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Попри всі труднощі – економічну кризу, війну і фактичний початок
виборчої кампанії – в 2018 році в Україні було чимало і перемог, зокрема
впевнене просування реформи децентралізації, успішний старт медичної
реформи, надання Українській єдиній православній церкві автокефалії.
Впродовж 2018 року діяльність районної державної адміністрації була
спрямована на забезпечення виконання Конституції і законів України, актів
Президента та Кабінету Міністрів України, делегованих повноважень
районною радою, вирішення питань розвитку економіки і поліпшення
добробуту населення.
Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації
спрямовувалась на забезпечення збалансованого соціально-економічного
розвитку району, ефективне використання наявних природних, трудових та
фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестицій в основні галузі
економіки, вирішення актуальних проблем життєдіяльності району,
поліпшення добробуту та соціального захисту населення.
Впродовж звітного періоду спостерігалась конструктивна співпраця
між представницькою і виконавчою гілками влади району, а також органами
місцевого самоврядування та територіальними відділеннями центральних
органів виконавчої влади щодо вирішення першочергових питань розвитку
нашого краю. Завдяки спільним зусиллям отримано відповідний результат
роботи.
Основними пріоритетними напрямками та стратегічними цілями роботи
райдержадміністрації в 2018 році були:

Зростання конкурентоспроможності та розвиток реального
сектору економіки району;

залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток
соціальної сфери;

покращення інфраструктури району та розвиток комунікацій;

поліпшення екологічної ситуації в районі;

забезпечення безпеки життєдіяльності населення району.
Для досягнення стратегічних цілей в районі забезпечено виконання
ряду завдань у різних сферах життєдіяльності.
ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Одним з основних завдань, які стоять перед райдержадміністрацією є
забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, рівноправного
партнерства та залучення громадян до формування та реалізації державної та
регіональної політики.
У районній державній адміністрації функціонує офіційний сайт, де крім
інформації про діяльність керівництва та структурних підрозділів РДА,
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оприлюднюється інформація відповідно до Закону України «Про доступ до
публічної інформації».

Також інформація про діяльність РДА висвітлюється на сторінках
районної газети «Вижницькі обрії» та в ефірах районного радіо «Хвилі
Черемошу».
З метою залучення громадськості до прийняття важливих рішень, що
стосуються соціального-економічного, культурного життя району при
райдержадміністрації створена та діє громадська рада, до складу якої
увійшли 23 представники інститутів громадянського суспільства.
Жителі району мають змогу також поспілкуватися з керівництвом
району під час особистих та виїзних прийомів громадян.
РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕНЯМИ ГРОМАДЯН
Протягом 2018 року на адресу райдержадміністрації надійшло 1030
звернень громадян. Серед звернень: 409 письмових, 18 - надійшли під час
особистих прийомів та 481 звернення - «Урядова гаряча лінія», 122
звернення з земельних питань.
За 2018 рік до райдержадміністрації звернулося 259 громадян для
отримання матеріальної допомоги. Найбільш незахищеним верствам
населення (одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям,
інвалідам війни та праці) за рахунок коштів районної Програми соціальної
підтримки малозахищених верств населення «Турбота» надано матеріальної
допомоги на суму 297 тис. грн.
Питання, які порушувалися у зверненнях від громадян, стосувалися
соціального захисту, житлово-комунального господарства, аграрної політики,
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ремонту доріг, газифікації житлових будинків, забезпечення житлом та
поліпшення житлових умов, надання субсидій, працевлаштування, тощо.
Всі
звернення,
що
надходять
до
районної
державної
адміністрації опрацьовуються та контролюються керівництвом, надаються
відповідні доручення виконавцям. На всі письмові звернення заявникам
надіслана письмова відповідь про наслідки розгляду звернення та прийняте
рішення.
ФІНАНСИ
Доходи (місцеві бюджети)
Пріоритетним напрямком роботи районної державної адміністрації у
2018 році було виконання бюджету та залучення всіх ресурсів для його
наповнення.
На 2018 рік в зведений місцевий бюджет Вижницького району
включено 8 бюджетів, в тому числі: районний, селищний та 6 сільських.
До місцевих бюджетів Вижницького району за 2018 рік надходження
(включаючи трансферти) склали в сумі 522,7 млн.грн., з них до загального
фонду 515,4 млн.грн., спеціального – 7,3 млн.грн., або 100% виконання всіх
місцевих бюджетів, які додатково поповнилися в порівнянні з минулим роком
на 36,7 млн.грн.(107,5%).
Із загальної суми надійшло трансфертів у сумі 471 млн.грн., або 99,5%
до плану на 2018 рік, та на 7,4% (+32,3млн.грн.) більше минулого року.
Питома вага трансфертів у всіх доходах району становить 90,1%.
Надходження податків, зборів і обов’язкових платежів склали в сумі
51,7 млн.грн., або виконаний план на 104,5% (+2,2 млн.грн.) та в порівнянні
до минулого року більше на 4,4 млн.грн., або 9,3%, з них загального фонду
надійшло 44,9 млн.грн. при плані на рік 43,4 млн.грн., або виконаний на
103,5% (+1,5 млн.грн.), спеціального фонду 6,8 млн.грн., або 111,2% (+0,7
млн.грн.) до плану та на 0,9 млн.грн.(15%) більше минулого року.
Це дало можливість забезпечити всі необхідні видатки бюджетних
установ на захищені і поточні видатки, які склали 516,6 млн.грн., або на 25,5
млн.грн.(5,2%) більше минулого року, з них загального фонду більше на 28,8
млн.грн.(+6,1%), спеціального фонду менше на 3,3 млн.грн.(-17,8%). При
цьому, без врахування делегованих видатків в І-му кварталі 2017 року
об’єднаних територіальних громад, видатки місцевих бюджетів по
загальному фонду збільшилися на 44,8 млн.грн.(+9,9%), з них видатки на
утримання установ освіти склали в сумі 111,3 млн.грн. та більше на 22,3
млн.грн. та 25,1%(в спів ставних умовах), установ охорони здоров’я - в сумі
52,1 млн.грн.(з них видатки вторинної медичної допомоги в сумі 42,5
млн.грн., або на 3,1 млн.грн.(+7,8%) більше), культури -в сумі 10,4 млн.грн.,
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та більше на 1,2 млн.грн.(+12,9%); соціальний захист –299,8 млн.грн. та
більше на 9,9 млн.грн.(+3,4%), житлово-комунальне господарство–4,9
млн.грн. та більше на 1,1 млн.грн. (+27,6%);
Забезпечено фінансування в повному обсязі видатків на заробітну
плату з нарахуваннями, сума яких склала 153,6 млн.грн., та які зросли в
порівнянні з 2017 роком на 25,1 млн.грн.(+19,9%), видатки на енергоносії,
харчування, медикаменти. Вдалося вирішити проблему своєчасного
фінансування коштів на цукрознижуючі препарати для хворих на цукровий та
нецукровий діабет, на які збільшено видатки протягом року на 1,3 млн.грн. та
склали в сумі 2,1 млн.грн.( більше попереднього року на 0,9 млн.грн. та 74%).
Суттєво збільшено та забезпечено своєчасну виплату допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, іншим особам, сума яких склала 164,0
млн.грн., оплату пільг та житлових субсидій населенню, сума яких склала
119,6 млн.грн., та збільшилася на 7,4 млн.грн.(6,5%), оплату пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу - 6,4 млн.грн., та на більше на 0,4
млн.грн.(7,5 %).
В минулому році в районі здійснено капітальних видатків в сумі 12,4
млн.грн.
З державного бюджету в 2018 році отримано субвенцій на соціальноекономічний розвиток окремих територій в загальній сумі 2,9 млн. та коштів
субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти «Нова українська школа» в сумі 1,1 млн.грн.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Аналізуючи стан виконання Програми економічного і соціального
розвитку Вижницького району на 2018 рік слід зазначити, що завдяки
злагодженій роботі та вжитим заходам органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності та жителів району
досягнуто позитивних тенденцій щодо нарощування як економічного, так
соціального потенціалу району.
Промисловість
Промисловість на території району є однією з найважливіших
складових господарського комплексу та відіграє важливу роль у соціально економічному розвитку. До основного кола звітуючих підприємств району
включено 25 підприємств. Левова частка підприємств працюють в
деревообробній галузі. Також виділяють харчову, видобувну та поліграфічну
галузі. Основними пріоритетними напрямками розвитку економіки району
залишаються: промисловий комплекс,
агропромисловий комплекс,
рекреаційно-туристична сфера, інфраструктура та будівництво.
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Однією з базових складових сфери матеріального виробництва в
економіці району є і залишається промисловість, де 68% займає
деревообробна галузь, 28% - добувна та інші 4% - харчова, поліграфічна та
виробництво готових металевих виробів.
Виробництво промислової продукції в розрізі галузей

За 2018 рік обсяг виробництва
підприємствами району склав 186,8 млн. грн.

