових закладів, 2 - перебувають на утриманні благодійних організацій.
Протягом минулого року знято з відповідного обліку: 18 повнолітніх осіб,
3 - усиновлених дітей, 4 - повернутих на виховання батькам.
На території Ужгородського району функціонує 15 дитячих будинків
сімейного типу та 5 прийомних сімей, де виховуються 99 вихованців.
Загалом, сімейними формами виховання охоплено 91,4% дітей дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування району.
Протягом минулого року на обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебувало 14 сімейних пар: з них 4 - здійснили
усиновлення та отримали відповідні рішення суду; 2 сімейні пари зняті з
обліку, у зв’язку з закінченням терміну дії висновку про доцільність бути
усиновителями.
За напрямком соціального захисту дітей, профілактики злочинності та
правопорушень станом на 31.12.2021 року на обліку перебуває 66 дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах (з них: 11 – які зазнали
фізичного/психологічного/сексуального/економічного насильства, 55 –
проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських
обов’язків. (діаграма 3 ).
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Діаграма 3

З метою подолання дитячої безпритульності та бездоглядності,
попередження злочинності та бродяжництва серед дітей службами у справах
дітей спільно з правоохоронними органами проводяться профілактичні рейди
„Вулиця”, „Вокзал”, Всеукраїнський профілактичний захід „Урок” та
загальнообласний профілактичний рейд-перевірка торговельних закладів з
питань дотримання чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних
напоїв та тютюнових виробів дітям, відпрацювання інтернет-кафе та інтернетклубів.
В ході здійснення рейдів обстежуються населені пункти району,
здійснюються перевірки умов проживання, виховання та зайнятості дітей, які
перебувають на
обліку, місця масового скупчення неповнолітніх,
відвідуються неблагополучні сім’ї, затримуються діти, які займаються
бродяжництвом та жебракуванням. В результаті проведено рейдів 232,
перевірено сімей – 462, виявлено дітей 276, складено адміністративних
протоколів за ст. 184 КУпАП -50.
Діаграми 4,5

Кількість батьків, що
викликалися у ССД

Через
поведінку
дітей
Через
поведінку
батьків

26

Протягом 2021 року працівники служби у справах дітей прийняли участь у
251 судових засіданнях.
Проведено комісій з питань захисту прав дитини – 90, прийнято
відповідних рішень 188.
Служба у справах дітей райдержадміністрації є користувачем комплексної
системи захисту інформації єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти”,
призначеної для оброблення інформації, яка є власністю держави, та
інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена
законом.
Вся наявна інформація якою володіє структура вчасно та якісно вноситься
до бази даних. Здійснюється систематично моніторинг за опрацюванням
відомостей в системі ЄІАС „Діти” службами у справах дітей
сільських/селищних рад.

обліково-статистичних карток

Діаграма, 6

База даних Єдина аналітична інформаційна система "ДІТИ"
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ССД Дубриницької сільської
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ССД Тур’я Реметівської
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ССД Сюртівської сільської ради
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ради
батьківського
піклування
ССД Середнянської селищної
ради
ССД Оноківської сільської ради

Робота, проведена впродовж 2021 року райдержадміністрацією, як
виконавчим органом влади, і територіальними громадами, як органами
місцевого самоврядування, мала системний, цілеспрямований характер і дала
низку позитивних результатів.
На виконання власних та делегованих повноважень у 2021 році
головою райдержадміністрації, всього за звітній період, прийнято 297
розпорядження, з них 8 - з адміністративно-господарських питань, 287 – з
основної діяльності, 2 - спільні, видано 7 доручень голови
райдержадміністрації, накази керівника апарату з основної діяльності – 15.
У відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації
надійшло 2509 вхідних документів,
в тому числі: 2239 листів, 143
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розпорядження та 22 доручення з облдержадміністрації, 46 рішень районної
ради, 44 запитів на публічну інформацію, 14 рішень колегії з
облдержадміністрації та 1 розпорядження Президента України. Надіслано 1190
документів вихідної кореспонденції. Здійснено контроль за виконанням та
забезпечено надання відповідних інформацій на 640 контрольних документів.
