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Організаційна робота
Діяльність райдержадміністрації у 2018 році спрямовувалась на забезпечення сталого соціально-економічного та культурного розвитку району, безперебійної роботи всіх систем життєзабезпечення, реалізацію заходів щодо
виконання завдань, визначених законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, документами інших органів виконавчої влади
вищого рівня.
Пріоритетними напрямками роботи 2018 року було забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою соціально-економічного і культурного розвитку району та районного бюджету, а також удосконалення співпраці
з органами місцевого самоврядування та створення позитивних умов щодо
надання більшого доступу громадян до публічної інформації.
Планування роботи райдержадміністрації у 2018 році проводилося
щоквартально, відповідно до пропозицій керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, установ району, а також детального аналізу виконання
розпоряджень обласної, районної держадміністрацій. Звіти про виконання
планів роботи у 2018 році розглядались на нарадах у керівника апарату та
голови райдержадміністрації.
У 2018 році продовжено роботу з проведення виїздів голови
райдержадміністрації в населені пункти району. Протягом робочого дня голова
райдержадміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів
райдержадміністрації ознайомлювались та детально вивчали соціальноекономічну інфраструктуру населеного пункту, зустрічались з колективами
установ та організацій, які розташовані на території населеного пункту,
організовували прийоми громадян за місцем проживання, зустрічались з
депутатським корпусом відповідної ради, членами виконкому, активом та
жителями населеного пункту.
3

Керівництвом райдержадміністрації проводилися зустрічі з жителями
населених пунктів району, на яких роз’яснювалося питання децентралізації.
Зокрема, відбулося засідання районної Ради регіонального розвитку за участі
міського, селищного, сільських, голів, голів ОТГ. Основною темою стало
питання децентралізації, як запоруки розвитку району.
Взаємодія з органами місцевого самоврядування
Взаємодія районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування здійснювалася відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Конституції України, інших законів та нормативноправових актів.
Згідно затверджених планів роботи, відділом інформаційної діяльності,
комунікацій
з
громадськістю
та
організаційної
роботи
апарату
райдержадміністрації організовувались навчання для сільських, селищних,
міського голів та секретарів виконавчих комітетів місцевих рад району,
начальників ВОС. Планування семінарів - навчань проводилося відповідно до
пропозицій сільських, селищного, міського голів, секретарів виконкомів
місцевих рад району та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
Протягом звітного періоду працівники апарату райдержадміністрації
надавали практичну та методичну допомоги, приймали участь у засіданнях
виконавчих комітетів, сесій місцевих рад району, розгляді скарг тощо.

Кадрова робота
Відділ управління персоналом апарату районної державної адміністрації
у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами та Регламентом.
Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до компетенції
відділу, провадиться головою райдержадміністрації, його першим
заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації
Кадрова робота райдержадміністрації в апараті та структурних підрозділах
є відкритою, за винятком розгляду питань, які становлять державну
таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю
держави.
Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється
відповідно до Регламенту та Положення про апарат, що затверджуються
головою районної державної адміністрації.
Розподіл
функціональних
обов’язків
між
керівництвом
райдержадміністрації визначено розпорядженням голови районної державної
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адміністрації “Про функціональні повноваження голови, першого заступника,
заступника, заступника голови та керівника апарату районної державної
адміністрації” від 03.09.2018 року № 217.
Головою Надвірнянської районної державної адміністрації 07 лютого
2018 року затверджено штатний розпис райдержадміністрації на 2018 рік.
Згідно розпорядження районної державної адміністрації від 10.12.2018
року № 329 «Про зміни у структурі районної державної адміністрації»
гранична чисельність районної державної адміністрації станом на 01.01.2019
року складає 156,5 штатних одиниць, в тому числі гранична чисельність
апарату райдержадміністрації складає 34 штатні одиниці. Структура апарату
районної державної адміністрації складається з 8 структурних підрозділів
районної державної адміністрації.
Реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації з кадрових
питань за 2018 рік здійснювалася за допомогою журналів. У 2018 році – 68
розпоряджень з кадрових питань (в яких реєструються короткострокові
відрядження в межах України та за кордон; стягнення: надання щорічних
оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням), 97 з кадрових
питань особового складу.
Також видаються накази керівника апарату. У 2018 році зареєстровано
141 накази керівника апарату з кадрових питань (в яких реєструються
короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення:
надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв’язку з
навчанням), 84 накази керівника апарату з питань особового складу.
Надання відпусток у Надвірнянській районній державній адміністрації
проводиться відповідно Закону України “Про державну службу” та Закону
України “Про відпустки”.
Черговість надання відпусток у 2018 визначається графіком,
затвердженим 28 грудня 2017 року та погодженим з виборним органом
первинної профспілкової організації. Накази керівника апарату про відпустки
та відрядження працівників райдержадміністрації відповідають вимогам
чинного законодавства.
Підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, наказів
керівника апарату, порядок внесення змін до них, ознайомлення з ними
відповідає вимогам Регламенту Надвірнянської районної державної
адміністрації.
В апараті та структурних підрозділах (без статусу юридичної особи
публічного права) райдержадміністрації за період з 01 січня 2018 року до 31
грудня 2018 року проведено 5 конкурсів на заміщення вакантних посад
державної служби категорії “Б” та 2 конкурси на заміщення вакантних посад
державної служби категорії “В”.
Також проведено 10 конкурсів на заміщення вакантних посад державної
служби в структурних підрозділах (без статусу юридичної особи публічного
права) районної державної адміністрації: з них 5 на заміщення вакантних посад
державної служби категорії “Б” та 5 конкурсів на заміщення вакантних посад
державної служби категорії “В”.
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Відповідно
до
Положення
про
апарат
Надвірнянської
райдержадміністрації,
положень
про
структурні
підрозділи
райдержадміністрації, на всіх працівників Надвірнянської районної
державної адміністрації розроблені та затверджені посадові інструкції. В
посадових інструкціях зазначено права та обов’язки державних службовців
та кваліфікаційні вимоги відповідно до займаних посад. Працівники
ознайомлені з посадовими інструкціями.
Особові справи державних службовців ведуться відповідно до Порядку
ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженого
наказом Національного агентства України з питань державної служби від 22
березня 2016 року № 64.
Відповідно до ст. 69 Закону України «Про державну службу», Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань
проходження
державної
служби»,
наказом
керівника
апарату
райдержадміністрації від 14 лютого 2018 року № 2 «Про дисциплінарну
комісію» створена дисциплінарна комісія райдержадміністрації з розгляду
дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади
державної служби категорії «Б» та «В» (крім державних службовців
структурних підрозділів районної державної адміністрації із створеними
дисциплінарними комісіями).
Протягом 2018 року дисциплінарних проваджень та службових
розслідувань щодо працівників районної державної адміністрації не було.
Робота відділу документообігу та звернень громадян апарату
райдержадміністрації
Робота з документами
У 2018 році діяльність райдержадміністрації була спрямована на
забезпечення соціально-економічного розвитку району, реалізацію заходів
щодо виконання завдань, визначених законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, документами інших органів виконавчої
влади вищого рівня,
розпорядженнями голови райдержадміністрації.
Проведена значна робота щодо вдосконалення та запровадження нових форм
роботи з документами з використанням комп’ютерної програми "АСКОД".
Протягом 2018 року до райдержадміністрації надійшло 11 - законів
України, 5 - указів, розпоряджень Президента України, 30 - постанов,
розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших документів органів влади
вищого рівня.
Належним
чином
налагоджена
взаємодія
керівництва
райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, іншими
установами, організаціями району сприяла вирішенню актуальних питань
життєдіяльності району.
Як правило, найважливіші питання виносились на розгляд колегії
районної державної адміністрації.
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Так, у звітному періоді проведено 7 засідань колегії, на яких розглянуто
21 питання і прийнято – 18 рішень. За результатами проведених засідань колегії
головою районної державної адміністрації прийнято 18 розпоряджень.
На засіданнях колегії розглядались актуальні питання, зокрема:
- про виконання бюджету району за результатами І півріччя 2018 року;
-про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку Надвірнянського району за І півріччя 2018 року;
- про стан пасажирських перевезень в районі;
- про стан сплати до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та інших
обов’язкових платежів суб’єктами господарювання району за перший квартал
2018 року;
- про підсумки роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу та
житлово-комунального господарства під час опалювального періоду 2017-2018
року та завдання щодо підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року
відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 11.05.2018 №260;
- про хід реалізації в районі Національної кампанії «Лікар для кожної
сім’ї»;
- про стан готовності закладів освіти району до нового 2018-2019
навчального року (відповідно до нормативних актів і доручень Президента
України та Кабінету Міністрів України);
- про стан розгляду звернень громадян за підсумками першого півріччя
2018 року відповідно до Указу Президента України від 07.02.2018 р.
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та місцевого самоврядування»;
- про стан виконавської дисципліни в роботі з документами за
підсумками першого півріччя 2018 року відповідно до вимог Указу Президента
України від 26.07.2005 р. № 132;
- про стан надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року
№ 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (зі змінами));
- про схвалення проекту районного бюджету на 2019 рік та прогнозу
районного бюджету на 2020-2021 роки.
У
відділі
документообігу
та
звернень
громадян
апарату
райдержадміністрації ведеться аналіз проведених засідань колегії та тематики
питань, передбачених в розпорядженнях голови райдержадміністрації.
Аналізуючи
роботу
щодо
підготовки
розпоряджень
голови
райдержадміністрації, слід зазначити, що за 2018 рік видано 522 розпорядження
голови, зокрема, 356 - з основної діяльності, 166 - з кадрових питань
(відпустки, особовий склад, відрядження). Із загальної кількості розпоряджень
видано 4 спільних з головами Надвірнянської районної державної адміністрації
та Надвірнянської районної ради, 5 спільно з виконавчим комітетом
Яремчанської міської ради. Видано за 2018 рік 227 рішень керівника апарату
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райдержадміністрації, зокрема, 4 - з основної діяльності, 223 - з кадрових
питань (відпустки, особовий склад, відрядження).