продукції

промисловими

Обсяг виробництва
промислової продукції (млн.грн.)
186,8

185

2017

2018

Протягом січня-вересня 2018 року, порівняно з відповідним періодом
2017 року, зросли обсяги виробництва промислової продукції у:
деревообробній галузі на 17,9 %, за рахунок збільшення обсягів
виробництва ТОВ«ІнтерДосСтан», ДП«БерегометськеЛМГ», Вижницького
ДСЛГ АПК, МПП«Красток», ТзОВ«Здоровий сон», фірма «Дім»;
виробництві готових металевих виробів на 1,4 % та склав 1746,6 тис.
грн.;
харчовій галузі на 12,5 %;
поліграфічній галузі на 29,8%.
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В той же час, у грудні 2018 року Іспаською філією «Клесівський
кар’єр Нерудних копалин «Технобуд» зменшено обсяги виробництва готової
продукції на 24640,0 тис.грн., або 36,9%. Зазначене пояснюється тим, що
виробництво готової продукції на підприємстві ведеться в обсягах за
укладеними договорами з потенційними покупцями. З метою збільшення
обсягів виробництва вишукуються нові ринки збуту.
Проте в 2018 році промисловими підприємствами району реалізовано
промислової продукції на 208,7 млн. грн., що на 30,5 млн. грн. (17,4%)
більше, ніж у аналогічному періоді 2017 року.
Обсяг реалізації промислової
продукції (млн.грн.)

Приросту обсягу реалізації товарної продукції, порівняно з аналогічним
періодом 2017 року, досягнуто підприємствами деревообробної галузі – на
25,2 млн. грн. (21,7 %), обсяг реалізації яких склав 141,8 млн. грн. Зріс обсяг
реалізації продукції підприємств добувної галузі на 7,2 млн. грн. (14 %) та
склав 58,6 млн. грн.
Вижницький район є одним із лідерів Чернівецької області по реалізації
готової продукції на експорт. Протягом звітного періоду збільшено обсяг
експорту та формування позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.
Зовнішньоекономічною
діяльністю
займалися
підприємства
деревообробної галузі, зокрема ТзОВ «Здоровий сон», ДП «Берегометське
ЛМГ», МПП «Красток», ПП «Ковалі», Вижницький держспецлісгосп АПК,
ПП «СЕШ», ТОВ «Стробіле Енерджі», фірма «Дім». Обсяг експортованої
промислової продукції в 2018 році склав 130,3 млн. грн., що більше
аналогічного періоду минулого року на 51,5 млн. грн. (65,3 %).
Обсяг експортованої промислової продукції (млн.грн.)

130,3

2018
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2017

78,8

Промисловими підприємствами району на розвиток матеріальнотехнічної бази залучено коштів в загальній сумі 3301,0 тис.грн, зокрема
Вижницьким
держспецлісгоспом
АПК
проведено
будівництво
адміністративного будинку на суму - 251,0 тис.грн. та придбано основних
засобів на суму 208,0 тис.грн.; ДП «Берегометське ЛМГ» придбано основних
засобів на суму 265,0 тис.грн., необоротних матеріальних активів – 120,0
тис.грн. та проведено капітальний ремонт техніки – 217,0 тис.грн.;
ТОВ«Здоровий сон» придбали окорувальний станок на суму 2240,0 тис.грн.
Житлово-комунальне господарство району об’єднує підприємства
комунальної теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства та
благоустрою населених пунктів району.
З метою покращення благоустрою населення та енергозбереження
проведено капітальний ремонт вуличного освітлення на загальну суму
коштів – 1527,6 тис.грн., а саме с.Лукавці – 176,5 тис.грн., с.Вовчинець –
136,0 тис.грн., с.Майдан – 119,8 тис.грн., с.Липовани – 120,5 тис.грн.,
с.Вахнівці – 45,0 тис.грн., с.Мигове – 643,2 тис.грн. Крім того, в с.Мигове
придбано автозупинки на суму 75,0 тис.грн. Сільськими радами проведено
капітальний ремонт приміщень адмінбудинків в загальній сумі – 1652,7
тис.грн.: Лукавецькою – 428,7 тис.грн. (відремонтовано гаражне приміщення
та вбиральні) та Мигівською – 1224,0 тис.грн. (замінено покрівлю даху, вікна
та двері). Коритненською сільською радою відремонтовано приміщення
стадіону – 115,0 тис.грн.
На території населених пунктів району (без врахування ОТГ) за рік
утворюється близько 42495 м3 твердих побутових відходів, де діють 7
паспортизованих сміттєзвалищ, які відповідають вимогам чинного
законодавства щодо умов їх функціонування і не чинять негативного впливу
на середовище життєдіяльності людини.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про відходи» з метою обмеження
та запобігання негативного впливу відходів на навколишнє природне
середовище та здоров’я людини органам місцевого самоврядування
рекомендовано посилити роботу в напрямку сортування та роздільного
збирання твердих побутових відходів. В ході проведення перевірок сміттєвих
звалищ в травні 2018 року місцевим радам рекомендовано посилити роботу
по інформуванню населення щодо необхідності роздільного збирання та
сортування ТПВ, підібрати кандидатури людей, які б бажали займатися цією
справою.
На даний час на території району місцевими радами (без врахування
ОТГ) роздільне збирання побутових відходів (пластик, скло, картон)
організовано в с.Банилів та впроваджено збір пластику біля бюджетних
установ в с.Коритне. Крім того, на сміттєзвалищі селища Берегомет
проводиться сортування зібраних відходів (метал, пластик, скло, картон).
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Працює 8 підприємств, які переробляють відходи деревообробки на
паливні брикети і пелети, за рік виробляється біля 11 тис. тонн такої
продукції.
По закладах культури проведено капітальний ремонт Вовчинецького
сільського клубу на загальну суму 183,6 тис.грн., Долішньо-Шепітського
сільського клубу на загальну суму 400,0 тис.грн., Майдан-Лукавецького
сільського клубу на загальну суму 250,0 тис.грн.
Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в закладах
охорони здоров’я, а саме в КУ «Вижницька районна центральна лікарня» з
метою приведення у належний санітарний стан будівлі моргу проведено
капітальний ремонт на загальну суму коштів 343,5 тис.грн., крім того
проведено капітальний ремонт технічних приміщень на суму – 169,2 тис.грн.
та приміщення харчоблоку в сумі 0,8 тис.грн.
За рахунок коштів державного бюджету проведено роботи щодо
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг
загального користування місцевого значення та ремонту і утримання вулиць у
населених пунктах, що належать до комунальної власності.
За 2018 рік в ході виконання заходів з організації безпеки дорожнього
руху на дорогах загального користування Вижницького району філією
«Вижницький райавтодор» проведено роботи з експлуатаційного утримання
доріг на загальну суму 10242,4 тис. грн, в т. ч. на автодорогах державного
значення 6590,3 тис. грн, на автодорогах місцевого значення – на суму 3652,1
тис. грн.
Крім того, за рахунок коштів державного бюджету проведено роботи
та завершується поточний середній ремонт дороги О26004 Вашківці Карапчів - Лукавці протяжністю 1,6 км. вартістю 5,9 млн.грн.; поточний
середній ремонт частини дороги Т-26-01 в с.Банилів протяжністю 4,6 км.
вартістю 6,7 млн. грн.; поточний середній ремонт частини дороги Т-26-01
Вижниця — Чорногузи протяжністю 1,4 км на загальну суму 12,0 млн.грн.;
дороги О26001 Іспас-Майдан-Лукавці протяжніст. 1,1 км вартістю 0,9
млн.грн.
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За рахунок коштів місцевих бюджетів та благодійних коштів на суму
біля 605,0 тис.грн. проведено роботи з експлуатаційного утримання
комунальних доріг місцевих рад району.
Відремонтовано 2 мости в с.Долішній Шепіт загальною вартістю 700
тис. грн.
З метою посилення контролю за рухом великогабаритного транспорту
та збереження дорожнього полотна від руйнування на дорозі державного
значення Р-62 в с. Черешенька облаштовано майданчик для проведення
габаритно-вагового контролю автотранспорту вартістю 100 тис. грн.
Робота транспортних підприємств спрямована на створення
необхідних передумов для більш повного і якісного задоволення потреб
населення району у пасажирських та вантажних перевезеннях.
Сформована і затверджена автобусна мережа налічує 78 оборотних
рейси, в т.ч. – 20 приміських на 13 маршрутах, 58 – міжміських. На даний час
зазначені маршрути обслуговують 3 автоперевізники – юридичні особи та 10
– фізичних осіб - підприємців. У відповідності до розкладу руху щоденно на
приміських та міжміських маршрутах загального користування працює 41
одиниця автобусів та мікроавтобусів.
Здійснюється постійний моніторинг виконання автоперевізниками
району регулярного руху автобусів на маршрутах.
За 2018 рік підприємствами автомобільного транспорту перевезено (з
урахуванням перевезень підприємцями – фізичними особами) 41,4 тис. тонн
вантажів, виконано вантажооборот у обсязі 11,1 млн. ткм. У порівнянні з
аналогічним періодом 2017 року спостерігається збільшення обсягу
перевезених вантажів на 47,3 %, а вантажообороту – 29,3 %)
Пасажирським транспортом в 2018 році перевезено 1360,6 тис.
пасажирів. Обсяг пасажирообороту збільшився на 48% і становив 140,6
млн.пас.км.
За звітний період в результаті проведеного конкурсу з визначення
автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування,
які не виходять за межі території Вижницького району районною державною
адміністрацією було укладено 7 договорів, також відновлено виконання рейсу
«Бережниця-Вижниця», «Бережонка-Вижниця», «Вижниця-Черешенька»
через с.Багну.
Інвестиції
Одним з найбільш ефективних шляхів розвитку району є покращення
інвестиційного клімату та залучення як внутрішніх так і зовнішніх
інвестицій. Важливим напрямом діяльності місцевих органів влади є
інформаційне забезпечення потенційного інвестора. В районі створено та
періодично оновлюється реєстр земельних ділянок та вільних виробничих
приміщень, які можуть бути запропоновані інвесторам під реалізацію
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інвестиційних проектів. Станом на 01.01.2019 року реєстр налічує 23
земельні ділянки загальною площею 105,9 гектари у 9 населених пунктах та
17 приміщень загальною площею 10943 кв.м. у 5 населених пунктах.
В галузь сільського господарства району за 2018 рік залучено 1,0
млн.грн. капітальних інвестицій на проведення добудови елеватора ТОВ
«Агрозахід».
Промисловими підприємствами району на розвиток матеріальнотехнічної бази залучено капітальних інвестицій у сумі 3301,0 тис.грн.
З метою покращення інфраструктури та доступу до інформації в
розвиток рекреаційно-туристичної сфери НПП «Вижницький» залучено
коштів в сумі 421,4 тис.грн.
Органами місцевого самоврядування з метою покращення благоустрою
населення залучено капітальних інвестицій у сумі 1768,4 тис.грн., з них
проведено капітальний ремонт вуличного освітлення з метою
енергозбереження – 1527,6 тис.грн. З метою приведення у належний стан
інфраструктури установ комунальної власності залучено капітальних
інвестицій у сумі 1652,7 тис.грн., інфраструктури спорту – 115,0 тис.грн. З
метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період комунальними
підприємствами району залучено 66,2 тис.грн. капітальних інвестицій.
В розвиток транспортної інфраструктури освоєно 24405,2 тис.грн.
Для розвитку галузі освіти залучено 5027,2 тис. грн., охорони здоров’я
залучено 825,3 тис. грн., культури залучено 647,5 тис. грн.
Згідно статистичних даних у розвиток економіки району за 9 місяців
2018 року за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 38,2 млн.грн.
капітальних інвестицій, що на 15,0 млн. грн. (64,6 %) більше порівняно з
відповідним періодом минулого року. В розрахунку на одну особу по району
обсяг інвестицій склав 686,6 грн., або 269,8 грн. (67,7%) більше відповідного
періоду минулого року.
За умов дефіциту власних капіталовкладень важливого значення
набуває залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних
інвестицій. Обсяг внесених з початку інвестування в економіку району
прямих іноземних інвестицій у формі акціонерного капіталу становить 3367,6
тис. дол. США. В розрахунку на одну особу обсяг інвестицій склав 60,6 дол.
США.
Агропромисловий комплекс відіграє особливу роль в соціальноекономічному житті району, адже 34% площі території району задіяні в
сільському господарстві.
Вся посівна площа під урожай 2018 року за оперативними даними
склала 19372 га, з них озимі культури всього – 4956 га, з них: озимі зернові
всього – 3373 га, в т.ч. озима пшениця – 3040 га, озиме жито – 59 га, озимий
ячмінь – 274 га, та озимий ріпак – 1583 га; ярина в структурі займає 10131
га, з них: ярі зернові всього 2392 га, в т.ч.: ярий ячмінь – 516 га, овес – 28 га,
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кукурудза на зерно 1821 га, гречка – 18 га, бобові – 9 га, соя – 2815 га,
соняшник 278 га, картопля – 3070 га, овочі – 521 га, кормові культури – 1055
га.
Основними сільськогосподарськими підприємствами району з площі
1633 га намолочено 5950 тонн зерна при середній урожайності зернових
36,4 ц/га, що на 1,6 ц/га більше від аналогічного показника минулого року.
Зважаючи на необхідність дотримання сівозміни, в структурі посівних площ
сільськогосподарських підприємств щороку відбувається міграція площ
сільськогосподарських культур. Так посівна площа під посівами зернових
культур під урожай 2018 року зменшилася на 1130 га, що вплинуло на
зменшення валового виробництва зерна на 3600 тонн. Відповідно
збільшилися площі під посівами рентабельних, високоліквідних технічних
сільськогосподарських культур. Але в результаті довготривалих проливних
дощів під час збирання врожаю пізніх культур, визрівше насіння озимого
ріпаку та сої частково висипалось на землю, що призвело до зменшення
урожайності цих культур у відношенні до минулорічного показника та
вплинуло на якість зерна.
Разом з тим зібрано гарний врожай картоплі, валове виробництво якої
по всіх категоріях господарств склало 58,3 тис.тонн, що на 3,0 тис.тонн
більше аналогічного показника 2017 року.