Щодо роботи зі зверненнями громадян, то райдержадміністрацією вся
робота концентрується на реалізації громадянам конституційних прав на
звернення у відповідності до вимог Закону України “Про звернення громадян”
та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування”.
Так, на виконання вищезазначеного Указу Президента України
розроблений та затверджений графік особистого прийому громадян
керівництвом райдержадміністрації, графік проведення щомісячного дня
контролю та звітування голів виконавчих комітетів міських, селищних та
сільських рад.
В райдержадміністрації
працює телефон довіри. Громадяни мають
можливість звертатися до керівництва райдержадміністрації з особистих
питань, крім того, функціонує „гаряча” телефонна лінія „Запитай у влади”.
Також, райдержадміністрація надає можливість громадянам звертатись до
керівництва за допомогою електронного зв’язку (Інтернету). Надіслати
електронне звернення можна на електронну адресу uzh-rda@carpathia.gov.ua.
Протягом звітного періоду зареєстровано 21 електронне звернення.
Так, у 2021 році до райдержадміністрації надійшло 554 звернення. Серед
них індивідуальні становлять 520, а колективні – 34. Загалом протягом
аналізованого періоду в райдержадміністрацію звернулось 1339 громадян.
За соціальним станом: пенсіонери – 36, безробітні – 20; працівники
бюджетної сфери – 3, багатодітні сім’ї – 43, учасники бойових дій – 13 та інші;
категоріями: інваліди різних нозологій – 35 (інваліди І групи – 11, інваліди ІІ
групи – 17, інваліди ІІІ групи – 7); статтю: 372 жінок та 137 чоловіків.
За характером основних питань, з якими зверталися громадяни це:
земельні питання – 28, питання сімейної та гендерної політики, захист прав
дітей – 33, питання праці та заробітної плати – 36, питання комунального та
дорожнього господарства, благоустрою – 13, питання транспорту – 17, питання
охорони здоров’я – 19, питання освіти – 14 та інші.
Найбільша кількість звернень надійшла від жителів Великоберезнянської
селищної ТГ – 99, Перечинської міської ТГ – 75, Середнянської селищної ТГ –
96, Холмківської ТГ – 59, Баранинської ТГ – 49, Оноківської ТГ – 34,
Сюртівської ТГ – 33 та інші. 38 звернень надійшло від жителів м. Ужгород.
Всі звернення громадян державною адміністрацією розглянуті належним
чином.
Протягом звітного періоду відбулося 10 засідань колегії Ужгородської
райдержадміністрації за участю членів колегії, голів місцевих рад
територіальних громад району, представників відповідних служб і організацій
та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, де розглянули
питання: про стан підготовки господарського комплексу та установ бюджетної
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сфери району до безперебійної роботи в осінньо-зимовому періоді 2021-2022
років, дотримання санітарних норм у харчоблоках закладів освіти
Ужгородського району, поводження з твердими побутовими відходами в
Ужгородському районі, підсумки виконання місцевих бюджетів за 2020 рік,
підсумки роботи господарського комплексу, установ бюджетної сфери району в
умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021років та інші.
Планування роботи райдержадміністрації було відображено у проведенні
нарад, засідань комісій, робочих груп. Здійснено ряд робочих поїздок в
населені пункти територіальних громад Ужгородського району, під час яких, з
головами виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад, вивчалися
та вирішувалися проблемні питання громад району.
Було проведено роботу щодо передачі об’єктів спільної власності
територіальних громад районів до територіальних громад за місцем їх
територіального розташування і подальшого їх функціонування, а також майна
спільної власності територіальних громад району в комунальну власність
територіальних громад, підготовку належним чином документів для передачі.
Систематично проводились конструктивні діалоги з керівниками громад щодо
можливостей, які кожна громада може отримати від державних програм та
залучення коштів з державного бюджету.