Для забезпечення конституційних прав і свобод громадян та юридичних
осіб здійснено реєстрацію 3 розпоряджень голови райдержадміністрації в
головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області.
Документування
управлінської
діяльності
райдержадміністрації
здійснювалось відповідно до вимог регламенту райдержадміністрації
(розпорядження райдержадміністрації від 22.02.2017 № 65 (із змінами)) та
інструкції з діловодства (розпорядження райдержадміністрації від 04.10.2018
№ 259).
Керівництвом райдержадміністрації постійно вживались відповідні
заходи, спрямовані на підвищення персональної відповідальності керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації за дотриманням вимог
регламенту райдержадміністрації та інструкції з діловодства щодо роботи з
документами, підвищення рівня виконавської та трудової дисципліни у
підпорядкованих підрозділах. Для посилення виконавської дисципліни в роботі
з документами керівництву райдержадміністрації щомісячно подавались
інформаційні дані про кількість неповернутих виконавцями оригіналів
документів. Відповідно, виконавцям попередньо двічі на місяць надсилались
переліки-нагадування про неповернені документи та документи, терміни
виконання яких наступлять.
Ці питання постійно обговорювались на нарадах, що проводились
головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступником
голови, керівником апарату райдержадміністрації. Для вжиття невідкладних
заходів за підсумками нарад виконавцям надсилались протоколи нарад, що
значно покращило виконавську дисципліну в роботі з документами.
З метою вдосконалення роботи з документами проведено семінаринавчання за участю відповідальних працівників відділу документообігу та
звернень громадян апарату райдержадміністрації з міським, селищним,
сільськими головами та секретарями місцевих рад району щодо стану ведення
діловодства, звернень громадян у виконавчих комітетах.
Для структурних підрозділів райдержадміністрації, бюджетних установ
району, виконавчих комітетів міської, селищної, сільських рад було
розроблено витяги з інструкції з діловодства для використання її в практичній
роботі.
У 2018 році в апараті райдержадміністрації документообіг у цілому
становив 3187 документів, із них: 2557 - вхідної кореспонденції і 635 –
вихідної.
Відповідно до вимог регламенту райдержадміністрації, інструкції з
діловодства всі документи у день їх надходження попередньо розглядались та
реєструвались в комп’ютерному режимі у відділі документообігу та звернень
громадян апарату райдержадміністрації та передавались на розгляд керівництва
райдержадміністрації.
В окремих структурних підрозділах райдержадміністрації неналежно
ведеться робота щодо обліку документів, тобто виконавці не залишають за
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собою їх копій для подальшого виконання та контролю, що суперечить
вимогам інструкції з діловодства .
Ведеться чіткий облік номерних бланків розпоряджень та листів
райдержадміністрації. Так, з 01.01. по 31.12.2018 року видано 977 бланків
розпоряджень та 4355 листів, всього – 5332.
У
відділі
документообігу
та
звернень
громадян
апарату
райдержадміністрації зареєстровано телефонних розмов і надісланих факсограм
– 88. Прийнято – 4217 електронної пошти та направлено – 1718.
Щоденно ведеться комп'ютерна обробка (реєстрація і перереєстрація)
документообігу.
Окремо помісячно ведеться перелік розпоряджень, прийнятих головою
райдержадміністрації.
Відповідно до вимог інструкції з діловодства у відділі ведуться журнали
реєстрації прийнятих розпоряджень та обліку розпоряджень, що втратили
чинність, а також обліку рішень колегії райдержадміністрації.
Працівниками відділу щоденно надається методична та практична допомога
працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації з питань підготовки
проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інформацій на виконання
документів органів влади вищого рівня.
Для широкого ознайомлення населення району розпорядження голови
райдержадміністрації оприлюднювались в засобах масової інформації, а також
на веб-сайті райдержадміністрації, що дало певні позитивні результати.
Працівниками відділу документообігу та звернень громадян апарату
райдержадміністрації вживаються всі можливі заходи з метою покращення роботи
з документами.
Робота із зверненнями громадян
Протягом 2018 року зусилля керівництва районної державної адміністрації
спрямовувались на безумовне виконання в районі Указу Президента України від
07.02.2008 року № 107/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування", Закону України " Про звернення громадян".
У 2018 році до райдержадміністрації поступило 243 звернення, що на 133
менше, ніж за відповідний період минулого року.
Найбільша кількість звернень поступила з питань транспорту і зв’язку – 60,
соціального захисту – 34, аграрної політики і земельних відносин -39.
За звітній період було зареєстровано 51 усне звернення (на особистому
прийомі). Особисті прийоми громадян проводились в райдержадміністрації згідно із
затвердженим графіком.
Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008
“Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування” у райдержадміністрації здійснювався постійний контроль за
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організацією роботи із зверненнями громадян та забезпечувалися організаційні
заходи щодо виконання його положень:
- забезпечено
функціонування
“гарячої”
телефонної
лінії
при
райдержадміністрації;
- затверджено графіки особистого прийому громадян керівництвом
райдержадміністрації;
- функціонує постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян;
- проводилась відповідна робота щодо надання методичної та практичної
допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації та виконкомам
селищних і сільських рад у роботі із зверненнями громадян, дотриманням
інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
11 вересня 2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було розглянуто
питання про стан розгляду звернень громадян за підсумками першого півріччя 2018
року, за результатами якого прийнято розпорядження від 19.09.2018 року № 234.
Головою райдержадміністрації взято на особистий контроль розгляд звернень
учасників АТО та пільгової категорії населення.
З метою здійснення постійного моніторингу та контролю за станом роботи та
додержанням законодавства з питань звернень громадян, доступу до публічної
інформації, в райдержадміністрації аналітичні матеріали з даної проблематики
регулярно подаються на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації. За звітній
період 2018 року зареєстровано 31 інформаційний запит «Про доступ до публічної
інформації», які в повному обсязі були виконані.
Протягом 2018 року до Надвірнянської райдержадміністрації надійшло з
Урядової «гарячої» лінії – 653 звернення. В основному звернення стосувалися
соціального захисту, транспорту, комунального господарства та охорони здоров’я .
Всі звернення розглянуті та надіслані відповіді заявникам.
Слід зауважити, що найчастіше звертаються зі своїми проблемами до різних
органів влади пенсіонери та малозахищені верстви населення. У більшості випадків
звернення задовольняються. Але багато звернень потребують звичайного
роз’яснення.
Щоденно ведеться реєстрація усних, письмових звернень громадян в
автоматизованій системі “Звернення”, що значно покращило роботу із зверненнями.
Надсилаються нагадування виконавцям з метою недопущення порушень
терміну розгляду ними звернень громадян.
Щоквартально контактному центру облдержадміністрації надсилався
письмовий та цифровий звіт щодо стану розгляду звернень громадян у відділах,
управліннях, службах райдержадміністрації, виконавчих комітетах місцевих рад
району.
Працівниками відділу щоденно надається методична та практична допомога
працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації з питань підготовки
відповідей за результатами розгляду звернень громадян.Самі ж звернення
розглядаються керівництвом райдержадміністрації, як важливе джерело інформації
про реальний стан справ із соціальним захистом краян, якістю послуг, які надають
різні підприємства та установи району.
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Робота сектору контролю апарату райдержадміністрації
Протягом 2018 року року відділом документообігу та звернень громадян
апарату райдержадміністрації опрацьовано 2557 документів органів влади
вищого рівня та інших документів та інших документів, які підлягають
контролю. З них 188 розпоряджень облдержадміністрації (з яких 72 взяті на
контроль), 356 розпоряджень райдержадміністрації з основної діяльності ( на 45
розпоряджень заведені контрольні справи), 55 окремих доручень та протоколів
нарад у керівництва облдержадміністрації та 65 окремих доручень та
протоколів нарад у керівництва райдержадміністрації, 14 розпоряджень
Кабінету Міністрів України ( з них 8 взято на контроль) та 26 Постанов
Кабінету Міністрів України ( з них 7 на контролі), 58 депутатських звернень та
55 депутатські запити (які знаходяться на контролі).
Всього протягом звітного періоду на контролі перебувало 938 завдань , з
них 667 завдань документів органів влади вищого рівня та інших контрольних
документів (36 завдань окремих доручень і протоколів нарад у керівництва
облдержадміністрації та 43 завдань окремих доручень і протоколів нарад у
керівництва
райдержадміністрації)
та
61
завдань
розпоряджень
облдержадміністрації, 158 - депутатські запити та звернення, 52 – розпоряджень
райдержадміністрації. На їхнє виконання надіслано інформації до органів влади
вищого рівня.
Вимагає значного покращення стан організації контролю за виконанням
документів органів влади вищого рівня у структурних підрозділах
райдержадміністрації.
З метою покращення виконавської дисципліни в структурних
підрозділах райдержадміністрації та виконкомах місцевих рад, працівником
сектору контролю апарату райдержадміністрації ініціювалися наради та
семінари – навчання.
Про стан виконавської дисципліни в роботі з документами за підсумками
І півріччя відповідно до Указу Президента України від 26.07.2005 р.
№1132/2005 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням
указів, розпоряджень і доручень Президента України" – заслуховувалось на
засіданні колегії 11.09.2018 року.
Працівником сектору контролю апарату райдержадміністрації щотижня
готуються аналітичні матеріали керівнику апарату райдержадміністрації, які
обговорюються на нараді щосереди та доводяться до відома всім керівникам
структурних підрозділів.