За попередніми даними під урожай 2019 року всіма категоріями
господарств посіяно 3417 га озимих зернових, що на 327 га більше від
прогнозованого показника, в тому числі сільськогосподарськими
підприємствами – 2417 га, що більше як на 300 га більше від планового
показника.
Станом на 01.01.2019 року в основних сільськогосподарських
підприємствах району поголів’я ВРХ склало 108 гол., що на 19 гол. менше,
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ніж на цю дату в 2018 році, в тому числі корів – 30 гол., що на 20 голів менше
до показника станом на 01.01.2018 року. Зменшення поголів’я великої рогатої
худоби пояснюється складною ситуацією із заготівлею грубих кормів
необхідних для утримання худоби, коли під час складних погодних умов
втрачено велику кількість скошених трав, що призначалася для заготівлі сіна.
Поголів’я свиней склало 1004 гол., що на 104 гол. більше до минулорічного
показника. Валовий надій молока склав 1863 ц, що на 225 ц менше
минулорічного показника, середній надій молока на корову склав 1863 кг,
що у розрахунку на середньорічне поголів’я відповідає показнику минулого
року (4100 кг). Вирощування худоби і птиці в живій вазі склало 1173,73 ц,
реалізація худоби і птиці на забій - 169,73 ц.
Важливо відмітити, що за сприяння районної державної адміністрації в
межах повноважень, на виконання постанов Кабінету Міністрів України,
розпоряджень обласної державної адміністрації, програмами підтримки з
державного та обласного бюджету скористалося 154 власники особистих
сільських господарств району та отримали фінансову підтримку з
державного бюджету в розмірі 321,0 тис.грн. на утримання молодняка великої
рогатої худоби в кількості 144 голови; дотацію з обласного бюджету в розмірі
93,0 тис.грн. на утримання 3-х і більше корів в особистих господарствах.
Крім того, на виконання заходів Комплексної програми
агропромислового розвитку Вижницького району 2017-2020 роки, зокрема
фінансова підтримка за утримання 3-х і більше корів в особистих
господарствах населення району (за винятком об’єднаних громад Вижницької
та Вашківецької міських рад) скористалося 11 власників особистих сільських
господарств району, яким виплачено з районного бюджету 20 тис.грн., що
склало по 526 грн з розрахунку на кожну корову.
На виконання доручення ОДА від 25.09.2018 року № 26-ф/к було
проведено аналіз договорів оренди земельних ділянок державної власності,
що розташовані за межами населених пунктів в адміністративних межах
Вижницького району, примірники яких відповідно до п. 2 розпорядження
районної державної адміністрації від 14 лютого 2015 року № 36 «Про
затвердження Порядку укладання договорів оренди земельних ділянок,
додаткових угод до них та угод про їх розірвання» знаходяться у відділі
економіки та агропромислового розвитку райдержадміністрації на зберіганні
та здійсненні контролю за виконанням всіх істотних умов. На сьогоднішній
день рахуються чинним 88 договорів, з них 14 договорів на оренду земельних
ділянок з наявним водним дзеркалом, з них 1 ділянка відноситься до категорії
земель водного фонду.
На 2018 рік укладено 7275 договорів оренди земельних часток (паїв),
площа орендованої землі - 7327 га, нараховано орендної плати на загальну
суму 6089,8 тис. грн., станом на 01.01.2019 року орендарями земельних
часток (паїв) фактично виплачено орендної плати на загальну суму 6 млн.
163,8 тис.грн. (103% до нарахованого).
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При районній державній адміністрації діє постійна комісія з питань
реалізації районною державною адміністрацією повноважень в галузі
земельних відносин. Протягом 2018 року комісією розглянуто 110 заяв від
власників земельних часток (паїв). На підставі рішень комісії заявники мали
можливість виготовити Технічну документацію із землеустрою та
зареєструвати право власності на земельні ділянки.
На виконання розпоряджень обласної державної адміністрації відділом
економіки та агропромислового розвитку підготовлено до підписання 14
проектів договорів оренди земельних ділянок за межами населених пунктів,
розташованих в адміністративних межах Вижницького району, що сприяло
впорядкуванню земельних відносин та поповненню місцевих бюджетів
надходженнями від сплати орендної плати та земельного податку.
За 2018 рік власні вкладення сільськогосподарських підприємств у
розвиток галузі склали 16 млн. 100,0 тис. грн., зокрема зазначені кошти
використовувались на придбання паливо-мастильних матеріалів та
модернізацію сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив та
насіневих матеріалів, вакцинації тварин та інше. ТОВ «Агрозахід» проведено
добудову елеватора на загальну суму коштів 1 млн. грн.