За звітний період головою райдержадміністрації було проведено ряд
розширених нарад за участю голів територіальних громад району та
представників відповідних служб і організацій, на яких розглянуто, та деякі і
вирішено ряд актуальних питань життєдіяльності району, а саме: завершення
будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини в населених
пунктах району та підготовка актів готовності до експлуатації, стан організації
автомобільних пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі району, стан реалізації
державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і
мисливського господарства на території району з представниками державних
підприємств лісового господарства Ужгородського району, про визначення
земельної ділянки для організації автостоянки великогабаритного транспорту
міжнародних перевезень для сервісної зони, стан утримання мережі
автомобільних доріг в Ужгородському районі, в тому числі утримання вулиць
(доріг) населених пунктів територіальних громад у осінньо-зимовий період
2021-2022 років, стан розчистки річки Латориця на території Чопської,
Великодобронської та Сюртівської територіальних громад щодо подальшої
ліквідації сміттєвих заторів, про створення підрозділів місцевої пожежної
охорони (центрів-безпеки) на території територіальних громад Ужгородського
району, впровадження заходів з енергоефективності в багатоквартирних
будинках в рамках державної програми енергомодернізації „Енергодім”, щодо
реалізації державної політики у сфері оборонної роботи на території району та
інші.
В Ужгородському районі активно здійснюється робота щодо
забезпечення належного рівня вакцинації проти COVID-19 працівників
підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності та дотримання суб’єктами
господарювання і відвідувачами карантинних обмежень відповідно до норм
чинного законодавства, у зв’язку з поширенням на території України гострої
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респіраторної хвороби COVID-19.
Постійно проводяться виїзні зустрічі з представниками підприємств,
священнослужителями та релігійними організаціями, депутатським корпусом у
територіальні громади району.
Проводились зустрічі на підприємствах: ПрАТ „Єврокар” в селі
Соломоново Чопської міської територіальної громади, ТОВ „Джейбіл Сьоркіт
Юкрейн Лімітед” в селі Розівка Холмківської сільської територіальної громади,
ТОВ „Самвер” і ТОВ „Перечинська Швейна Фабрика” в місті Перечин
Перечинської міської теиторіальної громади, ПрАТ „Ужгородська швейна
фабрика” та інші.
З метою доведення до суб’єктів господарювання, представників торгівлі,
готельно-ресторанного, туристичного бізнесу, які здійснюють діяльність на
території Ужгородського району, норм чинного законодавства в частині
дотримання карантинних обмежень працівниками (персоналом) та власниками
підприємств протягом звітного періоду в райдержадміністрації були проведені
спільні розширені наради.
Керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації щодня проводились
засідання районного оперативного штабу для протидії поширенню гострої
респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 та засідання
районного оперативного штабу щодо проведення заходів контролю
територіальними громадами та працівниками поліції за додержанням
карантинних обмежень і аналіз стану захворюваності на COVID-19 в
Ужгородському районі.
Велику увагу було приділено питанням вакцинації населення та
чергування мобільних бригад, які здійснювали щеплення в обласному Центрі
вакцинації у Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості
„ПАДІЮН”. Протягом року було організовано наступні пункти щеплення та
центри масової вакцинації населення в районі, покликані підвищувати рівень
імунізації населення: м.Ужгород, Закарпатська обласна державна адміністрація;
смт Великий Березний, АЗПСМ; м.Перечин, приміщення ЦНАП; м.Чоп,
Чопська міська лікарня; м.Ужгород, ТЦ „ЕПІЦЕНТР”; м.Ужгород, залізничний
вокзал, станція Ужгород; та тимчасовий пункт щеплення ТЦ „Дастор”,
м.Ужгород.
За результатами проведених, протягом звітного періоду, керівництвом
райдержадміністрації робочих зустрічей, спільними зусиллями всіх органів
влади, колективів підприємств, установ, закладів і організацій та соціально
активних громадян вдалося забезпечити стабільне функціонування всіх
важливих сфер життєдіяльності району. Активно реалізовувується державна
програма „Велике будівництво”, завдяки якій виконано значний обсяг робіт.