Розгляд запитів та звернень народних депутатів України, депутатів
місцевих рад
Станом на 01.01.2019 року на контролі перебувало 100 депутатських
запита та 58 депутатські звернення ( за період з 2015-2018 рр). На всі запити і
звернення були надані відповіді (найбільше проміжні). Райдержадміністрація
тісно співпрацювала з цих питань з районною радою. Періодично в
райдержадміністрацію надходили рішення районної ради про зняття з
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контролю депутатських запитів, а також протягом звітного періоду надавались
рішення "Про хід виконання рішень районної ради про депутатські запити" для
врахування в роботі, опрацювання та забезпечення неухильного виконання.
Так, рішенням районної ради від 06.03.2018 № 490-19/2018р. були зняті з
контролю 14 депутатських запитів та рішенням від 12.12.2018 № 588-24/2018 –
22 депутатські запити. Також виконано і знято з контролю 29 депутатських
звернень. Проте, проведений аналіз стану виконання депутатських запитів та
звернень показує, що деякі з них виконувалась з порушенням терміну.
Так, протягом 2018 року з 113 запитів та звернень які надійшли до
райдержадміністрації – протерміновано 18, а 95 розглянуті в установлені
терміни та надано відповіді депутатам і заявникам.
Основною причиною порушення строків розгляду запитів і звернень є
стислі терміни. Часто порушені у зверненнях народних депутатів України,
депутатів місцевих рад питання потребують ґрунтовного вивчення, в окремих
випадках з виїздом на місце, а також виділення коштів, що є також причиною
порушення строків розгляду.
Виконання розпоряджень, окремих доручень та протоколів
облдержадміністрації
Особливу
увагу
приділялось
виконанню
розпоряджень
облдержадміністрації. Так, протягом 2018 року на контролі перебувало 61
розпорядження голови облдержадміністрації (зареєстрованих з 2010-2018рр.),
термін
виконання
яких
припадав
на
2018
рік.
Завдання доведено структурним підрозділам райдержадміністрації, бюджетним
установам, міському, селищному, сільським головам. Однак, незважаючи на
нагадування працівником сектору контролю апарату райдержадміністрації про
термін виконання документу окремі з них виконувались з порушенням
термінів (порушено термін виконання розпорядження ОДА №764/03-17 від
15.12.2017р. "Про громадське обговорення основних показників проекту
бюджету на 2018 рік" - управлінням фінансів (М.Обідняк)
У 2018 році перебувало на контролі 32 протоколи нарад та 4 окремих
доручень. Виконано та знято з контролю 31 документ. Станом на 01.01.2019
року продовжують перебувати на контролі 3 документи, термін виконання
яких наступить.
Виконання розпоряджень райдержадміністрації
Впродовж звітного періоду працівником сектору контролю приділялась
значна увага організації контролю за виконанням завдань, передбачених
розпорядженнями райдержадміністрації. Систематично проводилась робота з
працівниками відділів та відповідальними виконавцями стосовно виконання
розпоряджень і закриття їх до справи.
З метою вчасного виконання розпоряджень райдержадміністрації
виконавцям двічі на місяць надсилалися переліки завдань розпоряджень,
терміни виконання яких наступить. Також працівником сектору контролю
створено картотеку розпоряджень райдержадміністрації, які взяті на контроль
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для більш точного і вчасного виконання завдань та вписано її в номенклатуру
справ.
У 2018 році перебувало на контролі
52 завдань розпоряджень
райдержадміністрації (зареєстрованих за період з 2015-2018 рр). За цей період
виконано та знято з контролю 44 розпоряджень райдержадміністрації, 5
залишено на контролі для подальшого виконання.
Виконання окремих доручень та протоколів райдержадміністрації
У 2018 році перебувало на контролі 42 протоколи нарад у керівництва
райдержадміністрації та 1 окреме доручення. Всі протоколи нарад і окреме
доручення виконані та зняті з контролю.
Протягом звітного періоду надавалась практична та методична допомога
щодо організації та здійснення контролю в управліннях, відділах та службах
райдержадміністрації.
Проведений аналіз виконавської дисципліни показує, що не всі керівники
з розумінням та відповідальністю поставилися до організації контролю за
виконанням документів.
Потребує вдосконалення робота щодо оформлення виконавцями
відповідей, які не завжди відповідають установленим вимогам та
не
дотримуються інструкцій з діловодства, а саме: відсутність
(або
невідповідності) посилання на номер і дату первинного листа, а з тексту
неможливо визначити документ, на який надіслано відповідь; забувають
вказати у листі, на які саме пункти надано відповідь; не зазначається адреса
куди направляти лист; не чітко виставляються поля.
Рівень організації роботи і стан виконавської дисципліни за підсумками
звітного періоду в структурних підрозділах райдержадміністрації, бюджетних
установах району, виконкомах місцевих рад району щодо практичної реалізації
вимог документів органів влади вищого рівня, прийнятих власних рішень,
необхідно вважати таким, що потребує подальшого удосконалення.

Соціально-економічний розвиток району
Управліннями, відділами, службами районної державної адміністрації,
органами місцевого самоврядування в звітному періоді вживались заходи щодо
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку
Надвірнянського району на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії
Надвірнянської районної ради від 06.03.2018 № 489-19/2018.
Промисловість
Обсяг виробництва промислової продукції за січень - листопад 2018 року
становить 2488,1 млн. грн, що складає 3,8відс. усього обсягу виробництва
промислової продукції області. За 2018 рік виробництво нерудних будівельних
матеріалів зросло на 9,3відс., виробництво меблів - на 64,2відс., плити ДСП
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ламінованої знизилось на 13,0 відс., плити ДСП необробленої зросло на 15,3
відс..
Підприємствами
СП
"Укркарпатойл
Лімітед"
та
НГВУ
"Надвірнанафтогаз" нарощені обсяги видобутку нафти – на 26,7 відс., а газу –
на 7,5 відс..
Найбільш проблемним у галузі промисловості залишається питання
відновлення роботи ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", яке протягом 2012-2018
років не проводило переробку нафти.
Робота підприємств лісового комплексу району
Надвірнянський район є одним із найбільших районів області, площа якого
вкрита лісами на 63,8відс.. Ліси першої групи, тобто ті, що виконують захисну
функцію, складають 46,9 відсотків від загальної кількості лісів. Ліси другої
групи, які мають лісопромислове значення, складають 53,1 відсотка. Середній
приріст насаджень в рік складає 4,6 кубометрів з 1 га, а розмір користувань на
1 га лісових земель становить 1,1 кубометра ліквідної деревини.
Надвірнянський район має значні запаси лісових ресурсів. Тут здійснюють
господарську
діяльність
державні
лісогосподарські
підприємства:
Надвірнянський,
Делятинський
держлісгоспи,
Надвірнянський
спеціалізований агролісгосп та Державний природний заповідник "Горгани".
Загальна площа лісових масивів складає 82,6 тис.га, що становить 63,8 відсотки
території району.
Основними лісогосподарюючими суб’єктами в районі є ДП "Надвірнянське
ЛГ", ДП "Делятинське ЛГ", Надвірнянський спеціалізований агролісгосп,
природний заповідник "Горгани", якими проводиться комплекс заходів по
охороні, збереженню, використанню та відтворенню лісових насаджень.
Площа державного лісового фонду, на яких ведеться лісове господарство
вказаними підприємствами становить – 74828 га, в тому числі вкритих лісовою
рослинністю – 68413 га .
1. ДП "Надвірнянське ЛГ" – 44921 га – 9 лісництв;
2. ДП " Делятинське ЛГ" – 16233 га (всього враховуючи Яремчанську
міську раду – 30280га) – 6 лісництв;
3. Надвірнянський спецагролісгосп – 8330 га – 3лісництва;
4. Природний заповідник "Горгани"– 5344 га – 2 лісництва.
Весь комплекс лісогосподарських робіт у згаданих господарствах,
здійснюється 20 лісництвами із загальною середньосписковою чисельністю
працівників в кількості 522 чоловік.
За 9 місяців 2018 року лісовими підприємствами заготовлено деревини в
кількості – 101214 м3.
На території природного заповідника "Горгани" рубки головного
користування не проводяться у зв’язку із заповідністю території. Основним
завданням служби державної охорони заповідника є забеспечення охорони
території заповідника.
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За 9 місяців 2018 року на території заповідника проводились тільки
природоохоронні заходи, які не суперечать цільовому призначенню
заповідника. Велика увага в заповіднику приділяється протипожежним
заходам, призначено відповідальних осіб, які відповідають за протипожежний
стан будівель, приміщень, лісових масивів на яких покладено обов'язок
контролю за станом протипожежного режиму у заповіднику.
За 9 місяців 2018 року держлісгоспами обсяг реалізованої продукції склав
73621,4 тис. грн, що на 106,0відс. більше ніж за відповідний період минулого
року.
Для вирощування посадкового матеріалу лісогосподарства мають
відповідну базу: розсадники, теплиці, парники.
Площа розсадників становить:
- ДП "Надвірнянське ЛГ" – 3,2 га;
- ДП "Делятинське ЛГ" – 3,5 га;
- Надвірнянського спецагролісгоспу – 0,2 га.
Лісогосподарськими
підприємствами
щорічно
проводяться
лісогосподарські роботи по закладці та вирощуванню лісових насаджень,
догляду за лісом та їх захистом.
За 9 місяців 2018 року держлісгоспами посаджено лісових культур на площі
102,1 га.
Лісовою охороною впродовж року були проведені акції "Первоцвіт
весняний", "Птахи - наші друзі", "До чистих джерел".
Найбільшими підприємствами деревообробної промисловості, які
працюють в районі є:
- ТОВ "Свиспан Лімітед", яке спеціалізується на виробництві та
ламінуванні ДСП;
- ПАТ "Серін-Ліс", яке займається лісопильним та стругальним
виробництвом, просочуванням деревини, оптовою торгівлею деревиною,
лісівництвом та лісозаготівлею;
Середніми та малими підприємствами деревообробної промисловості, які
працюють в районі є:
- ПП "Ліском сервіс;
- ТОВ "Прикарпатсервіс";
- ТОВ "Розмай";
- МП "Розпис";
- ТОВ "Шляховик";
- ТОВ "ВКЦ Індекбуд".