Туризм
Туристична галузь залишається одним з найбільш перспективних
напрямків розвитку і економіки, і соціальної сфери. Останнім часом
спостерігається підвищений інтерес до Карпат, що стає поштовхом до
розвитку туризму. Незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію, в
районі спостерігається тенденція розширення туристичних закладів. Нині на
теренах Вижниччини туристичні послуги надають 67 суб’єктів
господарювання, які відвідало близько 15 тис. осіб, як вітчизняних, так і
іноземних туристів.
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Не зважаючи на ситуацію, що склалася в Україні, спостерігається
тенденція розширення туристичних закладів, зокрема продовжується
будівництво туристичної бази в с. Мала Виженка Кулінковичем О.Б., на
даний час збудовано дорогу, збудовано один будиночок та проводяться
внутрішні оздоблювальні роботи. Завершується будівництво сільської зеленої
садиби «Зруб» в с.Виженка, введення в експлуатацію якої планується на 2019
рік. В с.Мигове завершується будівництво крісельного підйомника СП ВКФ
«Саторі» та кінно-спортивного клубу «Migovo stables», введення в
експлуатацію якого планується на 2019 рік. Встановлено басейн на
туристичній базі «Над Черемошем».

З метою створення позитивного іміджу Вижниччини як туристичного
краю на загальнодержавному та міжнародному рівнях прийнято участь у 25-й
міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – подорожі та туризм 2018»
та в ХІІІ Буковинському туристичному ярмарку. З нагоди відзначення Дня
туризму 25 вересня 2018 року проведено засідання круглого столу з
суб’єктами господарювання в туристичній галузі та обмін досвідом між
суб’єктами сільського зеленого туризму Вижницького району та Долинського
району Івано-Франківської області, що дало можливість представити
туристичний потенціал обох районів. Крім того з метою формування
туристичного іміджу краю та просування на внутрішньому і міжнародному
15

туристичних ринках розроблено та виготовлено поліграфічну рекламнопрезентаційну продукцію та сувеніри на загальну суму коштів 15,0 тис.грн.
Основним багатством району є ліси, які займають 60 % від загальної
території. Саме тому, одним із напрямків роботи в лісовій галузі є розвиток
лісового гірського туризму на лісових угіддях. На ДП «Берегометське ЛМГ»
проводяться екскурсії за розробленим туристичним маршрутом, який
сполучає лісові угіддя Вижницького та Путильського районів. Подолати його
можна протягом 3-х, 5-ти днів, при цьому діють маршрути, які можна
подолати за день-два. В ході екскурсій туристи мають змогу розташовуватися
у будиночках лісника «Мигово-Майдан», Мигівського лісництва, у конторах
Чемернарського та Гірсько-Кутського лісництв, а також у Шепітському,
Селятинському, Путильському лісництвах. Крім проживання, у деяких
лісництвах пропонується сауна, більярд, купання у чані.
Національним природнім парком «Вижницький» проводиться екологопросвітницька та природоохоронна робота на заповідній території площею
11,2 тис. га, де промарковано 9 еколого-туристичних маршрутів та 2
екологічні стежки.

На розвиток рекреаційно-туристичної сфери національним природнім
парком «Вижницький» залучено коштів в загальній сумі 421,4 тис.грн,
зокрема на облаштування та покращення інфраструктури парку – 132,9
тис.грн., забезпечення протипожежної безпеки – 288,5 тис.грн.
Для забезпечення умов підтримки малого та середнього
підприємництва в районі функціонує відповідна програма, заходи якої
спрямовані на створення сприятливих умов для започаткування та
ефективного провадження підприємницької діяльності району, усунення
перешкод для розвитку підприємницької діяльності, підвищення рівня
підприємницької активності сільського населення, створення сприятливого
інвестиційного клімату.
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В районі працює 3502 суб`єкти підприємницької діяльності, в тому числі:
3298 – фізичних осіб, 204 – малих і середніх підприємств. Крім того в районі
налічується 87 фермерських господарства.
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
05.09.2018 року № 649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у
сфері зайнятості населення» в жовтні звітного року проведено зустрічі з
фізичними особами-підприємцями та керівниками підприємств Вижницького
району та проведено координаційно-роз’яснювальну роботу щодо детінізації
зайнятості та доходів населення та неприпустимість допуску до роботи
найманих працівників без оформлення з ними трудових відносин. В
результаті досягнуто росту кількості зареєстрованих підприємців у
порівнянні з 2016 та 2017 роком, так за звітний період зареєстровано 13
юридичних осіб та 666 фізичних осіб-підприємців, з них 220 фізичних осібпідприємців в жовтні 2018 року.

Суб`єкти малого та середнього підприємництва відіграють помітну роль
у наповненні бюджетів усіх рівнів (з врахуванням населених пунктів
Вижницької та Вашківецької міських ОТГ). Частка надходжень від даної
категорії платників податків в загальній сумі надходжень складає – 26%. В
наповненні місцевих бюджетів сплата єдиного податку складає 14,5% до
загальної суми власних надходжень.
На малих та середніх підприємствах району зайнято 5109 осіб, що
становить 14,2% зайнятого населення району. Кількість найманих
працівників у суб’єктів господарювання району складає 2858 осіб, з них на
підприємствах -1836 осіб та у фізичні осіб-підприємців 1022 особи.
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За галузевою структурою протягом 9 місяців 2018 року найбільша
кількість малих і середніх підприємств функціонувало у сфері промисловості
– 35,7%, у сфері торгівлі – 22,8% в галузі транспорту і зв’язку – 3,2%, в
будівництві 3,3%, в готельно-ресторанному бізнесі – 3,5%, в сільському
господарстві – 14,3% в інших сферах – 17,2%.
Обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг) підприємствами малого
та середнього бізнесу склав 497331,4 тис.грн., що становить 42,9% від
загального обсягу реалізованої продукції всіма суб’єктами господарювання
району.
З метою аналізу розвитку споживчого ринку та сфери послуг району
станом на 01.01.2019 року оновлено дислокацію мережі оптової, роздрібної
торгівлі, ресторанного господарства, ринків, сфери послуг, хлібопекарських
підприємств, деревообробних цехів, туристичних об’єктів району.
За результатами проведеного аналізу в районі функціонують 518
об'єктів роздрібної торгівлі, які належать як юридичним так і фізичним
особам та 103 підприємств ресторанного господарства. Протягом 2018 року
спостерігалася позитивна динаміка розвитку галузі торгівлі. Оновлюється
діюча торгівельна мережа обслуговування населення, так в районі проведені
роботи з реконструкції частини житлових будинків в результаті чого введено
в експлуатацію аптеку та 2 магазини в м. Вижниця, магазин в с. Мілієве,
магазин в с.Коритне, магазин в с.Іспас. Товарооборот роздрібної торгівлі
районної споживчої спілки за звітній період склав 38959,9 тис.грн., що на
19% більше відповідного періоду 2017 року.
Одним із вагомих шляхів реалізації продовольчих та непродовольчих
товарів населенню, особливо продуктів харчування, залишається торгівля на
ринках. Ринкова діяльність району здійснювалася на 3 ринках різних форм
власності (ТзОВ «Вижницький ринок», Вашківецький міський ринок,
Берегометський ринок) та 4 торгових майданчиках (Банилівський торговий
майданчик, Іспаський торговий майданчик, Коритнянський торговий
майданчик, Міліївський торговий майданчик). Загальна площа ринків складає
56,0 тис. м2, з неї відведена під торгівлю - 49,6 тис. м2 ; загальна площа
торгових майданчиків складає 6,1тис. м2 , з неї відведена під торгівлю - 4,5
тис. м2 . Загальна кількість торгових місць на ринках складає 949 місць, на
торгових майданчиках - 232.
В галузі побутового обслуговування працює 116 підприємницьких
закладів. Найбільша кількість підприємців займається наданням
перукарських послуг, ремонтом автотранспортних засобів, пошиттям та
ремонтом одягу, фотопослугами.
НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Центр надання адміністративних послуг у Вижницькій РДА створено
ще у липні 2013 року, мета його функціонування – забезпечення доступності
та спрощення одержання адміністративних послуг.
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Приміщення обладнане за принципом відкритості розміщення робочих
місць, що відповідає вимогам законодавства та створює зручні умови як для
суб’єктів звернення, так і для адміністраторів. З метою покращення умов
створено робоче місце консультанта-модератора, яке забезпечує
оперативність обслуговування, упереджує утворення черги та перерозподіляє
потік відвідувачів; для економії часу заявників запроваджено сервіс оплати
адміністративного збору за допомогою платіжного терміналу; для
регулювання
температурного
режиму
приміщення
облаштували
кондиціонером.