Окремі об’єкти реалізовувались за кошти державного фонду регіонального
розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальноекономічний розвиток, а також інфраструктурні проєкти. Завдяки субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих
на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості в рамках
державної програми „Доступна медицина” на Ужгородщині було завершено
роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту і введено в
експлуатацію десять новозбудованих об’єктів соціальної інфраструктури -
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амбулаторій загальної практики сімейної медицини у Тур’є-Реметівській,
Дубриницько-Малоберезнянській,
Сюртівській,
Чопській,
Хомківській
територіальних громадах.
У 2021 році відкрито спортивні споруди: багатофункціональні спортивні
майданчики зі штучним покриттям у селах: Тур’я-Пасіка, Тур’я Бистра, Тур’я
Поляна Тур'є-Реметівської територіальної громади та у селі Дубриничі
Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади та спортивний зал у
Раківській гімназії Тур’є-Реметівської територіальної громади. Запрацювали
нові Центри надання адміністративних послуг в Баранинській, Тур’Реметівській територіальних громадах.
В Оноківській та Холмківської територіальних громадах в рамках
соціального проекту „Активні парки – локації здорової України”, встановлено
майданчики для зайняття спортом, які реалізовано в рамках
загальнонаціональної програми, ініційованої Президентом України, „Здорова
Україна”.
Завдяки цим державним інвестиціям у громадах Ужгородського району
добробут стає комфортнішими та зручнішими для їх жителів.
В грудні 2021 року офіційно відкрито добровільну пожежну команду в селі
Малі Геївці Сюртівської територіальної громади.
Велика увага приділалась якісному забезпеченню соціального захисту
жителів Ужгородського району, учасників антитерористичної операції, а також
питанням молодіжної політики та інтересам активної молоді району.
Територіальним громадам району, а саме: Кам'яницькому опорному
закладу
загальної
середньої
освіти
Оноківської
сільської
ради,
Великоберезнянському
ліцею
Великоберезнянської
селищної
ради,
Перечинському ліцею Перечинської міської ради передано нові шкільні
автобуси. Вручено ноутбуки вчителям Концівського та Шишлівського ліцеїв
Холмківської сільської ради, які реалізуються в межах національного проєкту
„Ноутбук кожному вчителю” Міністерства освіти і науки та Міністерства
цифрової трансформації.
Активно ведеться робота з керівником громадської організації „Станція
заготівлі вторсировини „Проектна, 3” щодо налагодження співпраці із
територіальними громадами району з питань створення пунктів прийому
вторсировини в населених пунктах, а також організації збору та сортування
сміття.
На етапі успішного завершення проект „Розвиток туристичної
інфраструктури Закарпатської області через покращення навігаційних
елементів та встановлення туристичних стоянок” вздовж автомобільної дороги
державного значення Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на території Ставненської
сільської ради, що фінансується завдяки Програми підтримки секторальної
політики в рамках реалізації грантового проєкту із залученням коштів
Європейського Союзу.
В рамках підтримки програми Президента „Зелена країна”, неодноразово
було прийнято участь у масштабній Всеукраїнській акції висадки дерев
„Створюємо ліси разом” з працівниками ДП „Ужгородське лісове
господарство” на території Середнянської, Великоберезнянської, Оноківської
та Ставненської територіальних громад.
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Протягом 2021 року керівництво райдержадміністрації взяло участь у
засіданні Палати місцевих та регіональних влад Конгресу місцевих та
регіональних влад при Перезидентові України в режимі відеоконференцзв’язку,
яке проходило у м. Хмельницький.
У червні 2021 року взяли участь у Молитовному сніданку в атріумі
Закарпатської обласної ради, який мав на меті об’єднати присутніх спільною
молитвою за міжконфесійні мир та злагоду в краї.
У листопаді, голова райдержадміністрації взяв участь в обласних форумах:
„Енергоефективна громада – чисте довкілля” з метою представлення громадам
державної політики та інструментів підвищення енергоефективності у
житловій, соціальній та бюджетних сферах, а також обговорення механізмів
фінансування відповідних проєктів; „Re:Open Zakarpattia”, присвяченому
розвитку мультикультурних фронтирів України, соціальній згуртованості та
протидії дезінформації; „Інструменти економічного розвитку регіонів” на теми,
які стосуються питань впливу децентралізації на економічний розвиток
регіонів, залучення інвестицій у регіони та громади.
