Звіт
голови Долинської районної державної адміністрації
Юрія Мазура про виконання делегованих повноважень
З метою динамічного та збалансованого соціально-економічного розвитку
Долинського району, поліпшенню життєвого рівня та соціального захисту
населення, районною державною адміністрацією, спільно з районною та
сільськими радами, здійснювались заходи по забезпеченню реалізації
державної політики в різних галузях.
У 2018 році, в межах наявного фінансового ресурсу, районною
державною адміністрацією здійснювалося виконання делегованих районною
радою повноважень відповідно до статей 29, 34 Закону України "Про місцеві
державні адміністрації" та рішення 33 сесії VI скликання від 29 травня 2014
року.
1.Підготовка і внесення на розгляд районної ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових
програм з інших питань, інших матеріалів та проектів рішень, що
вирішуються районною радою, забезпечення виконання рішень ради.
Рішенням районної ради від 21.12.2017 № 453–26/2017 затверджено
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району, яка стала
основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів
відповідно до нагальних проблем, визначених цілей і ключових заходів,
необхідних для досягнення пріоритетних завдань, які були визначені на 2018
рік і спрямовані на досягнення стратегічних пріоритетів розвитку району.
З метою забезпечення сталого економічного розвитку району,
структурними підрозділами районної державної адміністрації у 2018 році
підготовлено та внесено на розгляд районної ради 17 проектів галузевих
програм.
Загалом, в районі діяли 60 цільових програм. У 2018 році в районному
бюджеті були передбачені кошти на 47 програм на суму 15267,4 тис.грн та
профінансовано 12720,6 тис.грн (83,3%), що на 4199,8 тис.грн. більше
порівняно з 2017 роком. У повному обсязі профінансовано 28.
2. Підготовка пропозицій до програми соціально-економічного та
культурного розвитку
області
та загальнодержавних
програм
економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку
України.
З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку
Долинщини районною державною адміністрацією подано в обласну державну
адміністрацію узгоджені пропозиції до програми соціального-економічного
розвитку області на 2019 рік з пріоритетних завдань щодо соціальноекономічного розвитку району, проблемних питань, розв’язання яких потребує
підтримки або вирішення на обласному рівні:
фінансування пошуково-розвідувальних робіт з виявленням нових
покладів вуглеводнів з метою подальшого нарощення їх видобутку;
- забезпечення ремонту дороги державного значення Долина-Хуст;
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вирішення питання передачі в оренду земельних ділянок ДП «Вигодське
лісове господарство» для реалізації проектів з розвитку туристичної
інфраструктури.
3. Забезпечення збалансованого економічного та соціального
розвитку території району, ефективного використання природних,
трудових і фінансових ресурсів.
Реалізацію делегованих повноважень щодо забезпечення збалансованого
економічного і соціального розвитку району, ефективного використання
природних, трудових і фінансових ресурсів здійснюють структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад, територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади району.
Промисловість. Впродовж 2018 року обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств району становив
5034,1 млн. грн. (темп росту -197,8 %).
Протягом 2018 року на підприємствах нафтогазовидобувної галузі
відмічається збільшення виробництва обсягів вуглеводнів в порівняні з
попереднім роком.
По НГВУ «Долинанафтогаз» видобуток нафти (включаючи газовий
конденсат) збільшився до попереднього року на 2,9 %, а видобуток газу - на
6,0%.
Газопереробним заводом з газу, що поступає від нафтопромислових
підприємств, вироблено газу товарного на 1,4 % більше, ніж за 2017 рік. З
власної сировини вироблено зрідженого газу на 3,4% більше проти січнягрудня минулого року.
Стабільно працювали і нарощували обсяги реалізованої продукції
підприємства деревообробної галузі. За звітний період ними досягнуто
приросту реалізації продукції на 3,3 %.
В кінці 2017 року введено в дію цех з виробництва бруківки та інших
бетонних виробів ТзОВ «Унібрук» (смт. Вигода). Від часу заснування
підприємства створено 47 нових робочих місць. Враховуючи позитивну
динаміку розвитку підприємства та кон’юктуру ринку на 2019-2020 рр.
планується збільшення виробничих потужностей та перехід на цілодобовий
режим роботи. Це, у свою чергу, як мінімум втричі збільшить потребу
підприємства у поставках сировини, дозволить створити біля 30-ти нових
робочих місць.
Упродовж 2018 року з приростом обсягів виробництва продукції
спрацювали підприємства легкої промисловості, які надають послуги по
пошиттю швейних виробів згідно укладених контрактів з іноземними
споживачами. Обсяги реалізованої продукції підприємствами галузі за січеньгрудень 2018 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли
на 20,8 %.
Впродовж 2018 року створено 717 нових робочих місць.
Енергоефективність та енергозбереження. У 2018 році впроваджено
заходи з енергозбереження на суму 6519,0 тис.грн, за які здійснено заміну вікон
та систем опалення, ремонт дахів в закладах освіти, культури та медицини
району. Основним заощадливим заходом 2018 року є перевід котельні
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центральної районної лікарні на твердопаливні котли, що дасть змогу щорічно
економити 220,0 тис м3 природного газу.
У рамках реалізаціїї Урядової програми енергозбереження за останній рік
в районі учасниками державної програми стали 15 осіб, які впровадили
енергоефективні заходи на суму понад 609,78 тис.грн.
Крім того, в районі діяла Програма енергозбереження для населення
Долинського району на 2016-2018 роки, якою передбачено відшкодування
мешканцям району 15-20% ставки по кредитах. У 2018 році відповідно до
вказаної програми 5 особам відшкодовано кошти на суму 851,51 грн.
Аналогічну Програму розроблено на 2019, 2020 роки, яку затверджено на сесії
районної ради в грудні 2018 року.