Підприємства займаються лісопильним та стругальним виробництвом.
Агропромисловий комплекс
По всіх категоріях господарств району посівна площа становить 18680 га,
в т. ч. по сільськогосподарських підприємствах 1606 га.
В районі зібрано урожай сільськогосподарських культур на площі 2850
га, з них озимих зернових 1430 га. Середня урожайність зернових становить
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34,5 цнт/га, зібрано картоплі на площі 5985 га, урожайність 148 цнт/га. Овочів
зібрано на площі 858 га.
Згідно прогнозованої структури посівних площ під урожай 2019 року по
всіх категоріях господарств посіяно озимих культур на площі 1317 га, з них
952 га озимої пшениці, 355 га озимого жита, 10 га озимого ячменю.
На території району працюють два інвестори по обробітку землі: ПСП
"Оскар" та ТзОВ "Райз Прикарпаття", в яких зібрано урожай озимої пшениці на
площі 417,8 га, озимого ріпаку на площі 563 га.
На землях фермерського господарства "Лахманюка" с.Тисменичани
впроваджено інвестиційний проект по вирощуванню ягід малини сорту
"Полана". Розширено площі
насаджень до 10 га землі, проводяться
агротехнічні заходи по догляду за культурою. З урожаю 2018 року реалізовано
біля 37 тонн ягід малини. Додатково створено 19 робочих місць для місцевого
населення.
В ф/г "Іванчука" с.Цуцилів розроблено робочий проект по створенню
ягідних насаджень чорниці (лохини) на площі 13,32 га. Проводиться підготовка
площ для висадки ягід чорниці (лохини) весною 2019 року.
Про стан дорожнього господарства і мережі автомобільних доріг
З 1січня 2018 року набуло чинності розпорядження КМУ від 02.10.2013 р.
№759-р «Про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого
значення», відповідно до якого автомобільні дороги загального користування
місцевого значення перейшли зі сфери управління Державного агентства
автомобільних доріг України до сфери управління обласних державних
адміністрацій.
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 27 грудня 2017
року № 825 «Про прийняття автомобільних доріг загального користування
місцевого значення» в межах Надвірнянського району передано на баланс
облдержадміністрації 230,7 км автомобільних доріг загального користування
місцевого значення.
Протягом 2018 року Службою автомобільних доріг в області завершено
поточний ремонт автомобільних доріг загального користування державного
значення: Н-09 Мукачеве – Львів та Т-09-06 Івано-Франківськ – Надвірна.
Також проведено поточний ремонт автомобільних доріг місцевого
значення С 090901 Надвірна – Бистриця, О 091401 Тлумач – Лісна Тарновиця
та С 090902 Надвірна – Ланчин. Протягом поточного року ТОВ "ПБС" провела
поточний середній ремонт автомобільної дороги С 090802 Яблунів – Делятин
в межах населених пунктів Заріччя, Білі Ослави та Чорні Ослави.
Протягом серпня 2018 року філією «Надвірнянський райавтодор»
проведено ямковий ремонт дорожнього покриття на ділянці автомобільної
дороги Надвірна – Бистриця в с. Зелена, в с. Бистриця та в межах с. Пасічна.
Згідно протоколу зборів щодо ремонту автомобільної дороги Надвірна –
Бистриця в межах с. Пасічна підприємства, розташовані на території села
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надали щебеневу продукцію та фінансову допомогу для проведення ремонту
дороги. Також виконано роботи з поточного ремонту автомобільної дороги
С090903 Надвірна – Пасічна.
Протягом 2018 року проведено капітальний ремонт вулиць та доріг міста
Надвірної на загальну суму 6,4 млн. грн та поточний ремонт автомобільних
доріг комунальної власності на загальну суму 2,1 млн. грн.
Будівництво
Відділом будівництва районної державної адміністрації протягом 2018
року виконі роботи згідно програми соціально-економічного та культурного
розвитку району.
Згідно рішень районної ради відділом будівництва профінансовані та
виконані роботи по наступним об’єктам:
виконані роботи по об’єкту «Капітальний ремонт приміщення під
лікарську амбулаторію в с. Гвізд», освоєно кошти в сумі - 178813, 3 грн;
влаштування волейбольного майданчика на території народного дому в
с. Гвізд на суму – 14000, 0 грн;
виконані роботи по «Влаштуванню штучного покриття на існуючому
комплексному спортивному майданчику для фізкультурно - оздоровчих занять
в с. Стримба (реконструкція), освоєно кошти в сумі – 634963, 5 грн;
закупівля дитячого майданчика та вуличних тренажерів для м. Надвірна,
освоєно кошти в сумі – 125220, 0 грн;
придбаний дитячий майданчик для м. Надвірна, освоєно кошти в сумі –
49990, 0 грн;
придбані глибині насоси для постачання питної води в с. Пасічна- 2 шт –
5 кВт «Pentax» (Італія) на суму – 20, 0 тис. грн;
проведення ремонту автомобільної дороги Надвірна-Бистриця
ІваноФранківської області на суму – 388682, 0 грн;
профінансовані кошти
за виготовлення «Звіту з оцінки впливу
навколишнього природного середовища» по об’єкту «Нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в с. Зелена
участок Фентераль» в сумі – 41596, 0 грн.
Згідно рішення обласної ради «Про фінансування природоохоронних
заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища»
виконані роботи по наступним об’єктам:
виконані роботи по об’єкту «Нове будівництво берегозакріплювальних,
протизсувних, протиобвальних споруд на території с. Пнів «Підзамче», освоєно
кошти в сумі – 1414632, 2 грн;
будівництво каналізаційного колектора в районі вулиць Коперніка,
Чайковського, Вишнева, освоєно кошти в сумі - 15900, 0 грн;
виконані роботи на об’єкті «Нове будівництво каналізаційної мережі по
вул. Стефаника в м. Надвірна», в тому числі ПКД, освоєно кошти в сумі –
1385603, 5 грн;
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роботи по об’єкту «Проведенню заходів із захисту від підтоплення і
затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів по вул. Михайлюка в межаж Битківської селищної ради», освоєно
кошти в сумі – 176165, 0 грн;
роботи по об’єкту «Будівництво системи водовідведення масиву житлової
забудови в районі вулиць Ринкова-Лисенка в м. Надвірна», освоєно кошти в
сумі – 526371, 0 грн;
виконані роботи по об’єкту «Проведення заходів з озеленення с. Гвізд»,
освоєно кошти в сумі – 98642,0 грн;
виготовлений
робочий
проект
на
«Нове
будівництво
берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Надвірнянська в с. Зелена
участок Фентераль», освоєно кошти в сумі – 62452, 0 грн.
Відповідно до рішення районної ради від 06.03.2018 № 500-19/2018
«Про внесення змін до рішення районної ради від 18.02.2016 № 128-4/2016
«Про Програму модернізації освітлення населених пунктів Надвірнянського
району на 2016-2018 роки» відділу будівництва виділено та профінансовано
кошти в сумі – 200, 0 тис. грн.
Також профінансовані кошти з обласного бюджету по капітальному
ремонту вуличного освітлення в с. Зелена Надвірнянського району на суму
20,0 тис. грн.
Завершено роботи по газифікації с. Верхній Майдан.
Сфера житлово-комунального господарства
В 2018 році відділом архітектури, містобудування, містобудівного
кадастру та житлово-комунального господарства райдержадміністрації
проводились наради по питанню виготовлення проектно-кошторисної
документації на будівництво блочно-модульної котельні для закладів
бюджетної сфери центральної частини м. Надвірна, а також по питанню
ліквідації заборгованості за використані енергоносії бюджетних установ та
комунальних підприємств району.
Неодноразово проводилось обговорення питання вибору земельної
ділянки під будівництво полігону ТПВ з сміттєсортувальною лінією.
Розглянуто три варіанти вибору земельних ділянок:
в ур. “Чобіток” м. Надвірна (виготовлено проектно-кошторисну
документацію); в районі вул. Майданська м. Надвірна (біля заводу ПАТ
“Нафтохімік Прикарпаття”); на території Делятинської ОТГ (за межами
населеного пункту смт. Делятин).
Самим оптимальним варіантом серед запропонованих земельних ділянокпроект в ур. “Чобіток” м. Надвірна.
На території району діє одне комунальне підприємство “Надвірнатеплокомуненерго” районної ради та 7 приватних підприємств, а саме: ТзОВ
“Струмок”, ТзОВ “Іфкомсервіс-Надвірна”, ТзОВ “Екоенерготепло”, ТзОВ
“Карпатитеплопостач”, ТзОВ “Еко-сервіс-2012”, ТзОВ “Енергія Карпат”, ПП
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“Енергія ВВ”, які надають послуги з теплопостачання в заклади бюджетної
сфери.
Для підготовки до опалювального сезону 2018-2019 року для закладів
бюджетної сфери з районного та міського бюджетів було виділено понад 300
тис. грн на виконання ремонтно-ізоляційних робіт.
Надвірнянською міською радою проведено ряд робіт по капітальному
ремонту доріг та тротуарів комунальної форми власності, на що витрачено
5,5 млн. грн. Придбано сміттєвоз (МАЗ, об’єм кузова 18м3) на суму 2,266 млн.
грн. Також за рахунок екологічних кошів 92,06 тис. грн придбано 10
контейнерів для роздільного збору побутових відходів.
КП “Надвірнянський житловик” на протязі 2018 року за рахунок коштів
місцевого бюджету виконав ремонтно-будівельних робіт в житловому фонді на
суму 1, 844 млн. грн.
КП “Надвірнаводоканал” на протязі 2018 року за рахунок коштів
місцевого бюджету виконано роботи по влаштуванню, ремонту водопровідних,
каналізаційних та внутрішньобудинкових мереж на суму 1, 16 млн. грн.