Керівництвом постійно проводилось інспектування відремонтованих доріг,
зокрема Оленівського перевалу, завершення відновлення автошляху Т-07-12
Перечин – Свалява, стану проведення ремонтних робіт в селі Сімер
Перечинської міської територіальної громади Ужгородського району, який
проходив у межах відновлення автошляху Т-07-12 Перечин – Свалява.
Здійснювались робочі поїздки в громади для перевірки робіт з будівництва
державної автомобільної дороги Н-13 „Львів-Самбір-Ужгород” у рамках
реалізації Програми Президента України „Велике Будівництво”, стан
дорожнього покриття на автомобільній дорозі загального користування
місцевого значення С 071201 Ужгород-Ярок, „Соломоново” Чоп – Велика
Добронь – Яноші з під'їздом до КПП „Косино”, з метою обговорення технічних
питань виконання дорожніх робіт, задля безпечного руху автомобільного
транспорту у цьому напрямку, а також утримання доріг Ужгородського району
в осінньо-зимовий період, спільно з представниками Служби автомобільних
доріг у Закарпатській області, Служби місцевих автомобільних доріг у
Закарпатській області, ВКП „Агрошляхбуд”.
На постійному контролі також перебували питання з організації взаємодії
органів влади щодо забезпечення виявлення та ліквідації в районі нелегального
обігу та торгівлі нафтопродуктами, ліквідації нелегального обігу та нелегальної
торгівлі нафтопродуктами на території Ужгородського району; питання
погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших
соціальних виплат та податкового боргу, результатом яких є погашення і
зменшення заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення
нелегальної торгівлі нафтопродуктами.
Значну увагу голова райдержадміністрації приділяв питанням
розвитку, сільського туризму та туристичної галузі на території району,
збільшенню потоку туристів. Провів ряд робочих зустрічей з гідекскурсоводами, гірськими провідниками та представниками туристичної
галузі, спільно з Федором Шандором, видатним туризмознавцем, який добре
знає Закарпаття й усі його унікальності.
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У рамках одного із пріоритетних завдань в системі соціального захисту та
завдяки реалізації державних програм, у липні місяці було урочисто вручено
посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України „Мати-героїня”. У
серпні - відкритто дитячий будинок сімейного типу у селі Ратівці Сюртівської
територіальної громади Ужгородського району, а в грудні - вручено ключі від
житлового будинку дитині-сироті, придбаного за кошти з державного бюджету
з придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа.
Протягом 2021 року за участю керівництва райдержадміністрації, районної
ради, представників територіальних громад, громадських організацій та
політичних партій було відзначено в районі важливі пам’ятні та визначні дати
історії і культури, релігійні свята та події з вшанування відомих українців,
проведення жалобних, урочистих, меморіальних та інших культурних заходів.
А також приділено увагу питанням щодо відзначення професійних свят, разом
з керівництвом області та міста, представниками місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, правоохоронних та
силових структур, військовослужбовців, учасників АТО/ООС, ветеранів війни,
духовенства, депутатими, священнослужителями та діячами науки і культури.
Велику увагу було приділено відзначенню 30-ї річниці Дня незалежності
України, гідного вшанування пам’яті військовослужбовців і учасників
добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України. З нагоди відзначення Дня Державного
Прапора України в Ужгороді
на площі Богдана Хмельницького на
найбільшому флагштоці висотою 30 метрів було урочисто піднято Прапор
України розміром 3,5 на 7 метрів. В районі також пройшли урочисті заходи з
нагоди 30-річчя Незалежності України.