Аграрний комплекс. У 2018 році в сільськогосподарських
підприємствах зріс обсяг валової продукції та становить 26,5 млн.грн., (у
відсотках до попереднього року – 100,4%).
Вперше з районного бюджету фізичним особам, які протягом року
утримували 3-и і більше корів виділено грошову допомогу в сумі 124,5 тис. грн.
та проведено відшкодування за придбану доїльну установку в сумі 7,780 тис.
грн.
З
обласного
бюджету
на
розвиток
галузі
тваринництва
сільськогосподарським підприємствам виділено 184,0 тис.грн.
З державного бюджету фізичним особам надано фінансову підтримку в
сумі 1,8 млн. грн. за утримання молодняка великої рогатої худоби. Також, на
підтримку галузі тваринництва виділено 15,0 тис.грн, на розвиток фермерських
господарств - 322,594 тис.грн. та на здешевлення вартості кредитів - 245,0
тис.грн.
Лісове господарство. За
2018
рік
в
районі
державними
лісогосподарськими підприємствами відтворено лісів на загальній площі
399га, що на 119,8 % більше до планових показників.
З початку року підприємствами від усіх видів рубок заготовлено 194,9
тис. куб метрів деревини (на 6,0 тис. куб. метрів більше порівняно з
відповідним періодом 2017 року). Реалізовано 186,1 тис. куб. метрів деревини
на внутрішній ринок.
У 2018 році лісогосподарськими підприємствами реалізовано продукції
на загальну суму 189,9 млн. грн., її реалізація зросла порівняно з відповідним
періодом попереднього року на 45,1 млн. грн.
За 2018 рік державними лісогосподарськими підприємствами сплачено
податків та обов’язкових платежів на суму 59,5 млн. грн., що на 11,3 млн. грн.
більше, ніж у 2017 році, в тому числі до місцевого бюджету – 17,9 млн.грн, що
на 3,8 млн.грн. більше до минулого року.
Земельні відносини. У 2018 році вжито заходів щодо подальшого
реформування земельних відносин, проведення інвентаризації земель та зміни
меж населених пунктів.
Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» розроблено
технічну документацію з інвентаризації земель Мізунського (площею 3,7
тис.га) та Малотур’янського лісництв (площею 1,5 тис. га).
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Розроблено документацію по інвентаризації земельних ділянок будинків
культури в с.Гериня, с.Раків, адміністративних приміщень в с.Велика Тур’я,
с.Белеїв, ФАПу в с.Старий Мізунь. Відведено земельні ділянки під будівництво
лікарських амбулаторії в с.Надіїв та с.Солуків.
У 2018 році відведено земельні ділянки під будівництво сонячної
електростанції за межами с.Дуброва площею 28,1118 га та земельну ділянку під
будівництво вітрової електростанції за межами с.Підліски площею 6,0144 га,
що забезпечить надходження коштів в сільські бюджети та розвиток
альтернативної енергетики в районі.
Виготовлено документацію на масиви земельних ділянок для учасників
АТО по Оболонській, Княжолуцькій сільських радах та в с.Витвиця Витвицької
ОТГ. Впродовж 2014-2018 років учасникам АТО надано у власність 130
земельних ділянок загальною площею 27,2 га. За звітний період 8 учасникам
АТО з районного бюджету виділено по 1850 грн. на виготовлення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Будівельна галузь. Впродовж звітного періоду виконано будівельних
робіт на суму 39591 тис. грн., що становить 131,5% до відповідного періоду
2017 року.
Введено в експлуатацію 9,04 тис. м 2 житла, з них 7,5 тис. м2 –
індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості, що становить
66% до відповідного періоду 2017 року.
Житлово-комунальне
господарство.
Долинським
виробничим
управлінням водопровідно-каналізаійного господарства за 2018 рік виконано
роботи на суму 1353,3 тис.грн. З основних заходів - встановлення насоса для
забезпечення безперебійного водопостачання населення загальною вартістю
250,0 тис. грн. за кошти районного бюджету та будівництво напірного та
самопливного каналізаційних колекторів в с. Мала Тур’я загальною вартістю
900 тис.грн за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища та.
По регіональній цільовій програмі «Питна вода» на 2012-2020 роки
виділено з обласного бюджету для села Слобода Долинська 20,0 тис.грн.
Для будівництва водопроводу в с. Слобода Долинська по проекту
DESPRO виділено кошти з обласного бюджету в сумі 500,0 тис. грн. та з
районного бюджету 100,0 тис. грн.
У 2018 році з районного бюджету на будівництво та реконструкцію
зовнішнього освітлення в селах району виділено 942,1 тис. грн., 237,9 тис. грн. з
обласного та 269,8 тис. грн. з державного бюджетів.
Дорожнє господарство. Впродовж звітного пероду в районі за кошти
державного фонду регіонального розвитку відремонтовано 8,3 км дороги
державного значення Н-10 Стрий – Мамалига на суму 64,576 млн. грн. та 1,2 км
дороги державного значення Р-21 Долина-Хуст на суму 5,0 млн.грн.
В 2018 році проведено ремонт комунальних доріг та доріг місцевого
значення за рахунок місцевих бюджетів на суму 32738,2 тис.грн. А також
проведено ремонт мостових переходів за рахунок районного бюджету на суму
368,369 тис.грн.
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Розвиток підприємництва. Державна політика розвитку малого
підприємництва на районному рівні здійснюється відповідно до Програми
розвитку малого і середнього підприємництва в Долинському районі на 2017,
2018 роки затвердженої рішенням районної ради 22.12.2016 р. №231-13/2016.
Заходи програми спрямовані на підвищення конкурентоспроможності малого
бізнесу відповідно до пріоритетних завдань за напрямками підтримки малого
підприємництва.