У
2018 році для збору та утилізації ТПВ органам місцевого
самоврядування виділено та профінансовано з районного бюджету - 200,0 тис.
грн.
Згідно рішення районної ради від 06.03.2018 № 492-19/2018 “Про
внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2017 № 460-17/2017 “Про
районний бюджет на 2018 рік” в червні поточного року КП “Сільекобуд” було
виділено та профінансовано 80,0 тис. грн на погашення заборгованості за
минулий рік.
Спільним розпорядженням облдержадміністрації та обласної ради від
26.02.2018 № 100/117-р “Про спрямування залишку коштів обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища” виділено субвенцію з
обласного бюджету Делятинському селищному бюджету Делятинської ОТГ –
2,0 млн. грн на придбання спецмашини для збору та перевезення побутових
відходів на території Делятинської ОТГ. Придбано спецавтомобіль (Ford 15м3 )
на суму 3,3 млн. грн.
В 2018 році в закладах бюджетної сфери району проведено ряд
ремонтних робіт та впровадження енергозберігаючих заходів. На ці цілі було
виділено та профінансовано 5 980,3 тис. грн, з них 777,0 тис. грн - державний
бюджет, 638,0 тис. грн – обласний бюджет, 4565,3 тис. грн – місцеві бюджети.
В 2018 році відділом освіти райдержадміністрації виконані роботи по
будівництву газової блочної котельні потужністю 0,93 МВт для ЗОШ № 1,
ЗОШ № 2 та РЦДТНПВ по вул. Міцкевича, 2 в м. Надвірна. Загальна
кошторисна вартість будівництва котельні складає 3239,070 тис. грн. Після
проведення тендерних процедур для визначення підрядної організації
підписано угоду на загальну суму 2700 тис. грн. Вартість виконаних робіт
складає 2250 тис. грн, які профінансовано за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Заборгованість по заробітній платі та за спожиті енергоносії в закладах
бюджетної сфери та комунальних підприємствах району відсутня.
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Виготовлено 219 будівельних паспортів, 180 детальних планів території,
12 містобудівних умов та обмежень і 2 паспорти прив’язки тимчасових споруд.
Робота управління надання адміністративних послуг
райдержадміністрації
В 2018 році центр надання адміністративних послуг реорганізовано в
управління надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Штатна
чисельність зросла з 7 до 13 штатних одиниць.
В 2018 році перелік адміністративних послуг, що надаються через
управління налічує 188 послуг.
До управління надання адміністративних послуг протягом 2018 року
звернулось 22113 фізичних і юридичних осіб для отримання адміністративних
послуг. За отриманням консультацій - 22 000 осіб.
Для забезпечення якісного надання адміністративних послуг
адміністратори УНАП мають доступи до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, Державного земельного кадастру,
Єдиного державного демографічного реєстру, за допомогою яких здійснюється
прийом та видача документів. Минулого року впроваджено надання всіх
адміністративних послуг управління соціального захисту населення
райдержадміністрації через управління надання адміністративних послуг.
В 2018 році встановлено систему керування чергою, робочу станцію для
надання адміністративних послуг УДМС по оформленні та видачі паспортів
громадянина України нового взірця.
Для зручності громадян встановлено пост-термінали ПАТ «ПриватБанк»,
«Ощадбанк» для оплати платних адміністративних послуг.
На організацію роботи ЦНАП у 2018 році виділено 447 тис.грн.
За 2018 рік сектор державної реєстрації УНАП забезпечив надходження
до районного бюджету в сумі 221,0 тис. грн. за державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно і державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців.
За IV квартал 2018 року у відділі оформлення та видачі паспортів
отримано 984 паспорта громадянина України для виїзду за кордон та 143
паспорта громадянина України. За надані адміністративні послуги бюджет
міста Надвірна поповнено на 184 тис. грн.
Мале підприємництво
Рішенням сесії районної ради від 16.03.2017 № 341-11/2017 затверджено
Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Надвірнянському
районі на 2017-2018 роки. Станом на 01.01.2019 року в районі зареєстровано
3013 суб’єктів малого підприємництва, з них 366 юридична особа та 2647
фізичних осіб. У 2018 року коштів на реалізацію заходів Програми підтримки
малого підприємництва в районному бюджеті передбачено 327,0 тис.грн, в т.ч.:
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245,0 тис.грн передбачено на придбання, встановлення, налаштування та
обслуговування каналу конфіденційного зв’язку для надання адміністративних
послуг УДМС по виготовленню закордонних паспортів та паспортів нового
взірця у вигляді id-картки в УНАПі райдержадміністрації ; 82,0 тис.грн на
організацію роботи управління надання адміністративних послуг (придбання
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю).
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за
9 місяців 2018 року склали 6,2 млн.дол. США, імпорту – 4,2 млн.дол. США.У
порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги експорту зросли на
10,1відс., а імпорту на 29,4відс..
Виконання районних цільових програм
Станом на 01.01.2019 року на виконанні у райдержадміністрації є 33
районні цільові програми, на реалізацію яких у 2018 році передбачено
6350,3 тис.грн. З районного бюджету профінансовано 30 програм на загальну
суму 5951,9 тис.грн.
Розвиток туризму
З метою забезпечення сприятливих умов розбудови туристичної
інфраструктури Надвірнянського району проводяться розробки інвестиційних
пропозицій у сфері туризму та курортів для представлення потенційним
вітчизняним та іноземним інвесторам. Так на сайті райдержадміністрації
розміщено інвестиційну пропозицію англійською та українською мовами для
потенційних інвесторів «Музейний острів замку Куропатви» – створення
культурно-історичного центру на базі замку XVI ст. в селі Пнів.
Розроблено також проект «Великі зміни малими кроками. Замок
Куропатви XVI століття в селі Пнів» – спільний проект Надвірнянської міської
ради з Пнівською сільською радою та Надвірнянською районною радою.
Його метою є розвиток туристичної інфраструктури регіону, відновлення
та збереження архітектурної пам’ятки національного значення шляхом
реставрації західної вежі Пнівського замку. Загальна сума проекту становить
908,0 тис. грн. Розроблено проектно-кошторисну документацію на
реконструкцію західної вежі Пнівського замку та ескізні пропозиції реставрації
в’їзної вежі. Частково проведено ремонт дороги до замку зі сторони
м. Надвірна та розчистку території від чагарників, благоустрій території. За
рахунок коштів
обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища проведено берегоукріплення потічка Підзамче, русло якого
проходить поблизу замку. На даний час роботи щодо реалізації проекту
продовжуються.
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В м. Надвірна активно діє та розвивається велосипедний рух. Протягом
поточного року учасниками районного велоклубу “Срібний Ніпель”
неодноразово організовувались різноманітні велоакції та велопрощі, які
користуються великою популярністю велосипедистів не тільки з
Надвірнянського району, а й з усієї України.
В 2017 році за результатами VIІІ обласного конкурсу проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування Надвірнянська міська рада визнана
переможцем проекту «Круті доріжки до Городища і річки».
У 2018 році міська рада розпочала реалізацію вказаного проекту.
Метою проекту є сприяння розвитку туристичної галузі міста, зокрема
популяризація серед населення велосипедного туризму, підвищення
туристичного потенціалу міста, створення належних умов для організації
відпочинку та дозвілля дітей та молоді, пропаганда здорового способу життя
шляхом облаштування на горі Городище веломаршруту. Загальна вартість
проекту згідно проектно-кошторисної документації складає 414,2 тис. грн.
Згідно виконання Програми розвитку туризму в Надвірнянському районі
на 2016-2019 роки розпочато облаштування підходу до Бухтівецького
водоспаду. На даний час завершено проектування сходів та виготовлено
проектно-кошторисну документацію.
З метою покращення орієнтування туристів на території району
встановлено 5 інформаційних стендів до об’єктів туристичної інфраструктури
та 38 інформаційних вказівників на велосипедних маршрутах.
У 2018 році на виконання п. 2 розпорядження облдержадміністрації від
22.03.2018
№ 151 «Про туристично-інформаційні стенди» виготовлено та
встановлено інформаційний стенд біля туристично-екскурсійного об'єкта
«Надвірнянська ратуша» українською та англійською мовами.
В м. Надвірна діє туристично-інформаційний центр, створений для
реклами природного потенціалу Надвірнянського району, розвитку його
туристичних можливостей, залучення широкого кола туристів до відпочинку та
подорожей на його території.
На центральній площі м. Надвірної вже кілька років поспіль проводиться
культурно-мистецький проект «Файне Різдво». Найтриваліший фестиваль в
Україні «Файне Різдво», який відбувався протягом місяця, показав неабияку
талановитість, багатогранність, фольклорне багатство та колорит нашого краю.
Засновниками та співорганізаторами фестивалю стали Надвірнянська районна
та міська ради, Надвірнянська райдержадміністрація.
Чудовим завершенням святкування циклу новорічно-різдвяних свят став
фестиваль коляд «На Рождество… » в Прокатедральному Соборі Благовіщення
Пресвятої Діви Марії, який вже став традиційним на теренах Надвірної.
За доброю традицією у вересні у Надвірнянському міському парку ім.
І. Франка проводиться обласний фестиваль стрілецької та повстанської пісні
ім. Софії Галечко. Обласний фестиваль проводиться з метою відродження
патріотичної пісні, возвеличення українського народу, прославлення Борців за
волю України і виховання на їхньому патріотичному прикладі юнацтва та
молоді, популяризація повстанської музичної скарбниці. У фестивалі беруть
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участь колективи вокально-хорового жанрів та окремі виконавці області та
району.
Громадською організацією “Надвірнянський туристично-інформаційний
центр” на замовлення Надвірнянської міської ради виготовлено промоційний
ролик «Надвірна – шлях до Карпат. Запрошуємо в місто Надвірна | Welcome to
Nadvirna city».