Через ЦНАП надається 45 адмінпослуг та 2 угоди про співпрацю
перебувають в процесі підписання. Робота Центру спрямована на
забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження
сучасних форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя і є
одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації. Через Центр протягом
2018 року надано 7146 адміністративних послуг, в тому числі 1756 послуг
Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 149 документів
дозвільного характеру.
Торік відвідувачі ЦНАПу наповнили платою за надання
адміністративних послуг районний бюджет на 285,7 тис. грн, а місцеві
бюджети – на 57,1 тис. гривень.
В планах – розширення переліку адміністративних послуг та підвищення
якості обслуговування відвідувачів. Зокрема, орієнтація роботи на суб’єкта
звернення; відкритість, прозорість та зрозумілість усіх процедур;
оперативність у вирішенні проблемних питань відвідувачів та забезпечення
рівності прав усіх суб’єктів звернення.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Забезпечити соціальні потреби населення – наше першочергове
завдання. Впродовж року забезпечено виплату всіх пільг та субсидій
населенню,
різні
виплати
і
компенсації,
соціальна
допомога
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малозабезпеченим, виплати інвалідам. В минулому році 6683 громадяни
отримали різних видів соціальних допомог на суму 166 449,9 тис. грн.
На початок 2019 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі
пільговиків Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
на обліку перебуває 12367 осіб. Станом на 01 січня 2019 року призначено
субсидій на відшкодування житлово-комунальних послуг 6132 сім'ям на суму
понад 118,3 млн.грн. та профінансовано й виплачено монетизації субсидії на
суму 476,4 тис.грн.
Крім того на обліку в управлінні перебуває
112 внутрішньо
переміщених осіб, з них 24 особам призначено та виплачено адресну
допомогу на суму 34465,71 тис. грн. Також 334 особам, які брали участь в
АТО, надано статус учасника бойових дій, що дає змогу їм користуватись
пільгами, передбаченими чинним законодавством.
Варто відзначити, що з вересня минулого року започатковано видачу
одноразової натуральної допомоги при народженні дитини, так званих бебібоксів. У Вижницькому районі на виконання постанови КМУ № 512 від
20.06.2018 року щодо отримання одноразової натуральної допомоги
«Пакунок малюка» за чотири місяці управлінням соціального захисту
населення видано 152 пакунки новонародженим, які забезпечили
новонароджених найнеобхіднішими, і, разом із тим, високоякісними речами.
Соціальний захист учасників АТО у Вижницькому районі.
На сьогодні під особливою увагою влади району є люди, які захищають
нашу державу – це учасники АТО та ООС. Передусім хочу подякувати їм за
службу та оборону нашої держави. Для того, щоб був тісніший зв'язок влади з
громадською
організацією
учасників
АТО,
до
складу
колегії
райдержадміністрації, комісій введено голову цієї організації. Це дає змогу
оперативно володіти проблемами та питаннями, які турбують захисників.
Станом на 01 січня 2019 року на обліку в управлінні соціального
захисту населення перебуває 334 учасники АТО і ООС. Сьогодні у районі діє
програма «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників
антитерористичної операції», в рамках якої укладено 6 договорів з
автошколами на суму 77712,54 грн. Протягом минулого року пройшли
навчання 11 чоловік.
Триває робота щодо надання земельних ділянок учасникам АТО. В
минулому році до Держгеокадастру надійшло 18 звернень учасників АТО
щодо виділення земельних ділянок під садівництво та ведення сільського
господарства поза межами населених пунктів, які були повністю задоволені.
Загальна площа виділених ділянок складає 3,4563 га.
13 осіб із числа учасників бойових дій в зоні проведення АТО та членів
їх сімей отримали одноразову грошову допомогу в сумі 22,5 тис. грн.. на
20

виконання районної комплексної програми соціальної підтримки учасників
АТО та членів їх сімей.
Згідно з розпорядженням Чернівецької ОДА № 704-р від 21.08.2017
року «Про забезпечення учасників антитерористичної операції твердим
паливом (дровами) на опалювальний період 2017-18 рр.» видано 31 довідку, а
з початку опалювального сезону 2018-2019 року управлінням соцзахисту вже
надано 20 довідок для пред’явлення лісогосподарському підприємству для
забезпечення твердим паливом по ціні собівартості.
Діяльність територіального центру соціального обслуговування.
Ще одним важливим напрямком роботи є соціальне обслуговування
громадян похилого віку та інвалідів через територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг), який складається з 4 відділень:
відділення соціальної допомоги вдома, на основі якого працює
мультидисциплінарна команда; відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги, при якому функціонує пункт прокату
засобів реабілітації; відділення стаціонарного догляду та структурний
підрозділ «Соціальний офіс». У 2018 році територіальним центром за рік
обслуговано 3675 непрацездатних громадян.
Відділенням соціальної допомоги вдома за рік обслуговано 388 чол. На
платній основі відділенням обслуговано 26 громадян, яким надано 3040
соціальних послуг. Протягом року одиноким підопічним відділення
соціальної допомоги вдома надано 76959 соціальних послуг безкоштовно.
Станом на 01.01.2019 року мультидисциплінарною командою обслужено 11
осіб з ІV та V групою рухомості та надано 1492 різних видів соціальних
послуг. Це найбільш вразливі верстви населення, які за станом здоров'я, через
значний похилий вік та одиноке проживання потребують постійного
соціально – побутового обслуговування соціальними робітниками вдома.
Крім того в геріатричному пансіонаті в с.Коритне для постійного або
тимчасового проживання станом на 01.01.2019 року проживало 25
підопічних, з них 2 підопічних на платному обслуговуванні.
Протягом 2018 року через районну комплексну програму соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» звернулося 279
жителів району. З них 259 жителям надано допомогу в сумі 297000 грн.
Легалізація заробітної плати
З метою дотримання вимог законодавства щодо оплати праці,
своєчасної та легальної виплати заробітної плати, наповнення дохідної
частини районного бюджету в районі створена та діє робоча група з питань
легалізації заробітної плати і зайнятості населення. Використовуючи усі
наділені законодавством повноваження проводилась активна інформаційнороз’яснювальна робота із суб’єктами підприємницької діяльності, щодо
негативних наслідків при нелегальній зайнятості, обов’язкове дотримання
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роботодавцями мінімальних гарантій в оплаті праці, забезпечення сплати
ЄСВ за найманих працівників та дотримання трудового законодавства в сфері
зайнятості; проведено 12 засідань робочої групи з питань легалізації
заробітної плати та зайнятості населення на яких заслухано 94 суб’єкти
господарювання та 3 виїзди на місця здійснення підприємницької діяльності
суб’єктами господарювання; проведено 12 засідань комісії з питань
погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),
пенсій, стипендій, соціальних виплат. В результаті в районі покращено
ситуацію щодо укладання трудових договорів та забезпечення найманих
працівників заробітної платою не нижче встановленої загальнодержавної
гарантії в оплаті праці.
Волонтерська робота
Активно в районі проводиться волонтерська робота. Збірний екіпаж
Вижниччини неодноразово допомагав і продовжує допомагати бійцям на
передовій. Теплі речі, продукти харчування, ліки, інструменти – далеко не
весь перелік того, чим волонтери допомагають нашим бійцям.
Допомогу надають сільськогосподарські товаровиробники, приватні
підприємці, учні, батьки та вчителі шкіл району. Особливу подяку за активну
волонтерську роботу висловлюю депутату районної ради Василю
Мендришорі, ГО «Волонтери Вижниці», ГО «Вижницьке районне об'єднання
«Майдан», ГО «Вижницьке районне об'єднання волонтерів», районній
організації Товариства Червоного Хреста, Вижницькому коледжу
прикладного мистецтва, ДП «Берегометське ЛМГ», Держспецлісгоспу АПК,
НПП «Вижницький», священнику Свято-Юріївської церкви селища
Берегомет отцю Степану Колотило та всім небайдужим жителям району, які
виявляють активність та патріотизм і допомагають нашим бійцям.
ОСВІТА
На сьогодні освіта району характеризується стабільними кількісними і
якісними показниками. Усі її ланки в цілому забезпечують потреби населення
району в отриманні освітніх послуг.
Нині у підпорядкуванні відділу освіти перебуває 14 закладів закладів
загальної середньої освіти (3655 учнів) та 8 загальної дошкільної освіти (755
вихованців), 5 навчально-виховних комплекси (235 вихованців).
2018 рік для освітньої галузі Вижниччини, як і для всієї України, став
роком успішного старту освітньої реформи та втілення в життя стандартів
Нової української школи. Так, 23 вчителів майбутніх перших класів ЗЗСО
Вижницького району пройшли навчання на он-лайн платформі Ed ERRA, а
також 20 вчителів англійської мови ЗЗСО району пройшли відповідну
курсову перепідготовку. З метою впровадження державного стандарту Нової
української школи в закладах освіти району на придбання обладнання
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використано коштів в загальній сумі 1337,7 тис.грн., зокрема придбано
одномісні парти для першокласників, мультимедійний та дидактичний
матеріал.