Впродовж 2018 року для розвитку підприємництва на території району
здійснено заходи, зокрема:
- Долинською районною філією Івано-Франківського обласного центру
зайнятості 7 осіб надано допомогу по безробіттю одноразово для зайняття
підприємницької діяльності;
- кредитною спілкою «Злет» приватним підприємцям та малим
підприємствам надано 35 кредитів на суму 19575,3 тис. грн.;
- реєстратором Долинського ЦНАПу в районі зареєстровано 283 фізичних
осіб підприємців, 38 юридичних осіб та припинили господарську діяльність 276
суб’єкти господарської діяльності.
Надання адміністративних послуг. Впродовж 2018 року Центром
надання адміністративних послуг районної державної адміністрації надано
22472 послуги населенню району на загальну суму 288733 гривень.
За 2018 рік надходження за надання адміністративних постуг становить
288,7 тис. грн.
Ринок праці та зайнятість населення. В 2018 році послугами служби
зайнятості скористалося 4460 незайнятих громадян, працевлаштовано - 2904
особи, з них19 – з числа інвалідів згідно висновків МСЕК. До участі в
оплачуваних громадських роботах та інших робіт тимчасового характеру
залучено 691 безробітну особу. Чисельність безробітних, які проходили
професійне навчання складає 568 осіб.
Профорієнтаційними послугами служби зайнятості району охоплено
7535 осіб, з них 74 – з числа інвалідів.
Кількість зареєстрованих вакансій становила 3000 одиниць, кількість
укомплектованих - 2935.
За звітний період на обліку в центрі зайнятості перебувало 60 осіб з
числа учасників АТО, 19 з яких працевлаштовано. Також, послугами служби
зайнятості скористалося 8 внутрішньо переміщених осіб, 2 з них
працевлаштовано.
Пенсійне забезпечення. Станом на 01.01.2019 року в Долинському
районі перебуває на обліку 18224 одержувачів пенсій, яким у звітному періоді
забезпечено своєчасне проведення пенсійних виплат в повному обсязі. Місячна
потреба в коштах на виплату пенсій і допомог складає 52111,8 тис. грн.
Середній розмір призначених пенсій станом на 01.01.2017 року складав
1898,40 грн., на 01.10.2018 року – 2708,10 грн., на 01.01.2019 року – 2758,05
грн.
За 2018 рік за платежами, адміністрування, яких здійснюють органи
Пенсійного фонду, надійшло коштів на суму 11463,75 тис.грн, що становить
93,99% планових призначень (12196,82 тис.грн.).
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Оплата праці. Заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах комунальної власності, у тому числі: на економічно - активних
підприємствах району, згідно статистичних даних станом на 01.01.2019 року
немає.
Темп приросту середньомісячної заробітної плати на кінець 2018 року зріс
на 21,2 % та становить 9889 грн. на одну особу в порівнянні з відповідним
періодом 2017 року.
Впродовж 2018 року в районі забезпечено підвищення заробітної плати до
рівня мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.
Соціальний захист населення. У 2018 році кількість домогосподарств
- отримувачів субсидій зменшилася на 23,8 % в порівнянні з 2017 роком та
становить 9966 сімей (в т.ч. 933 сім'ї домогосподарств – одержувачів субсидії
на тверде паливо). В повному обсязі опрацьовано всі заяви та декларації для
призначення субсидій.
На протязі 2018 року за призначенням житлової субсидії у порівнянні з
2017 роком зменшилася на 20,2 % та становить 5192 сімей. Нарахування по
житловій субсидії за 2018 рік складало 67652,63 тис. грн. та на придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2666,68 тис.
грн.
Станом на 01.01.2019 в Єдиному Державному Автоматизованому реєстрі
пільгових категорій населення на обліку перебуває 12977 пільговиків.
Проведено виплату всіх видів державних соціальних допомог на суму
196686,6 тис. грн.
Відповідна робота проводиться по покращенню матеріально-побутових
умов осіб з інвалідністю та ветеранів війни.
Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває: 179 внутрішньо
переміщених осіб, які користуються пільгами на житлово-комунальні послуги;
256 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 16
ветеранів ОУН-УПА, 299 громадян перебуває на обліку для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням.
У 2018 році 103 сім'ї отримали статус «багатодітної сім'ї»,713 сімей
користуються пільгами як багатодітна сім'я, всього на обліку перебуває 1143
багатодітниі сім'ї.
Забезпечено санаторно - курортним лікуванням 21 особу з інвалідністю,
22 ветерани війни, 20 учасників антитерористичної операції, 2 учасники
Революції Гідності, 15 осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії
Чорнобильської катастрофи 1 категорії,12 ветеранів ОУН-УПА.
Соціальне обслуговування мешканців району здійснюється також
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Долинського району, 27 соціальних працівників якого обслуговують по
району 837 одиноких непрацездатних осіб похилого віку.
В стаціонарному відділені для постійного та тимчасового проживання
одиноких непрацездатних громадян перебуває 30 осіб.
У 2018 році на утримання територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Долинського району з районного
бюджету виділено 3980,0 тис. грн.

7

Фінансові ресурси.У галузі фінансових ресурсів у районі здійснюється
комплекс заходів щодо наповнення дохідної частини бюджету та економного
використання бюджетних коштів.
До бюджету Долинського району за 2018 рік надійшло коштів в сумі
956,7 млн. грн, в тому числі власні надходження – 334,3 млн.грн та
міжбюджетні трансферти з бюджетів усіх рівнів – 622,4 млн.грн.
Основними платежами бюджету району є: податок на доходи фізичних
осіб, якого надійшло в сумі 154,5 млн.грн, плата за землю – 77,5 млн.грн,
рентна плата за користування надрами – 21,0 млн.грн; внутрішні податки та
збори (акцизний податок) – 17,2 млн.грн, єдиний податок – 32,7 млн.грн.