Надвірнянське управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області
Надвірнянським управлянням ГУ ДФС за січень-грудень 2018 року до
Зведеного бюджету мобілізовано 1014,6 млн. грн, що на 224,8 млн. грн більше
рівня поступлень за 2017 рік.
Поступлення /збір/ до Державного бюджету за вищевказаний період склав
734,5 млн.грн, що на 161,3 млн.грн більше рівня поступлень за аналогічний
період минулого року. Найбільші суми надходжень до Державного бюджету за
вищевказаний період отримано по наступних платежах:
- плата за користування надрами в сумі 591,1 млн.грн, що на 134,8 млн.грн
перевищує надходження 2017 року (становить 80 відс. збору до державного
бюджету), найбільші платники: ПАТ «Укрнафта», СП «Укркарпатойл», ДК
«Укргазвидобування»;
- податку на доходи фізичних осіб - 60,1 млн.грн, що на 9,6 млн.грн більше
минулорічного (7,4 відс. у структурі надходжень), найбільші платники: НГВУ
«Надвірнанафтогаз», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», відділ освіти
Надвірнянської райдержадміністрації, Надвірнянська центральна районна
лікарня;
- податок на додану вартість в сумі 54,3 млн.грн, що 14,8 млн.грн більше
надходжень 2017 року (становить 7,4 відс. загального збору до державного
бюджету), найбільші платники: ДП «Надвірнянське лісове господарство»,
«Делятинське лісове господарство», ТОВ ТВФ «Нафтотранссервіс», ТОВ
«Надвірнянський кар’єр-Карпати».
Поступлення до місцевих бюджетів за період січень-грудень 2018 року
склало 280,1 млн. грн, що на 63,5 млн.грн більше рівня поступлень за
аналогічний період минулого року. В розрізі податків:
- податку на доходи фізичних осіб надійшло 178,8 млн.грн, що на
27,3 млн.грн більше минулорічних надходжень. Питома вага в загальних
надходженнях до місцевого бюджету складає майже 64 відсотки;
- сплата по земельному податку склала 29,3 млн.грн, що на 1,7 млн.грн
більше надходжень 2017 року, найбільші платники: ПАТ «Нафтохімік
Прикарпаття, ПАТ «Укрнафта»;
- по єдиному податку - 23,8 млн.грн, що на 4,9 млн.грн більше
аналогічного періоду минулого року, найбільші платники: ТОВ «Захід гарант
буд», ПП «Надія- будкомпані», Надвірнянське райСТ, СПД- Федорак Т.Р.,
СПД-Турів В.Ф., СПД-Турів Я.В.
Надходження по податку на доходи фізичних осіб збільшилось у
порівнянні з минулим роком, не зважаючи на перерозподіл штатної чисельності
23

працівників бюджетоформуючих підприємств НГВУ «Надвірнанафтогаз»
ВАТ «Укрнафта» та суттєвого скорочення працівників ВАТ «Нафтохімік
Прикарпаття». Так з початку року по НГВУ «Надвірнанафтогаз» ВАТ
«Укрнафта» кількість працівників зменшилась на 130 чоловік, по ВАТ
«Нафтохімік Прикарпаття» станом на 01.01.2018 року – більше 500 чоловік.
Податковий борг до місцевого бюджету станом на 01.01.2019 р. склав
7579,9 тис.грн. За рахунок вжитих заходів по скороченню податкового боргу в
2018 році надійшло коштів до місцевого бюджету в сумі 1587,7 тис.грн та до
державного бюджету 6002,9 тис.грн.
Бюджет та фінанси
У галузі фінансових ресурсів у районі здійснюється комплекс заходів щодо
наповнення дохідної частини бюджету та економного використання бюджетних
коштів. Так 27.02.2018 року затверджено розпорядження райдержадміністрації
від № 30 ”Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів району,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення
фінансово-бюджетної дисципліни на 2018 рік”.
На виконання розпорядження потягом січня - грудня 2018 року на
засіданнях комісій при райдержадміністрації з питань забезпечення реалізації
рішень спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм
законодавства в частині мінімальної заробітної плати та з питань легалізації
виплати заробітної плати і зайнятості населення заслухано 97 суб’єктів
господарювання. За результатами даних засідань 25 суб’єктів господарювання
підвищили рівень заробітної плати, відповідно додатково надійшло до бюджету
9,6 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 10,2 тис. грн. єдиного
соціального внеску.
Запрошені суб’єкти господарювання надали пояснення про причини
розбіжностей по найманих працівниках між даними з Повідомлення про
прийняття працівника на роботу за даними звітів по єдиному соціальному
внеску про початок трудових відносин.
Також, протягом року проводилася робота по декларуванню фізичними
особами доходів, отриманих на території України та за її межами. За
результатами декларування станом на 01.01.2019 року нараховано податку на
доходи фізичних осіб 890,4 тис. грн., військового збору в сумі 231,1 тис. грн.
На звітну дату сплачено 791,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та
191,4 тис. грн. військового збору відповідно.
З державного бюджету бюджетом району у 2019 році отримано
трансфертів 956472,1 тис. грн, в тому числі базова дотація – 24788,9 тис.
грн, дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету місцевим бюджетам видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 33310,4 тис. грн , освітня субвенція – 191500,3 тис. грн, медична субвенція –
85919,6 тис. грн.
До бюджету району у звітному році надійшли кошти:
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- субвенції з державного бюджету на здійснення щодо соціально-економічного
розвитку в сумі 3069,0 тис. грн;
- на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» - 1144,3 тис. грн;
- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також
для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої
статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок,
інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції та потребують поліпшення житлових умов в сумі 501,7 тис. грн;
- на здійснення природоохоронних заходів – 5158,4 тис. грн.
До загального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів (без
трансфертів) 206222,5 тис. грн або 112,3
відсотка до затверджених
призначень на 2018 рік (затверджений план 183556,8 тис. грн). В бюджет
району додатково надійшло 22665,7 тис. грн. Ріст надходжень в порівнянні з
відповідним періодом минулого року 124,0 відсотка, що складає 39914,1 тис.
гривень.
До спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів
(без трансфертів) 10486,8 тис. грн, або 166,4 відсотка до затверджених
призначень ( затверджений план 6302,3 тис. грн ). В бюджет району додатково
надійшло 4184,5 тис. грн. Ріст надходжень в порівнянні з відповідним періодом
минулого року 107,3 відсотка, що складає 713,3 тис. гривень.
Видаткова частина загального фонду бюджету Надвірнянського району
виконана в сумі 1128013,2 тис. грн, що складає 96,2 відсотка до уточнених
річних призначень (1172383,3 тис. грн).
Видатки на державне управління виконані в сумі 36400,5 тис. грн, або 96,5
відсотка до річного уточненого плану ( 37722,0 тис. грн).
Видатки на утримання установ освіти району виконані в сумі 327985,7 тис.
грн, або 93,3 відсотка до річного плану (351526,0 тис. грн).
Видатки на утримання установ охорони здоров’я району виконані в сумі
117259,2 тис. грн, або 97,2 відсотка до річного плану (120603,8 тис. грн).
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення виконані в сумі
592827,2 тис. грн., або 97,8 відсотка до річного плану ( 606467,4 тис. грн).
Фінансування субвенцій з державного бюджету соціального характеру
здійснюється відповідно до фактичної потреби.
Видатки на утримання установ культури району виконані в сумі 22437,0
тис. грн, або 96,9 відсотка до річного плану (23165,2 тис. грн).
Видатки на житлово-комунальне господарство району освоєні в сумі
19136,2 тис. грн, або 96,4 відсотка до річного плану ( 19842,3 тис. грн).
Видатки на транспорт та транспортну інфраструктуру району освоєні в
сумі 5026,1 тис. грн, або 90,2 відсотка до річного плану (5571,9 тис. грн).
Видатки на утримання місцевої пожежної охорони виконані в сумі 614,2
тис. грн, або 91,8 відсотка до річного плану ( 668,9 тис. грн).
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Із загальної суми виконаних бюджетних видатків 95,8 відсотка (1080321,9
тис. грн) спрямовано на фінансування захищених статей видатків.
Станом на 01.01.2019 року по установах району зареєстровано
кредиторську заборгованість в сумі 34814,4 тис. грн. В порівнянні з початком
року (104362,0 тис. грн) заборгованість зменшилася на 69547,6 тис. грн, при
чому майже за всіма кодами економічної класифікації.
Для покриття тимчасових касових розривів, які виникали в звітному
періоді з своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних
установ, що її отримують за рахунок коштів районного бюджету, з серпня по
листопад місяці оформлено чотири середньострокові позики на загальну суму
26160,0 тис. грн, які вчасно до 1 грудня погашено.
В 2018 році заходами щодо наповнення місцевих бюджетів, раціонального
використання бюджетних коштів та посилення фінансово – бюджетної
дисципліни
забезпечено погашення заборгованості минулого року та
ліквідовано незабезпеченість коштами на оплату праці. Заходами щодо
наповнення місцевих бюджетів, раціонального використання бюджетних
коштів та посилення фінансово – бюджетної дисципліни забезпечено
збалансованість фінансових показників бюджету, погашення заборгованості
минулого року та ліквідовано незабезпеченість коштами на оплату праці.
Ринок праці
Важливим чинником у оцінці стану ринку праці району є створення нових
робочих місць у всіх сферах економічної діяльності району. За сприянням
служби зайнятості району протягом січня-грудня 2018 року працевлаштовано
на вільні та новостворені робочі місця 2812 осіб, що на 630 осіб більше ніж у
2017 році.
Районною філією протягом 2018 року вживались дієві заходи щодо
надання адресних соціальних послуг як роботодавцям, так і незайнятим особам
з метою стабілізації та покращення на ринку праці.