Нова українська школа

Фінансування закладів освіти:
Видатки для функціонування закладів освіти Вижницького району за
2018 рік становили 93 937,4 тис.грн.
В минулому році вдалося покращити матеріально-технічну базу
освітніх установ району, для чого використано коштів в загальній сумі 493,3
тис.грн., зокрема:
для Лопушнянської ЗОШ I—III ст. придбано спортивний
інвентар на суму 50,0 тис.грн.;
для Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 придбано комплект
меблів на суму 12,0 тис.грн. та мультимедійне обладнання на суму 20,0
тис.грн.;
для Коритненської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано спортивний інвентар
на суму 100,0 тис.грн., обладнання біологічного кабінету на суму 99,5
тис.грн.;
для Коритненського ДНЗ придбано меблі та обладнання на
суму 72,8 тис.грн.;
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для Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. придбано шкільні дошки на суму
3,5 тис.грн., предмети та матеріали на суму 5,0 тис.грн., макет автомата
Калашникова АК-74 на суму 15,0 тис.грн.;
для Лопушнянського ДНЗ придбано меблі на суму 16,0
тис.грн.;
для Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. придбано обладнання хімічного
кабінету на суму 99,5 тис.грн.
-

З метою впровадження енергозберігаючих технологій, економії
енергоресурсів, а також забезпечення якісного функціонування інженерних
мереж:
- проведено капітальний ремонт котельні Лукавецької ЗОШ І-ІІІ ст. на
загальну суму – 100 тис. грн.
- здійснені роботи по встановленню віконних енергозберігаючих блоків в
Бережницькому НВК на загальну суму – 99 тис. 300 грн., в приміщенні
Слобода - Банилівського НВК на загальну суму – 80 тис. грн.
- закуплено 7 нових кахельних комплектів та проведені роботи щодо
заміни старих пічок в Бережонському НВК на загальну суму – 30 тис. грн.
- у Банилівській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено капітальний ремонт
каналізаційної системи на загальну суму – 79 тис. 728 грн.
- здійснено ремонт опалювальної системи в дошкільному підрозділі
Слобода - Банилівського НВК на суму 25 тис. грн.
- в Берегометській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 завершено капітальний ремонт
котельні та здійснено заміну котла на загальну суму 207 тис. 229 грн.
В НВК «Берегометська гімназія» за державні кошти на загальну суму
100 тис.грн. було проведено капітальний ремонт внутрішніх вбиралень 2 та 3
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поверхів та в Слобода - Банилівському НВК ремонт внутрішніх вбиралень на
загальну суму 100 тис. грн., а також виділено 30 000 грн.з місцевого бюджету
на капітальний ремонт внутрішніх вбиралень Берегометської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2.

З метою покращення технічного забезпечення навчального процесу у
2018 році з державного бюджету виділено 128 тис. грн. для придбання
комп’ютерної техніки для навчальних закладів. Також за рахунок коштів
державного бюджету у співфінансуванні із районного бюджету придбано
комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання на суму 41 тис. 931 грн.
Актуальним залишається питання щодо трансформування мережі
закладів освіти району в межах наявних фінансових ресурсів, яке постійно
аналізується і вживаються відповідні заходи. Так, у 2017/2018 навчальному
році, на виконання рішення ХХІХ сесії VІІ скликання Берегометської
селищної ради від 23.05.2018 року навчально-виховний комплекс
«Берегометський
дошкільний загальноосвітній заклад І ступеня»
Бергометської селищної ради Вижницького району Чернівецької області з 01
червня 2018 року реорганізовано шляхом перетворення закладу в
«Берегометський заклад дошкільної освіти №4 «Веселка».
Інклюзивна освіта
З метою створення умов для особистісного розвитку дітей із
особливими потребами, формування освітньо-розвивального середовища для
них шляхом забезпечення психолого-педагогічного, методико-соціального
супроводу рішенням двадцять другої сесії VІІ скликання Вижницької
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районної ради від 19.04.2018 року №40-22/18 створено комунальну установу
«Інклюзивно-ресурсний центр» Вижницької районної ради. Для цього в
адмінбудівлі виділено приміщення під Центр, проведено капітальний ремонт
на загальну суму коштів 25,0 тис.грн. та придбано мультимедійне та
комп’ютерне обладнання на суму 200,0 тис.грн.

Так, за період функціонування центру (з вересня 2018 року) для
забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2-х до 18-и
років проводиться комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку
дитини, надається психолого-педагогічна допомога та забезпечується
системний кваліфікований супровід.
Медична допомога сільському населенню Вижницького району (без
врахування ОТГ) надається персоналом КНП «Берегометський центр
первинної медико-санітарної допомоги» та КНП «Вашківецький центр
первинної медико-санітарної допомоги», до складу яких входить 12
амбулаторій та 23 ФАПи. У сільських медичних закладах району працюють
17 сімейних лікарів та 56 працівників середнього та молодшого медичного
персоналу. За звітний період сімейними лікарями проведено 78585 лікарських
відвідувань, в тому числі 15304 відвідувань вдома.
Крім того медичні послуги в районі надає КУ «Вижницька районна
центральна лікарня». За звітний період до вузьких спеціалістів поліклініки
проведено 207308 лікарських відвідування, до лікарів стоматологів було
зроблено - 55684 відвідування.
У звичайному стаціонарі на 230 ліжок проліковано 8320 хворих
відповідно проведено 82879 ліжко – днів, також функціонують 114 ліжок
денного перебування хворих, протягом року проліковано 6455 хворих
відповідно проведено 50186 ліжко – днів. Безкоштовними медикаментами
26