Проведено видатки по загальному і спеціальному фонду на суму 951,0
млн.грн, з них спрямовано на оплату праці 413,7 млн.грн, на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв – 28,8 млн.грн та на капітальні видатки –
73,2 млн.грн (міський бюджет – 19,3 млн.грн, селищний бюджет – 4,1 млн.грн,
сільські бюджети – 23,6 млн.грн, районний бюджет –26,2 млн.грн).
4. Підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади
фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету
України.
Відповідно до Бюджетного кодексу України, районна державна
адміністрація щороку подає проект бюджету району з відповідними
обґрунтуваннями та розрахунками департаменту фінансів обласної державної
адміністрації для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів
та інших показників місцевих бюджетів.
Протягом 2018 року систематично подавались проблемні питання, що
виникали у процесі виконання місцевих бюджетів департаменту фінансів
обласної державної адміністрації.
5. Сприяння інвестиційній діяльності на території району.
Формування позитивного міжнародного іміджу району є необхідним для
забезпечення захисту його стратегічних інтересів, дотримання курсу на
євроінтеграцію. Важливим інструментом соціально-економічного розвитку
району є залучення міжнародної технічної допомоги.
Впродовж 2018 року суб’єкти господарювання вклали 112,5 млн.грн.
капітальних інвестицій, що становить 2,3 % до загального обсягу по області. У
розрахунку на одну особу освоєно 1314,5 грн. інвестицій.
В економіку Долинського району іноземними інвесторами вкладено 9,8
млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг
прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу наростаючим
підсумком з початку інвестування склав 141,9 дол.США.
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
склали 23,9 млн. дол. США, імпорту – 8,8 млн. дол. США. У порівнянні з 2017
року обсяги експорту зросли на 6,9%, а імпорту зменшились на 7,2 %
Коефіцієнт покриття експортом імпорту – 2,65.
6. Об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та
організацій, розташованих на території району, і населення, а також
бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
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на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури,
шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони
навколишнього природного середовища.
На умовах співфінансування з місцевих бюджетів на об’єктах бюджетної
сфери здійснювалась робота щодо будівництва, реконструкції, капітального
ремонту об’єктів соціальної сфери та розвитку інфраструктури із залученням
коштів державного бюджету 37962,2 тис.грн (у тому числі 6860,0 тис.грн –
кошти державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій; 5561,4 тис.грн – кошти обласного
бюджету, 2119,4 тис.грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища, 2800,2 тис.грн – кошти міського, селищного та
сільських бюджетів, 20621,2 тис.грн – кошти бюджету розвитку районного
бюджету).
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
6860,0 тис. грн:
– на капітальні ремонти – 3429,0 тис.грн, а саме будівля Центру
спадщини Вигодської вузькоколійки в смт.Вигода – 600,0 тис.грн, приміщень
під центр надання адміністративних послуг по вул. Грушевського, 18 в
м. Долина – 900,0 тис.грн, будинку культури в с. Раків – 200,0 тис.грн, ремонт
дорожнього покриття по вул. Технічна в м. Долина – 150,0 тис.грн, будинку
дитячої юнацької творчості в м. Долина – 170,0 тис.грн, пішохідної доріжки в с.
Новоселиця по вул. Шевченка – 200,0 тис.грн, Долинського районного
Народного дому м.Долина, вул. Пачовського, 8 – 100,0 тис.грн, фасаду
неврологічного відділення Долинської ЦРЛ – 551,0 тис.грн, приміщення I
поверху (заміна вікон і дверей на енергоефективні) в ЗОШ № 5 I—III ст. по вул.
Грушевського, 24Б в м. Долина – 466,0 тис.грн, заміна вікон Раківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 46,0 тис.грн, заміна вікон у приміщенні
клубу села Велика Тур`я – 46,0 тис.грн.
– придбання дитячих ігрових майданчиків – 919,0 тис.грн (м. Долина –
449,0 тис.грн, с. Рахиня — 75,0 тис. грн, с. Оболоня — 50,0 тис. грн, с. Підліски
— 50,0 тис. грн, с. Сенечів — 50,0 тис. грн., с. Новий Мізунь — 50,0 тис. грн, с.
Гошів — 50,0 тис. грн, смт.Вигода — 145,0 тис. грн.);
– придбання спортивного інвентарю для Долинської дитячо-юнацької
спортивної школи м. Долина, вул. С.Бандери, 2Б – 100,0 тис.грн та для
Пшеничниківського навчально-виховного комплексу – 41,0 тис.грн;
– придбання музичної апаратури – 182,0 тис.грн, зокрема: для відділу
культури Долинської районної державної адміністрації – 70,00 тис.грн, для
народного дому Просвіта ім. Т. Г. Шевченка – 50,0 тис.грн, для с.Гошів – 62,0
тис.грн;
– придбання крісел для будинку культури села Старий Мізунь – 200,0
тис.грн;
– реконструкція з добудовою незавершеного будівництва будинку
культури під навчально-виховний комплекс в с.Гошів Долинського району –
1000,0 тис.грн;
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– реконструкція даху Долинського ліцею № 7 по вул. Бандери, 12 в м.
Долина – 499,0 тис.грн;
– влаштування вуличного освітлення в с.Пшеничник (реконструкція) –
150,0 тис.грн;
– будівництво вуличного освітлення в селі Кропивник – 120,0 тис.грн
– нове будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям для
фізкультурно-оздоровчих занять жителів с. Тяпче по вул. Шкільна – 200,0
тис.грн;
–
покращення
матеріально-технічної
бази
Новомізунської
загальноосвітньої школи I ступеня – 20,0 тис.грн.