Протягом січня-грудня 2018року послугами служби зайнятості
скористалися 4922 громадян, статус безробітного отримали 2824 осіб. Станом
на 01 січня 2019 року чисельність безробітних громадян становить 620 осіб, що
на 505 осіб менше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Для сталого функціонування та розвитку економіки району, збільшення
рівня зайнятості осіб, одним із ключових факторів є розвиток малого
підприємництва. За рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю
власну справу започаткували 3 особи, з числа безробітних, на суму 142,6
тис.грн.
Надвірнянською районною філією активно проваджувалася постанова
Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 року №347, якою затверджено
Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, шляхом
проведення інформаційної, роз’яснювальної роботи, районною філією
працевлаштовано на новостворенні робочі місця з компенсацією роботодавцю
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єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 118
осіб.
Для забезпечення потреб роботодавців у кваліфікованій робочій силі
службою зайнятості району протягом 2018 року направлено на професійну
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 436 особи.
Важливим фактором підтримки безробітних у період пошуку постійного
робочого місця, збереження мотивації до праці громадян з тривалим періодом
безробіття є організація громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Протягом січня-грудня 2018 року районною філією було направлено 1067 осіб
на громадські та тимчасові роботи (40 осіб взяли участь в громадських роботах
за рахунок співфінансування місцевого бюджету та центру зайнятості - на суму
77,1 тис. грн).
Протягом січня - грудня 2018 року на обліку в районній філії перебувало
87 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них 35 осіб було
працевлаштовано.
Особлива увага приділяється особам, які мають додаткові гарантії у
сприянні працевлаштуванню, які не достатньо конкурентоспроможні на ринку
праці. Протягом звітного періоду працевлаштовано 711осіб.
Протягом січня - грудня 2018 перебувало на обліку в районній філії
зайнятості 3 особи з числа внутрішньо переміщених осіб (мешканців АР Крим,
Донецької та Луганської областей). Службою зайнятості було працевлаштовано
2 особи.
За січень-грудень 2018 року 102 учасники антитерористичної операції
отримували послуги служби зайнятості. За цей період 99 особам призначено
допомогу по безробіттю, працевлаштовано 13 осіб, з них 2 особи отримали
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності та започаткували власну справу.
Соціальний захист населення
Протягом звітного року на обліку в управлінні перебувало 22419
одержувачів соціальних допомог всіх видів.
Відчутною допомогою сім’ям з низькими доходами стала реалізація
житлових субсидій, що направлена для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг .
Станом на 01.01.2019 року нараховано житлових субсидій на житловокомунальні послуги на загальну суму 162371,1 тис. грн, профінансовано –
223982,2 тис. грн. За призначенням субсидій на тверде паливо і скраплений газ
станом на 01.01.2019 року звернулося 4490 сім’ї.
За рахунок коштів районного бюджету надано пільг на житловокомунальні послуги на загальну суму – 525,4 тис. грн, в тому числі учасникам
АТО на суму – 36,4 тис. грн.
За рахунок коштів державного бюджету надано пільг на житловокомунальні послуги на загальну суму – 8908,8 тис. грн.
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Нараховано пільг на зв'язок за рахунок коштів районного бюджету на суму
118,6 тис. грн.
Протягом звітного року 2 особам з інвалідністю надано направлення на
професійне навчання до Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю
«Галичанка» (Львівська область) та 5 дітей з інвалідністю направлено на
реабілітацію до Вінницького центру соціальної реабілітації осіб з інвалідністю
«Промінь».
Станом на 01.01.2019 року укладено договори на професійне навчання
учасників бойових дій АТО за робочою професією «водій категорії С»:
- 1 договір з державного бюджету на суму 39,0 тис. грн, направлено 6
учасників бойових дій АТО;
- 1 договір з місцевого бюджету на суму 32,5 тис. грн, направлено 5
учасників бойових дій АТО.
Станом на 01.01.2019 р. видано путівки на санаторно-курортне лікування
за рахунок коштів Мінсоцполітики 12 ветеранам війни та 14 особам з
інвалідністю.
За рахунок коштів обласного бюджету видано 1 путівку реабілітованій
особі, 1 путівку учаснику ОУН-УПА, 1 путівку постраждалому учаснику
громадських протестів, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року та 1 путівку волонтеру антитерористичної операції.
За трьохсторонніми договорами з державного бюджету надано санаторнокурортні послуги 14 особам з інвалідністю та 11 учасникам бойових дій з числа
учасників антитерористичної операції.
Станом на 01.01.2019 р. виплачено одноразову матеріальну допомогу 28
особам з інвалідністю та 15 малозабезпеченим особам на суму 29,1 тис. грн.
З метою забезпечення соціальної підтримки та покращення життєвого
рівня сімей, в яких виховуються онкохворі діти, відповідно до прийнятої
районної комплексної Програми соціальної підтримки сімей з онкохворими
дітьми на 2016-2020 роки протягом звітного періоду надано одноразову
грошову допомогу 3 сім’ям, які виховують онкохворих дітей в розмірі по 10,0
тис. грн кожній сім’ї.
В районі діє Програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували
у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності,
суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в
районах її проведення, яка затверджена рішенням районної ради від 18.02.2016
№ 122-4/2016.
На виконання зазначених у Програмі заходів у 2018 році з районного
бюджету було виділено 285,8 тис. грн, а саме:
- одноразова грошова допомога особам, які поранені під час АТО, які є
учасниками АТО – 36,0 тис. грн;
- додаткова виплата сім’ям загиблих на неповнолітніх дітей до досягнення ними
18-річного віку (якщо діти навчаються – до 23 років) – 22,2 тис. грн;
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- щомісячна виплата допомоги сім’ї загиблого добровольця – 18,0 тис. грн;
- відшкодування витрат виконавцю за розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки – 36,0 тис. грн;
- грошова допомога на поліпшення житлових умов учасникам АТО – 75,0 тис.
грн;
- одноразова матеріальна допомога для забезпечення паливними дровами
учасників АТО – 15,0 тис. грн;
- забезпечення функціонування Центру допомоги учасникам антитерористичної
операції –26,6 тис. грн;
- надання допомоги в організації забезпечення лікувальних та реабілітаційних
програм для учасників АТО та їх сімей, в тому числі забезпечення
транспортування – 25,5 тис. грн;
- додаткова виплата бійцям-добровольцям –31,5 тис. грн.
Учасникам АТО, які ще не отримали посвідчення учасника бойових дій,
надаються пільги з районного бюджету у розмірі 50% на газо- та
електропостачання, такими пільгами користуються 26 учасників АТО.
Відповідно до районної комплексної Програми соціального захисту
населення Надвірнянського району на 2017-2021 роки надано матеріальну
допомогу жителям району на відшкодування збитків, завданих внаслідок
стихійних лих та пожеж на суму 115,0 тис. грн. Відповідно до цієї Програми
надано матеріальну допомогу на покращення житлових умов багатодітній сім’ї,
в якій проживає двоє інвалідів.
Протягом звітного періоду проведено 3 засідання районної тимчасової
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На даних
засіданнях розглядалися питання щодо погашення заборгованості із виплати
заробітної плати працівникам філії «Надвірнянський райавтодор» ДП «ІваноФранківський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»
(начальник В.Трачук) та погашення податкових боргів і боргів по єдиному
соціальному внеску підприємствами – боржниками.
За результатами проведеної роботи заборгованість із виплати заробітної
плати по філії «Надвірнянський райавтодор» станом на 01.01.2019 року в сумі
181,2 тис. грн погашена повністю.
Протягом звітного періоду проведено 8 засідань районних робочих груп
з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня
оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної
заробітної плати та з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості
населення.
Проведено 3 засідання Міжвідомчої ради райдержадміністрації з питань
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в
сім’ї та протидії торгівлі людьми.
Проведено 6 засідань альтернативної (невійськової) служби.
Станом на 01.01.2019 року по Надвірнянському району зареєстровано 176
колективних договорів, якими охоплено 118149 чоловік.
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Робота Надвірнянського об’єднаного управління
Пенсійного фонду України
Пенсійне забезпечення
Станом на 01.01.2019 року загальна чисельність одержувачів пенсій
становила 25129 осіб. В загальній чисельності пенсіонерів одержують пенсію за
віком 77,6 відсотків (19496 ос.), за інвалідністю 12,4 відсотків (3116 ос.), у разі
втрати годувальника 5,4 відсотка (1349 ос.), за вислугу років 2,9 відсотка (723
ос.), одержувачі соціальних пенсій – 1,7 віс. (437 ос.) та довічне утримання
суддів 8 особи. Середній розмір пенсій на 01.01.2019 – 2520,70 грн. (на
01.01.2018 р. – 2415,31 грн. ).
Протягом 2018 року призначено 771 нових пенсій та проведено 762
перерахунків відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також 1270 інших
перерахунків пенсій.
Станом на 01.01.2019 рік на обліку в управлінні перебувають 6 учасників
антитерористичної операції на сході України та члени їх сімей, з них одна особа
являється учасником антитерористичної операції на сході України, а двоє осіб
отримують підвищення учасникам війни (2 кат.). Також 1 особа перебуває на
обліку, як інвалід який став інвалідом внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності.
Проводилась відповідна робота щодо залучення пенсіонерів до виплати
пенсій через вкладні рахунки банківських установ, а саме для виплати пенсій
через банки додатково залучено 826 осіб і зараз загальна їх кількість складає
11864 осіб, або 47 відс. від усіх одержувачів пенсій проти 44,5 відс. станом на
01.01.2018 р.
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на
2018 рік» з 01.12.2018р. проведено масовий перерахунок пенсій. В результаті
проведеної роботи перерахунок проведено по 24769 особових рахунках на
загальну суму доплати 874,6 тис. грн.