забезпечено 1322 особи на загальну суму 679,2 тис.грн., в тому числі 30 осіб
учасників АТО на загальну суму 23,9 тис.грн. При цьому надано послуги з
безкоштовного зубопротезування 31 особі пільгових категорій на загальну
суму 80,9 тис.грн., з них 6 осіб учасники АТО на загальну суму 16,6 тис.грн.
Надано медичні послуги санаторного лікування 15 хворим в банеологічному
санаторії «Брусниця» на загальну суму 55,0 тис.грн.
Також, у звітному періоді проведено ремонтні роботи в КУ «Вижницька
районна центральна лікарня» з метою приведення у належний санітарний
стан будівлі моргу проведено капітальний ремонт на загальну суму коштів
343,5 тис.грн., крім того проведено капітальний ремонт технічних приміщень
на суму – 169,2 тис.грн. та приміщення харчоблоку в сумі 0,8 тис.грн.
На забезпечення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я
району використано коштів в загальній сумі – 59,5 тис.грн., зокрема для
Мигівської амбулаторії ЗПСМ придбано комп’ютер на суму 8,0 тис.грн. та
автомобільні шини для службового автомобіля на суму 12,0 тис.грн.; для
Долішньошепітської амбулаторії ЗПСМ придбано комп’ютер на суму 10,0
тис.грн.; для Лукавецької амбулаторії ЗПСМ придбано запасні частини до
службового автомобіля на суму 1,5 тис.грн. та предмети та матеріали на суму
25,0 тис.грн.; придбано предмети та матеріали для Вовчинецького ФАПу в
сумі 1,5 тис.грн., для Вахнівецького ФАПу 1,5 тис.грн.
Оздоровлення
Не менш важливим окрім процесу навчання є належна організація
змістовного та активного відпочинку та оздоровлення дітей.
Так, на оздоровчу кампанію у 2018 році виділено 150 тис. грн., зокрема
придбано 40 путівок та оздоровлено відповідно 40 дітей. За період оздоровчої
кампанії 172 дітей нашого району мали змогу оздоровитися та відпочити за
кошти з обласного бюджету у таборах краю, а також в таких дитячих закладах
як «Артек» та «Молода гвардія». Нагадаю, що першочергово до оздоровлення
залучаються діти учасників АТО, внутрішньо-переміщених осіб, діти, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
В загальному охоплено відпочинком 217 школярів. Під час літніх
канікул функціонували 4 пришкільні табори з поглибленим вивченням
іноземної мови, у яких взяли участь 147 дітей; оздоровчий табір «Зелені
пагорби», на базі якого оздоровлено 40 дітей та туристичний табір, де
відпочивало 30 дітей. В туристично-екскурсійних подорожах взяли участь
2680 дітей шкільного віку. Впродовж року для молоді організовано низку
заходів, що пропагують здоровий спосіб життя. Це і спартакіади школярів,
«Старти надій», «Діти – олімпійська надія України».
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РОБОТА З ДІТЬМИ, МОЛОДДЮ ТА СІМ’ЯМИ
У районі працюють служба у справах дітей райдержадміністрації та
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які проводять
соціальну роботу з різними категоріями сімей, дітей та молоді. Зокрема,
надається допомога в оформленні чи відновленні документів; в отриманні
соціальних виплат; налагоджені стосунків між подружжям; відновленні
соціальних зв’язків тощо. Спільно з працівникам поліції, у загальноосвітніх
закладах району проводяться профілактичні бесіди з попередження
насильства, пропаганди здорового способу життя, профілактики
правопорушень з учнями старших класів.
На посилення соціального захисту дітей, що опинились в складних
життєвих обставинах, попередження негативних проявів у дитячому
середовищі службою у справах дітей розроблено Програму запобігання
дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у Вижницькому районі на
2017-2021 роки, за рахунок якої на реалізацію повноважень у сфері захисту
прав дітей протягом минулого року виділено 24 тис.грн.
На обліку у службі у справах дітей перебуває 81 дитина-сирота, які
повністю охоплені сімейними формами влаштування, а також 41 дитина, що
опинилась в складних життєвих обставинах.
Приємно відзначити, що у минулому році за ініціативи служби у
справах дітей райдержадміністрації для 2-х дітей-сиріт та 3-х осіб з їх числа
за рахунок державної субвенції у власність придбано житловий будинок, 2
квартири, а також 2 квартири під соціальне житло для 4-х осіб. Робота в
цьому напрямку триває і залишається однією з пріоритетних у 2019 році.

Традиційно, служба у справах дітей та РЦССДМ напередодні Дня знань
вручають підопічним портфелики з необхідним шкільним приладдям, а до
новорічних та різдвяних свят – подарунки.
Щороку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
служба у справах дітей РДА спільно з відділом культури та РЦСССДМ
проводять благодійний концерт «Джерело любові».
В районі забезпечено належну реалізацію державної політики з питань
соціального захисту дітей та координацію роботи щодо їх соціалізації. На
обліку в районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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знаходяться 155 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. За
результатами проведеної оцінки потреб сімей на облік поставлено 15 сімей,
що опинились в складних життєвих обставинах, в яких виховуються 38 дітей.
Всім сім’ям систематично надаються соціальні послуги – інформаційні,
соціально – педагогічні, психологічні, юридичні, соціально – медичні.
Дві сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах, направлено в
соціальний центр матері та дитини для тимчасового проживання у зв’язку з
відсутністю належних умов для проживання з дітьми.
Ведеться активна робота з сім’ями, які постраждали від насильства.
Так, за активної участі працівників центру у Вижницькому районі видано три
обмежувальних приписи щодо заборони кривднику перебувати в місці
спільного проживання з постраждалою особою.
Протягом звітного періоду здійснювалось соціальне супроводження 8ми прийомних сімей, в яких виховуються 16 прийомних дітей, 4 дитячих
будинки сімейного типу, де виховуються 26 вихованців. Охоплено соціальним
патронажем 10 внутрішньо переміщених сімей, в яких виховуються 12 дітей.
Проводиться профілактична робота в школах району з учнями старших
класів, де окрім роз’яснювальних бесід серед учнівської молоді
розповсюджуються тематичні плакати, листівки, брошури, спрямовані на
формування здорового способу життя та попередження насильства.

Працівниками центру проведено групові профілактичні заходи з умовно
засудженими, охоплено 39 осіб, в т.ч. троє неповнолітніх, а також
добровільне експрес тестування на ВІЛ/СНІД.
Надано гуманітарну допомогу 63 сім’ям, які опинились в складних
життєвих обставинах.
Крім того проведено 101 перевірку цільового використання коштів при
народженні дитини, надано два попередження, дві пропозиції про
припинення виплат у зв’язку з нецільовим використанням коштів.
В районі продовжується інформаційна кампанія по пошуку патронатних
вихователів та кандидатів у прийомні батьки та батьки – вихователі.
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СПОРТ
Вижниччина вкотре підтверджує статус спортивного району.
Сектором з питань молоді та спорту райдержадміністрації спільно з
ДЮСШ, ФСТ «Колос», районними федераціями з різних видів спорту
проводиться значна робота по розвитку спорту в районі. Розвиваються 9
олімпійських видів спорту. З усіх цих видів щорічно проводиться понад 160
змагань серед спортсменів різних вікових груп. Така співпраця дала
можливість району увійти до числа кращих районів області за підсумками
участі збірних команд в чемпіонатах області, всеукраїнських та міжнародних
змаганнях, турнірах з олімпійських видів спорту.
Так, вихованці Вижницької ДЮСШ Юрій Томюк та Вадим Клим
отримали звання майстрів спорту з боксу України, гідно представляють
Вижниччину на всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
В минулому році вихованцям Вижницької ДЮСШ присвоєно 190
масових спортивних розрядів, звання кандидата в майстри спорту з дзюдо,
звання майстер спорту України з дзюдо. Учні школи включені до складу
національної збірної команди з боксу України під першими номерами та два
учні з дзюдо включені до збірної команди області для участі в Чемпіонатах
України у Львові та Києві.
КУЛЬТУРА
Впродовж року працівники культури району організували близько сотні
районних заходів. На Вижниччині минулого року відбулося 10 фестивалів.
Найяскравіші з них – «Найбільша коляда у найменшому місті», «Вашківецька
Переберія», відкритий фестиваль українського документального кіно
«Миколайчук-фест», на який вже третій рік поспіль приїжджають молоді
талановиті режисери з усіх куточків України, «Калинові обереги», фестиваль
української естрадної пісні імені Назарія Яремчука «Пісня буде поміж нас»,
який відбувся у рамках реалізації Регіональної програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Чернівецькій області на 2017-2020 роки та вже
черговий рік поспіль збирає поціновувачів творчості співака. Набирає обертів
районний фестиваль української патріотичної пісні імені Павла Лейби.
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Наші аматорські колективи взяли участь у 40 міжнародних,
всеукраїнських та обласних заходах, фестивалях, конкурсах. Свої творчі
таланти колективи представляли не лише в різних областях України, а й
закордоном – Польщі та Румунії.
Також працівники культури неодноразово побували з концертами та
волонтерською допомогою на Сході України та підтримали наших
захисників.
Проведено 9 благодійних концертів у Вижницькому районі (села Іспас,
Мигове, Лопушна, Коритне, Мілієве, м. Вижниця) володаря Гран-прі
Відкритого фестивалю української естрадної пісні імені Назарія Яремчука –
Данила Карачевського. Зібрано 21 тисячу гривень на будівництво будинку
для родини загиблого в АТО берегометчанина Павла Лейби.