Субвенції з обласного бюджету на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання бюджетних установ району – 5561,4 тис.грн:
– на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів району –
1678,6тис.грн. (капітальний ремонт системи опалення Великотур"янського
НВК – 299,0 тис.грн, придбання спортивного інвентаря для
Великотур"янського НВК – 40,0тис.грн; капітальний ремонт системи
опалення в Слобододолинській ЗОШ І-ІІ ступенів – 100,0 тис.грн;
капітальний ремонт санвузлів Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів – 100,0
тис.грн, утеплення фасаду Надіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів – 100,0 тис.грн,
придбання шкільних меблів для Солуківської ЗОШ І-ІІІ ступеня – 50,0
тис.грн, придбання шкільної дошки аудиторної трьохстворчатої для
Якубівської ЗОШ І ступеня – 10,0 тис.грн, придбання шкільних меблів для
Долинської ЗОШ № 6, м.Долина – 50,0 тис.грн, придбання комплекту меблів
(столи, стільці) та обладнання для конференцзалу в Долинський лі цей №7 –
100,0 тис.грн, придбання дизельної електростанції для ЗОШ с.Кропивник –
24,0 тис.грн, капітальний ремонт центрального входу у Вигодському ДНЗ
яслах-садочку "Дзвіночок" – 99,7 тис.грн, проведення енергоефективних
заходів та переоснащення в Старомізунському ДНЗ "Журавлик" с.Старий
Мізунь – 55,9 тис.грн, на встановлення спортивного майданчика у смт.
Вигода – 650,0 тис.грн);
– на розвиток закладів культури району – 235,0 тис.грн (капітальний
ремонт клубу в с.Белеїв – 110,0 тис.грн, заміна вікон, дверей в центрі
культури та дозвілля м.Долини – 80,0 тис.грн, проведення робіт по ремонту
Церков Долинського району – 30,0 тис.грн, придбання музичної апаратури в
с.Пшеничник – 15,0 тис.грн);
– на виконання програм розвитку місцевого самоврядування в ІваноФранківській області – 1490,0 тис.грн;
– на виконання обласної регіональної цільової програми «Питна вода» на
2012-2020 роки – 20,0 тис.грн (на центральне водопостачання в с.Сл.Долинська
по вул. Б.Хмельницького Долинського району);
– на виконання обласної регіональної цільової програми зовнішнього
освітлення селищних та сільських населених пунктів області до 2020 року –
237,9 тис.грн;
– на реконструкцію з добудовою незавершеного будівництва будинку
культури під навчально-виховний комплекс в с.Гошів – 1500,0 тис.грн;
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– співфінансування обласного Конкурсу ініціатив місцевих карпатських
громад "Історико-археологічні дослідження та пам’ятко-охоронні роботи на
території монастиря Преображення ГНІХ в с.Гошів Долинського району ІваноФранківської області як релігійно-туристичного центру карпатського регіону" –
199,9 тис.грн;
– придбання мультимедійного обладнання для лісової школи "Центру
спадщини Вигодської вузькоколійки" – 200,0 тис.грн.
На виконання природоохоронних заходів, що фінансуються за
рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища – 2119,4 тис.грн:
– реконструкція берегозакріплювальних споруд на р. Тур`янка в с. Велика
Тур`я (вул.тральна) Долинського району Івано-Франківської області (в т.ч.
виготовлення проект тно-кошторисної документації) – 921,4 тис.грн;
– відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану р.Геринка в с.Гериня (провулок Шевченківський)
Долинського району (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)
– 100,0 тис.грн;
– придбання спецмашини для збору та перевезення рідких побутових
відходів у м. Долина – 990,0 тис.грн;
– будівництво колекторів системи господарсько-побутової каналізації та
КНС для мікрорайону "Чертежик" у с.Мала Тур"я – 108,0 тис.грн.
Залучені кошти з міського, селищного та сільських бюджетів – 2800,2
тис.грн, а саме:
– на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів району – 913,0
тис.грн;
– на розвиток закладів культури району – 620,9 тис.грн;
– на розвиток закладів охорони здоров’я району – 666,8 тис.грн;
– на виконання «Програми забезпечення населення Долинського району
якісною питною водою в достатній кількоті на 2012-2020 роки» – 599,5
тис.грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету протягом
2018 року здійснено роботи з будівництва, реконструкції, капітального
ремонту об’єктів бюджетної сфери та капітальний ремонт комунальних
доріг у сумі 20621,2 тис.грн:
– на розвиток загальноосвітніх навчальних закладів району – 7098,3
тис.грн;
– на розвиток закладів культури району – 2075,3 тис.грн;
– на розвиток закладів охорони здоров’я району – 4285,7 тис.грн;
– на капітальний ремонт доріг – 2822,0 тис.грн;
– на виконання програм розвитку місцевого самоврядування – 3017,1
тис.грн;
– на утримання інших установ району – 558,3тис.грн;
– на виконання «Програми забезпечення соціальним житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з
їх числа на 2016-2018 роки» – 165,0 тис.грн;
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– на виконання «Програми забезпечення населення Долинського району
якісною питною водою в достатній кількості на 2012-2020 роки» – 599,5
тис.грн.
7. Залучення в порядку, встановленому законом, підприємств,
установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі
в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи.
Торговельну діяльність на території району здійснюють 555 роздрібних
торговельних підприємств, 138 закладів ресторанного господарства та 7 ринків.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) за звітний період
року склав 330,4 млн. грн. (індекс фізичного обсягу 102,9%).
Торговельна діяльність 9 місцевих товаровиробників здійснювалась у 12
фірмових магазинах, павільйонах і кіосках, торговою площею 177,5 м2.
Впродовж 2018 року відкрито 9 об’єктів торгівлі, ресторанного
господарства та побутового обслуговування населення району.
В районі функціонує 7 ринків, з них: з продажу непродовольчих товарів –
2, змішаного типу – 5. На ринках облаштовано 862 торгових місця.
8. Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих
питань стосовно транзитного пасажирського транспорту.
Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо якісного
забезпечення перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, забезпечення автобусним сполученням всіх
населених пунктів району, покращення умов перевезення пасажирів.
В межах району функціонують 24 приміські регулярні автобусні
маршрути, якими щоденно здійснюється 113 оборотних рейсів. Налагоджене
сполучення з обласним центром, в напрямку якого щодня здійснюється 22
оборотних рейси з міста Долина та 15 рейсів з сіл району. Також функціонують
16 приміських міжрайонних автобусних маршрутів. Залізничним транспортом
охоплено 6 населених пунктів.
Впродовж 2018 року автомобільним транспортом підприємств та
фізичних осіб–підприємців району перевезено 531,2 тис. тонн вантажів,
вантажооборот становив 121,2 млн.ткм. Послугами автомобільного транспорту
скористалося 2,882 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 52,9 млн. пас. км.
9. Підготовка питань про визначення у встановленому законом
порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для
містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.
Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації
здійснює контроль за плануванням, забудовою та використанням територій,
шляхом проведення погодження завдань на розроблення генеральних планів
населених пунктів.
Частиною 1 статті 25 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» встановлено, що режим забудови територій, визначених для
містобудівних потреб встановлюється у генеральних планах населених пунктів,
планах зонування та детальних планах територій.
У 2018 році виготовлено топогеодезичні зйомки для генеральних планів
сіл Пшеничник, Новошин та Оболоня на суму 290.0 тис.грн. Опрацьовано та
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затверджено проекти генеральних планів сіл Велика Тур’я, Сенечів, Тяпче,
Новий Мізунь, Підліски.
10. Організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії
та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових
та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення.
Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"
районною державною адміністрацією здійснюється контроль за збереженням,
охороною та використанням об'єктів історико-культурної спадщини.
На державному обліку в Долинському районі знаходяться 171 об’єкт
культурної спадщини. З них Долинська солеварня є пам’яткою національного
значення. Гошівський монастир і 30 діючих церков належать до пам’яток
сакрального мистецтва.
11. Підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних
програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що
затверджуються сільськими, селищною, міською радами.
У 2018 році надано 23 містобудівні умови і обмежень забудови земельних
ділянок. В ході розроблення детальних планів забудови земельних ділянок
розроблено спільно з проектантами та погоджено 4 завдання на виготовлення
містобудівної документації. Також розроблено та затверджено сільськими радами
протягом 2018 року 17 детальних планів територій.
12. Видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних
умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів.
Упродовж 2018 року відділом містобудування та архітектури
районної
державної адміністрації розроблено та видано забудовникам містобудівні умови
і обмеження на 5 об’єктів за межами населених пунктів району:
1. Нове будівництво «Будівництва, експлуатації та обслуговування об’єкту
альтернативної енергетики, електростанції з використанням сонця» за межами
населеного пункту с. Новоселиця в урочищі «Толока», замовник ТзОВ «Комфорт
Долина»;
2. Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Лужанка в с. Витвиця,
замовник Витвицька ОТГ;
3. Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Лужанка урочище
«Боканя» біля підвісної кладки в с. Гошів, замовник Гошівська сільська рада;
4. Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Лужанка урочище
«Підполина» в с. Гошів біля господарства Квочака М.Є., замовник Гошівська
сільська рада;
5. Нове будівництво берегозакріплюючих споруд р. Свіча в с. Княжолука,
замовник Княжолуцька сільська рада.
13. Забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх
видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту,
туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,
національно-культурних традицій населення, художніх промислів і
ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств,
асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у
сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї
та молоді.
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Освіта. У 2018/2019 навчальному році мережа закладів освіти району
становить: 37 закладів загальної середньої освіти, 8 закладів дошкільної освіти,
4 заклади позашкільної освіти і міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Для забезпечення освітнього процесу організовано підвезення та харчування
учнів.
Відповідно до рішення районної ради від 18.05.2018 №539-28/2018
ліквідовано Долинську загальноосвітню вечірню (змінну) школу ІІ-ІІІ ступенів.
На базі двох закладів загальної середньої освіти було створено класи з
вечірньою формою навчання.
У районі функціонує 17 закладів дошкільної освіти, в яких виховується
1518 дітей.
Проведено щорічне свято обдарованих дітей, на якому нагороджено
переможців олімпіад, конкурсів, змагань, міжнародного, всеукраїнського та
обласного рівнів. У 2018 році для нагородження було виділено 170550 грн:
80570 грн. – з міського бюджету, 89980 грн. — з районного бюджету.
У 2017/2018 навчальному році 99 переможців районного етапу брали
участь у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади із 17 предметів.
29 березня 2018 року рішенням районної ради створено «Інклюзивноресурсний центр». Впродовж звітного періоду профільні спеціалісти центру
обстежили 76 дітей.
На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» для шкіл району закуплено 19 комплектів меблів на
суму 380,0 тис. грн та придбано дидактичне обладнання на суму 939,0 тис. грн.
Також, за кошти освітньої субвенції придбано комп’ютерну техніку на суму
353,7 тис. грн. та передано в 28 закладів загальної середньої освіти.
У 2018 році на капітальний ремонт та реконструкцію закладів освіти
району виділено 8962,1 тис.грн: 898,3 тис.грн. – з державного бюджету, 655,0
тис.грн. – з обласного бюджету, 6794,4 тис.грн. – з районного бюджету та 489,5
тис.грн. – з місцевих бюджетів.
На будівництво Гошівського навчально-виховного комплексу впродовж
року виділено 3000,0 тис.грн.: 1500,0 тис.грн. – з районного, 1000,0 тис.грн – з
державного та 500,0 тис.грн. з обласного бюджетів.
Фізкультура та спорт. Відділом молоді та спорту управління освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації спільно з районним центром
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організовано 85 спортивномасових заходів, на проведення яких з місцевого бюджету було виділено
159827,35 грн.