З метою відзначення річниці Революції Гідності та Свободи, відання
належної шани громадянському подвигу, вшанування патріотизму і мужності
людей, які виступили на захист демократичних цінностей та з метою
вшанування пам’яті жертв трагедії Українського народу, виховання у громадян
пошани до трагічних сторінок в історії української держави, у всіх
територіальних громадах району було організовано та проведено ряд
тематичних заходів присвячених – Дню пам’яті жертв голодоморів, Дню
Гідності і Свободи, Дню захисника і захисниць України та інших.
Протягом року керівництво району постійно брало участь в урочистих
заходах: відзначення Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні,
відзначення річниці проголошення Карпатської України, вшанування загиблих
учасників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Дня пам’яті та примирення
і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, відкриття
меморіалу Дзвону перемоги з нагоди Дня пам’яті та примирення на Пагорбі
Слави в Ужгороді, вшанування пам’яті про події Революції Гідності заходи
біля пам’ятного знаку борцям за свободу і незалежність України, мітингреквієм біля пам'ятника жертвам голодоморів в обласному центрі Закарпаття на
набережній Незалежності з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні,
арт-проект історичної інсталяції „Барвистий вінок Закарпаття”, у рамках
всеукраїнського культурного марафону „Не забуваючи минуле, погляд у
майбутнє” присвяченого 30-річчю Незалежності України на території
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Закарпатського музею народної архітектури та побуту в місті Ужгород,
урочистості до 25-ї річниці Конституції України, 10-ий ювілейний звітний
концерт „Дитячої Академії танцю – Джерельця Карпат”, „Дні України 2021”,
що проходили в місті Кошице Свовацької республіки в рамках співпраці,
спрямованої на розвиток транскордонного співробітництва з Україною,
десятий ювілейний книжковий фестиваль „Книга-фест”, передача пластунами
міста Ужгород Вифлеємського вогоню миру керівництву райдержадміністрації,
районної ради та головам територіальних громад району, привітання
військовослужбовців з нагоди свята Дня захисників та захисниць України, забіг
до Дня захисників і захисниць України, благодійний забіг до Дня святого
Миколая „Пробіжи – допоможи”, спортивний захід нагородження переможців
та призерів чемпіонату Ужгородського району з футболу Турянської долини на
стадіоні села Минай, урочиста зустріч військовослужбовців 128-ї Закарпатської
окремої гірсько-штурмової бригади, які повернулися у місце постійної
дислокації після виконання бойових завдань на Сході країни.
Також керівництво брало участь в освітньо-культурних та
мистецьких заходах: заходи до Дня знань та Першого дзвоника в Оноківській
та Тур’є-Реметівській територіальних громадах, заходи з нагоди професійного
свята Дня бібліотек, а також - гурток ткацтва та гончарства у рамках прєкту
„Єтнотур: Пізнай культуру транскордонних територій Польщі та України” у
Перечинській громаді, заходи з нагоди Дня працівників освіти у Тур’є –
Реметівській та Ужгородській територіальних громадах.
Структура Ужгородської райдержадміністрації
Управлінська діяльність райдержадміністрації в 2021 році забезпечувалась
апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації із загальною
штатною чисельністю 164 штатні одиниці. Розпорядженням голови
райдержадміністрації 18.01.2021 №5 „Про структуру та граничну чисельність
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації”
затверджено структуру державної адміністрації,
а
саме:
апарат
райдержадміністрації – 41 штатних одиниць; управління, відділи та сектори
райдержадміністрації – 123 штатні одиниці. Серед них – політичних посад – 4,
посад державних службовців –149, з яких: посад державної служби категорії
„Б” – 49, категорії „В” – 100 та посади працівників державних органів, які
виконують функції з обслуговування - 11.
Підсумовуючи вищесказане, вважаю, що робота, проведена впродовж 2021
року райдержадміністрацією, як виконавчим органом влади, і територіальними
громадами, як органами місцевого самоврядування, мала системний,
цілеспрямований характер і дала низку позитивних результатів.
Райдержадміністрація продовжує працювати над виконанням вимог
законодавства з метою забезпечення власних та делегованих повноважень.
Тож завдання на поточний рік – така ж спільна, плідна робота задля
подальшого розвитку і процвітання Ужгородщини у її нових розширених
межах.