Культура краю пишається значними досягненнями у 2018 році:
- Згідно із Указом Президента України №404/2018 «Про відзначення
державними нагородами України з нагоди 27-ї річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1
грудня 1991 року» за значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток
Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну
працю званням «Заслужений працівник культури України» відзначено
директора Берегометської школи мистецтв імені Одарки Кисилицю Миколу;
- Колектив Вимжницької районної бібліотеки став лауреатом обласної
літературно-мистецької премії імені Дмитра Загула;
- Гран-Прі вокальної групи Берегометської школи мистецтв у І
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної творчості «На Святого
Миколая творча іскорка палає» в с. Пістинь Косівський район ІваноФранківська область;
- І місцем солістки Євгенії Іпатій (смт. Берегомет)
у відборі на
Всеукраїнський фестиваль «Червона рута»;
- І місцем в обласному фестивалі для людей з обмеженими фізичними
можливостями «На крилах надії» в номінації «танець» - Ігор Любківський; в
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номінації «фотоаматори» Борислав Чечул, запрошені до участі у
Всеукраїнському фестивалі;
- 2 місцем Іспаської сільської бібліотеки у обласному огляді-конкурсі на
кращу сільську бібліотеку;
- Успішним виступом вокального ансамблю «Гуцулочка» Лукавецького
СБК у фестивалі кераміки і фольклору «Мальований дзбанок» (м. Косів
Івано-Франківська область)
Впродовж року вдалось здійснити:
- Капітальний ремонт Вовчинецького сільського клубу - 183,6 тис. грн.;
- Капітальний ремонт Долішньо-Шепітського сільського клубу на суму
400 тис. грн. , відкриття якого відбулося 18 листопада;
- Капітальний ремонт Майдан-Лукавецького сільського клубу на суму
250 тис. грн.;
- Поточний ремонт Вахнівецького сільського клубу на суму 80 тис. грн.;
- Заміна вікон у Берегометській школі мистецтв - 250 тис. грн. (кошти
державної субвенції).
У 2019 році на Вижниччині відбудеться ХХVІ Міжнародний
Гуцульський фестиваль і чимало зусиль спрямовано для належної підготовки
до цього дійства. Опорним закладом культури під час проведення фестивалю
буде Вижницький районний будинок народної творчості та дозвілля, який
потребує капітального ремонту (сума ремонту складає 9 мільйонів гривень).
Необхідно також провести:
- капітальні ремонти Коритненської бібліотеки, Лукавецького СБК,
Лопушнянського СБК
- будівництво котельні та встановлення опалювальної системи
Берегометської школи мистецтв;
- капітальний ремонт Вижницької районної бібліотеки (ремонт фасаду,
заміна електропроводки).
Цивільний захист
При райдержадміністрації створена районна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка протягом року
провела 16 засідань з питань ТЕБ та НС.
В районі створений відповідний матеріальний резерв для виконання
заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру. В недоторканому запасі району
зберігаються запаси пального. Для виконання заходів цивільного захисту, з
метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та їх попередженню в
районі створено 10 спеціалізованих служб цивільного захисту, в яких
створені невоєнізовані формування в складі і кількості відповідно до
специфіки завдань, що ними виконуються за призначенням.
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ НА 2019 РІК
№ Пріоритети напрями
з/п
розвитку
1. Розвиток та
модернізація
інфраструкту
ри,
насамперед
транспортних
комунікацій
та житловокомунальної
сфери
2. Гармонійний
розвиток провідних
галузей
економіки
регіону

3.
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Розвиток
туристичного
потенціалу

Шляхи її досягнення

Очікувані результати

1.1.
Будівництво
пішохідного
переходу через річку Сірет
із
можливістю проїзду автомобіля
швидкої допомоги в смт.Берегомет

Забезпечення
транспортного сполучення,
зокрема безперешкодного
сполучення
селища
Берегомет із селом Заріччя
та забезпечення проїзду
жителям
зазначених
населених
пунктів
до
дороги яка сполучає із
районним центром.
Збільшення
виробництва
товарної
продукції,
надходжень до бюджетів
усіх
рівнів,
створення
нових
робочих
місць,
виробництво
альтернативних
видів
палива.
Збільшення
валового
виробництва
зернових
культур.
Збільшення
якісного
насіневого
матеріалу.

2.1. Продовження робіт щодо
виготовлення
дозвільної
документації для введення в
експлуатацію
промислового
підприємства
по
виробництву
електроенергії
ТзОВ
«Енергоінвест» в с.Іспас. А також
встановлення
турбін
на
підприємстві.
2.2.
Виготовлення
проектнокошторисної
документації,
отримання дозволів на будівництво
об’їзної дороги Іспаською філією
«Клесівський
кар’єр
Нерудних
копалин «Технобуд» з метою
власного
використання
для
перевезення продукції.
2.3.Виконання
першочергових
заходів щодо підвищення родючості
ґрунтів
використовуючи
ресурсозберігаючі технологій (minitill) в кількості 1250 га.
2.4.
Завершення
будівництва,
введення в експлуатацію елеватора
ТОВ «Захід-Агро» м. Вашківці.
3.1.Продовження
будівництва
туристичної бази (комплексу) в с.
Мала
Виженка
приватним
підприємцем Кулінковичем О.Б.
3.2. Введення в експлуатацію
сільської зеленої садиби «Зруб» в
с.Виженка.
3.3. Введення в експлуатацію,
відкриття кінно-спортивного клубу

Покращення туристичної
інфраструктури,
збільшення
кількості
робочих місць та потоку
туристів у районі.

4.

Розвиток
культури
духовності

5.

Розвиток
науки
освіти

6.

7.
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«Migovo stables» в с. Мигове.
3.4.
Завершення
будівництва
крісельного підйомника СП ВКФ
«Саторі»
4.1.Організація та проведення ХХVI
Міжнародного
гуцульського
фестивалю;
4.2.
Проведення
капітального
ремонту Вижницького РБНТД

5.1.
Будівництво
спортивного
майданчика зі штучним покриттям
Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст. в
с.Банилів;
5.2. Капітальний ремонт корпусу А
Мигівського НВК з можливістю
розміщення ДДУ
Розвиток
системи 6.1. Капітальний ремонт приміщень
соціального захисту та інженерних мереж пологового
населення, охорони будинку, даху корпусів терапії та
бухгалтерії, харчоблоку, зовнішніх
здоров’я, спорту
мереж КУ «Вижницька центральна
районна лікарня»
та

Впровадження
екологічних та
енергозберігаючих
технологій

7.1.
Встановлення
сонячних
колекторів для підігріву води в
Мигівському НВК;
7.2. Заміна газових котлів на
енергозберігаючі з використанням
альтернативних видів палива:
- капітальний ремонт котельні
(заміна
газових
котлів
на
альтернативний
вид
палива)
Мигівського НВК;
- поточний ремонт котельні та
системи опалення (заміна газових
котлів на альтернативний вид
палива) Банилівської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- капітальний ремонт котельні
(заміна
газових
котлів
на
альтернативний вид палива) НВК
«Берегометська гімназія»
смт.
Берегомет;
- капітальний ремонт котельні
(заміна
газових
котлів
на
альтернативний
вид
палива)

Забезпечення збереження
та розвитку
культурномистецької
та духовної
спадщини
району.
Покращення матеріальнотехнічної бази з метою
покращення умов праці та
функціонування
закладів
культури району.
Покращення умов надання
освітніх послуг, збільшення
рівня
охоплення
дітей
дошкільною освітою та
покращення умов навчання.
Покращення надання якості
медичних послуг, належні
умови
під
час
стаціонарного перебування,
покращить
санітарногігієнічних
норм,
скорочення
енергоспоживання.
Ефективне
використання
енергоресурсів,
раціональне використання
бюджетних коштів шляхом
впровадження
енергозберігаючих заходів,
при
цьому
створення
сприятливих
умов
для
надання якісних освітніх
послуг.

Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
с.Коритне, вул.Головна,15;
7.3.Енергозбереження
шляхом
заміни вікон, дверей, покрівлі даху в
закладах освіти:
- заміна
покрівлі
в
НВК
«Берегометська
гімназія»
смт.
Берегомет;
- заміна покрівлі в Берегометській
ЗОШ І -ІІІ ст. №3 смт. Берегомет;
- капітальний ремонт (заміна вікон
) в Берегометському ЗНЗ ДНЗ смт.
Берегомет;
- капітальний ремонт (заміна вікон
) в Берегометській ЗОШ І -ІІІ ст. №4
смт. Берегомет;
- капітальний ремонт покрівлі
Долішньошепітської НВК (ЗОНЗ ІІІІ ступеня) (ДНЗ) по вул. Головній,
62 Б в селі Долішній Шепіт.

Звітуючи про свою діяльність, я водночас хочу подякувати за
співпрацю районній, міським, сільській та селищній радам, депутатам усіх
рівнів, сільським головам, керівникам структурних підрозділів районної
державної адміністрації та керівникам підприємств, установ, організацій за
те, що ми працювали в цих непростих умовах однією командою, знаходили
спільну мову у вирішенні важливих економічних і соціальних питань. Але
найбільші слова вдячності – громаді району – за розуміння спільних проблем
та підтримку всіх наших починань.
Твердо переконаний, що нам всім потрібно об'єднатися задля спільної
перемоги в ім'я, на користь та задля розвитку Вижницького району.
Дякую за увагу!

Голова Вижницької
районної державної адміністрації
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