У 2018 році вихованці Долинської дитячо-юнацької спортивної школи
неодноразово здобували перемогу у Чемпіонатах Європи, змаганнях
всеукраїнського та обласного рівнів. Для забезпечення їх участі у змаганнях з
районного бюджету виділено 300817 грн. Проведено виплату спільних Премій
12 талановитим спортсменам району на суму 49992 грн.
Впродовж звітного періоду оновлено спортивний інвентар в дитячоюнацькій спортивній школі на суму 140,0 тис.грн. (100,0 тис.грн. – державний,
40,0 тис.грн – обласний бюджети) та в 11 закладах загальної середньої освіти
району на суму 16,0 тис.грн. (сільські бюджети).
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У 2018 році введено в дію 2 спортивних майданчики зі штучним
покриттям: в селищі Вигода (виділено 650,0 тис.грн з обласного бюджету) та в
с.Яворів (виділено 750,0 тис.грн. з місцевого бюджету).
Захист прав дітей. На обліку служби у справах дітей районної державної
адміністрації перебуває 68 дітей, з них: 17-сиріт, 51 - позбавлених
батьківського піклування.
Під опікою – піклуванням громадян знаходиться 46 дітей, в прийомних
сім’ях -3 дітей, в дитячих будинках сімейного типу - 3 дітей, 15 на повному
державному забезпеченні в інтернатних закладах, 1 дитина тимчасово
влаштована в сім’ю родичів.
Впродовж 2018 року 9 дітей набуло статусу дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, їх влаштовано під опіку.
У звітному періоді здійснено купівлю житла двом дітям з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з села Гериня на суму
415тис. грн, з них 165 тис.грн виділено з районного бюджету, 250тис.грн. - з
обласного бюджету.
У 2018 році відбулось 17 засідань комісії з питань захисту прав дітей, на
яких розглянуто 70 питань щодо захисту прав дитини та прийнято відповідні
рішення.
Службою у справах дітей районної державної адміністрації проведено ряд
заходів для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування до
Великодніх свят, Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая.
Охорона здоров’я. На території району медична допомога населенню
надається в 40 закладах охорони здоров’я: центральній районній лікарні,
дитячій та Вигодській міській лікарні, стоматологічній поліклініці,
протитуберкульозному диспансеру, 8 сільських лікарських амбулаторіях
сімейного типу і 27 фельдшерсько-акушерських пунктах. В охороні здоров’я
району працює 1034 медичних працівників.
Бюджет на охорону здоров’я в 2018 році затверджено в сумі 100176,0
тис. грн., фактичні видатки склали 98830,6 тис. грн. Залучено
позабюджетних коштів 2878,795 тис. грн. проти 3568,476 тис. грн. в 2017 році.
Витрати на медикаменти в розрахунку на 1 ліжко-день у звітному періоді
склали 8,86 грн., на харчування - 3,83 грн.
Впродовж звітного періоду придбано медичне та комп’ютерне
обладнання на суму 2114,809 тис. грн. Проведені поточні та капітальні ремонти
в закладах охорони здоров’я на суму 525,8 тис.грн. з державного бюджету та за
рахунок коштів районного бюджету на суму 4095,5 тис. грн. Медичні програми
профінансовані з раонного бюджету на суму 671,704 тис. грн., що складає 98,9
% від плану.
З 1 листопада 2018 року розпочав роботу Центр первинної медичної
допомоги, до якого увійшло 8 амбулаторій та 27 фельдшерсько-акушерських
пунктів.
В 2018 році вперше виявлено 155 випадків онкологічних захворювань,
показник на 100 тисяч населення складає 223,0. Померло від злоякісних
новоутворень 75 хворих, з них 30 хворих в працездатному віці.
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В звітному періоді виявлено 49 випадків туберкульозу, показник на 100
тисяч населення складає 70,4. При профілактичних оглядах за 2018 рік
виявлено 27 випадків туберкульозу, що складає 55,1%.
В районі зменшився показник смертності дітей першого року життя та
склав 1,6 на 1000 новонароджених.
В стаціонарах району проліковано 11592 хворих проти 11495 в 2017 році.
В 2018 році збільшилось виконання плану ліжко-днів в порівняні з минулим
роком і становить 96,6 відс. проти 88,9 відс. в 2017 році.
В 2018 році район один із перших в області впровадив медичну
інформаційну систему (МІС). Створено 12 автоматизованих робочих місць для
лікарів загальної практики – сімейної медицини. З метою розширення та
подальшого впровадження медичної інформаційної системи було розроблено
проект під назвою «Впровадження медичних інформаційних систем для
управління закладами медицини області на базі Долинської центральної
районної лікарні (технічне переоснащення інформаційно-комп’ютерних систем
з метою впровадження проекту телемедицини)». Даний проект було визнано
переможцем серед проектів Державного фонду регіонального розвитку і
затверджений до фінансування в сумі 2,0 млн. грн.
Культура. В районі працює 74 заклади культури, загальна чисельність
працівників становить 340 осіб. В клубних закладах нараховується 182
аматорські клубні формування, 23 з них носять почесне звання «народний» та
«зразковий» аматорський колектив. Належне місце в розвитку культури району
займають 3 початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, в яких
навчається 621 учень.
В цьому році, вже вчерверте відбувся фестиваль карильйонного і
дзвонового мистецтва на Ясній горі в Гошеві. Важливо, що учасниками
фестивалю є також учні Долинської дитячої школи естетичного виховання
імені М. Антоновича, які вже третій рік навчаються карильйонному мистецтву.
У вересні відбувся VII фестиваль-конкурс української духовної сучасної
пісні імені Кардинала Мирослава Любачівського «З піснею до Бога». Метою
якого є популяризація і розвиток духовної пісні та духовного слова.
В грудні в Гошівському монастирі проведено благодійний проект
Всеукраїнський науково-практичний симпозіум «Малярство на склі», який
проходив у рамках Міжнародного фестивалю мистецтв «Карпатський простір».
Картини митців, написані під час пленеру, експонувались в Національному
заповіднику "Софія Київська". Кошти, виручені від продажу полотен будуть
спрямовані на придбання діагностично-лікувального і реабілітаційного
обладнання у заклади соціально-психологічної допомоги, для дітей із
порушеними функціональними можливостями.
Долинська районна централізована бібліотечна система на даний час
об'єднує 35 бібліотек. До послуг користувачів – понад 431,8 тис. прим. книг,
журналів, аудіовізуальних матеріалів та електронних видань. У 2018 році до
мережі Інтернет було підключено ще 4 бібліотеки-філії: Рахиня, Слобода
Долинська, Белеїв, Велика Тур’я.
За 2018 рік бібліотечний фонд ЦБС поповнився на 3312 примірників книг
на суму 225,6 тис.грн.
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Туризм. За оперативними даними впродовж 2018 року Долинщину
відвідало понад 100,0 тис. туристів та екскурсантів. До місцевих бюджетів
надійшло 40,7 тис. грн. туристичного збору, що на 26,3 % більше до
відповідного періоду 2017 року.
На території району знаходиться 18 діючих об'єктів туристичнорекреаційної сфери, які одночасно можуть прийняти 860 осіб, та 15 садиб
сільського зеленого туризму на 200 місць.
За звітний період облаштовано оглядовий майданчик на території
Вишківської сільської ради в урочищі «Томнатик», рекреаційну зону на
території Шевченківського лісництва, два піші туристичні маршрути: з
урочища «Глибокий» до бункера «Роберта» та з урочища «Дубовий Кут» до
гори Щавна.
В рамках Програми розвитку інвестиційної, туристичної діяльності та
міжнародного співробітництва в Долинському районі на 2018, 2019 роки
проведено роботи щодо знакування та впорядковання двох популярних
туристичних маршрутів с. Мислівка-г.Яйко Ілемське-полонина Солотвинка та
с. Мислівка - г. Горган Ілемський, загальна протяжність яких 34 км.
На початку 2018 року в районі створено кластерну ініціативу «Гостинна
бойківська Долинщина», до якої долучилося 16 об’єктів туристичної сфери.
14. Підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо
організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення
пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних
та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову
цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.
Відділом культури районної державної адміністрації розроблена
Комплексна Програма «Культура Долинщини» на 2016 – 2020 роки, яка
затверджена рішенням сесії районної ради від 24.12.2015 р. №35-2/2015. Одним
із розділів програма передбачає збереження пам’яток історії та архітектури,
увічнення пам’яті діячів науки, культури, мистецтва, борців за волю України.
Систематично проводиться комплекс робіт із впорядкування цвинтарів,
пам’ятників, символічних могил Січових Стрільців, пам’ятних хрестів.
Впродовж року до відповідних державних органів не направлялись
пропозиції щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають
екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або
культури, які охороняються законом.
15. Вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них
населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт
підприємств, установ та організацій, а також населення.
З метою недопущення надзвичайних ситуацій на території району
впродовж 2018 року районною державною адміністрацією проведено 9 засідань
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
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Для накопичення матеріального резерву з районного резервного фонду
протягом 2018 року виділено кошти на загальну суму 100 тис. грн. для закупівлі
паливо-мастильних матеріалів.
Протягом 2018 року в районі знайдено і знешкоджено 16 одиниць
вибухонебезпечних предметів. За сприяння районної державної адміністрації, з
метою забезпечення роботи піротехнічного підрозділу аварійно-рятувального
загону спеціального призначення Управління Державної служби з
надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області по знешкодженню даних
предметів з районного матеріального резерву було виділено 170 літрів бензину
та 90 літрів дизельного палива.
Районною державною адміністрацією з метою вжиття заходів для
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, а саме підсипання та
розчищення доріг державного та місцевого значення від снігових заметів в
районі, філії "Долинська ДЕД" протягом осінньо-зимового періоду 2018 року
виділено 2850 літрів дизельного палива.
16. Координація на відповідній території діяльності місцевих
землевпорядних органів.
Для забезпечення скоординованих дій районної державної адміністрації,
органів місцевого самоврядування, територіального органу Держгеокадастру в
районі розроблена і діє програма розвитку земельних відносин до 2020 року.
Первинну нормативну грошову оцінку земель проведено у всіх 44
населених пунктах, а в 2012-2016 роках здійснено її повторне поновлення.
В даний час в районі потребують оновлення грошових оцінок земель 26
населених пунктів, з яких половина ввійшли до об’єднаних територіальних
громад. З метою виконання робіт у вказану програму підготовлено зміни та
включено фінансування заходів з проведення грошової оцінки земель
населених пунктів (зміни затверджуються на сесії районної ради 28.02.2019).
17. Здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у
порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
і
лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом)
земельних ділянок.
Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України втрати
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені
вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників,
підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у
порядку, визначеному Бюджетним кодексом України (на спеціальні рахунки
місцевих бюджетів зараховуються 75 відс. від загальної суми втрат).
Впродовж 2018 року до місцевих бюджетів району надійшло коштів від
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва в сумі 27,4
тис.грн, які обліковується на спеціальних рахунках місцевих бюджетів.
Залишок коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва станом на 01.01.2019
року – 205,5 тис.грн.
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18. Забезпечення виконання заходів з відстеження результативності
регуляторних актів, прийнятих районною радою.
Структурними
підрозділами
районної
державної
адміністрації
вживаються заходи у випадках та в порядку, передбаченому Законом України
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV щодо відстеження
результативності регуляторних актів.

Голова районної
державної адміністрації

Юрій Мазур