Про стан надходження платежів до Надвірнянського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України
До бюджету Надвірнянського об’єднаного управління Пенсійного фонду
України в області за січень – грудень 2018 надійшло 316582,2 тис.грн власних
коштів, що становить 99,2 відс. від запланованих(318978,7 тис.грн). Проти
відповідного періоду минулого року надходження зросли на 71390,9 тис.грн
або на 29,1 відс.
Виконання планових показників за платежами, адміністрування яких
здійснюють органи Пенсійного фонду, забезпечено на 97,1 відс. - при плані
13384,4 тис. грн. фактично надійшло 13000,9 тис. грн. Темпи росту до
відповідного періоду 2017 року становлять 110 відс.
Станом на 01.01.2018 на обліку в органах Пенсійного фонду перебували
18 підприємств, які мають умови праці, за якими пенсія призначається на
пільгових умовах за списком №1,2
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Заборгованість зі страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонду
Станом на 01.01.2018 року заборгованість платників зі страхових внесків
та інших платежів до пенсійного фонду складає:
- недоїмка по страхових внесках та платежах, адміністрування яких
здійснює ПФУ- 90,1 тис.грн.
В органах ДВС знаходиться на виконанні сума боргу 90,1 тис. грн.
Найбільші боржники:
-ТЗОВ «Надвірнянський молокозавод» - 51,9 тис. грн – вся сума боргу
знаходиться на виконанні в органах ДВС;
- Фізична особа підприємець Кепещук Р. Д.- сума боргу 29,5 тис. грн
знаходиться на виконанні в ДВС;
- ЗАТ «Карпатська туристична компанія» - 6,3 тис. грн знаходиться на
виконанні в ДВС.
Вся сума економічно – активного боргу охоплена заходами стягнення та
передана на виконання до органів Державної виконавчої служби.
Економічно-активні платники, які мають борги зі сплати страхових
пенсійних внесків та з інших платежів до бюджету Фонду станом на
01.01.2018 року виробничу діяльність не здійснюють.
Робота з легалізації заробітної плати та зайнятості населення
Об’єднаним управлінням Фонду, в рамках виконання урядового Плану
заходів щодо координації спільних дій із контролюючими органами по
виявленню фактів використання праці неоформлених працівників, здійснюють
аналіз даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного
соціального страхування з метою виявлення фактів мінімізації заробітної плати,
а також виявлення фактів відсутності документального оформлення трудових
відносин з працівниками. Результати аналізу моніторингу за окремими
«ризиковими» критеріями показників надаються до органів ДФС, управлінь
соціального захисту населення, Державної служби України з питань праці для
вжиття заходів відповідно до законодавства.
Представники управління взяли участь у 11 засіданнях робочих груп та
нарадах з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення
рівня оплати праці.
До органів соціальних партнерів надана інформація щодо 91 суб’єкта
господарювання, які виплачують заробітну плату менше законодавчого
мінімуму.
Протягом січня – грудня 2018 року, за результатами аналізу звітності
страхувальників, територіальним органам Державної фіскальної служби,
передано інформацію щодо 75 роботодавців.
Органам Держпраці передано інформацію по 133 страхувальниках, у
яких наявні ознаки порушення чинного законодавства про працю.
За поданням органів Пенсійного фонду України на комісіях з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення розглянуто 47
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суб’єктів господарювання стосовно виплати ними найманим працівникам
низької заробітної плати.
Для роз’яснення норм діючого законодавства щодо умов набуття
страхового стажу та впливу на розмір пенсії величини офіційно нарахованої
заробітної плати надруковано 7 статей в місцевій пресі, відбулося 4 зустрічі в
трудових колективах.
На веб-ресурсах розміщено 12 інформацій з цієї тематики.
Освіта
Діяльність відділу освіти районної державної адміністрації у 2018 році
була спрямована на забезпечення якісної освіти для населення району,
створення умов для рівного доступу до неї.
Система дошкільної мережі забезпечує реалізацію конституційного
права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх
фізичного, розумового й духовного розвитку, набуття дошкільниками
соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.
Упродовж останніх років особлива увага з боку органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування приділяється розвитку дошкільної освіти.
Впродовж 2018 року функціонувало 18 закладів дошкільної освіти та 2 –
навчально-виховні комплекси, у яких виховувалися 1959 дітей дошкільного
віку. З метою запровадження альтернативних форм дошкільної освіти
організовано роботу 29 груп для дітей дошкільного віку при закладах загальної
середньої освіти, якими охоплено 425 дітей, майбутніх першокласників.
Не залишаються поза увагою діти з особливими освітніми потребами.
Для дітей з порушенням мови функціонують 2 групи спеціального
призначення, в яких виховується 29 дошкільнят.
Різними формами дошкільної освіти відповідно до ст.9 Закону України
«Про дошкільну освіту» охоплено 100 відс. дітей дошкільного віку, з яких
суспільним дошкільним вихованням – 74відс. від загальної кількості дітей,
решта 26 відс. дітей дошкільного віку охоплені сімейним вихованням.
Сьогодні освітній процес в закладах дошкільної освіти здійснює 224
педагогічних працівників, з яких 79 відс. – з вищою освітою. Дошкільна освіта,
як перша освітня ланка, має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні
запити, збагачувати знання дитини якісною інформацією, допомагати їй
реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й
національні відносини. З цим завданням може справитись досвідчений, творчий
педагог. З цією метою в районі протягом року працювали різні форми
методичної роботи. На засіданнях педагоги отримували інформацію про нові
розпорядчі, нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, вивчали
передовий досвід, інноваційні технології.
Велике значення для забезпечення здоров’я дітей відіграє харчування.
Вартість харчування в 2018 році 1 дитини ясельного віку становила 25 гривень
в день, дошкільного віку – 32 гривні. Батьківська плата становила у міських
ЗДО 60 відс. вартості харчування, у сільських ДНЗ – 40 відс.. Діти пільгових
категорій (діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, діти з
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багатодітних і малозабезпечених сімей, діти учасників АТО і ООС та
переселенців із зони АТО тощо), які перебувають на вихованні в закладах
дошкільної освіти харчувалися безкоштовно або батьківська плата складала
50відс..
Існуюча мережа закладів загальної середньої освіти Надвірнянського
району задовольняє конституційне право громадян на освіту в різних формах.
Реалізація нового Закону України «Про освіту» забезпечила зростання
інклюзивних класів та груп у закладах освіти, прозорість та інформаційну
відкритість закладу освіти, реорганізацію Надвірнянської ЗОШ-інтернату І-ІІІ
ступенів шляхом перетворення в Надвірнянську гімназію №5 Надвірнянської
районної ради Івано-Франківської області та відкриття пришкільного інтернату.
З метою забезпечення умов для реалізації права громадян на якісну та
доступну освіту та враховуючи утворення Ланчинської, Переріслянської та
Делятинської об’єднаних територіальних громад в Надвірнянському районі
функціонувало 39 закладів загальної середньої освіти з денною формою
навчання та 1 заклад освіти із заочною формою навчання.
Середній показник наповнюваності шкіл становив 253 учнів, у сільській
місцевості – 212 учнів, а показник наповнюваності класів становить 19,8, у т.ч.
у сільській місцевості – 18,4.
Реалізацію трирівневої освіти забезпечували 21 заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів, 8 – І-ІІ ступенів та 10 закладів освіти І ступеня, в
яких навчалися 9887 учнів.
В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» та стратегії
реформування освіти згідно з Типовою освітньою програмою для підвищення
кваліфікації педагогічних працівників 135 вчителів початкових класів району
пройшли навчальні тренінги із проблеми «Особливості реалізації
концептуальних засад Нової української школи» та отримали сертифікати. 28
заступників з навчально-виховної роботи також пройшли навчання в локації
«Надвірна» за Типовою освітньою програмою підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, розробленої відповідно до Концепції «Нової
української школи».
На 01.09.2018 року в районі відкрито 57 перших класів в 36 закладах
загальної середньої освіти (у 2 ЗЗСО передбачена індивідуальна форма
навчання: це Мирненська ЗОШ І ст. та Лісновелесницька ЗОШ І ст.). У цих
ЗЗСО навчається 1136 учнів першого класу, з них 9 на інклюзії.
Програму НУШ-1, за редакцією О.Савченко, обрали 11 закладів ЗСО
району, програму НУШ-2, за редакцією Р. Шияна, працює 26 закладів загальної
середньої освіти, 1 школа обрала нетипову освітню програму «На крилах
успіху».
Відповідно до наказу МОН України від 23.03.2018року №283 «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо освітнього простору Нової
української школи» у всіх 1 класах району створено нове освітнє середовище з
осередками навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями, змінні
тематичні осередки, осередки для гри, художньо-творчої діяльності з
поличками для зберігання приладдя, місце для змінної виставки дитячих робіт,
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куточки живої природи, осередки для відпочинку з килимом для сидіння та гри,
дитяча класна бібліотека, а також осередок для вчителя.
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з
особливими освітніми потребами в районі організовано 3 інклюзивні групи в
закладах дошкільної освіти (Надвірнянських ДНЗ «Вогник» і «Берізка» та
Гвіздському ДНЗ «Малинка») та додатково 18 інклюзивних класів, в яких
навчаються 20 дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Всього в районі створено 30 інклюзивних класів (32 дитини з ООП).
В закладах освіти з інклюзивним навчанням в штатні розписи введено
посади асистентів учителів.
Асистенти вчителів забезпечують особистісно-орієнтований підхід до
навчання дітей з порушеннями розвитку.
Для дітей з ООП, які навчаються в інклюзивних класах, закуплено
додаткові засоби навчання та реабілітаційне обладнання.
Відповідно до індивідуальної програми розвитку, кожен учень з
порушеннями психофізичного розвитку, який навчається в інклюзивному класі,
має корекційно-розвиткові заняття, які проводять педагоги ЗЗСО або фахівці
ІРЦ.
Надвірнянським районним інклюзивно-ресурсним центром проведено
комплексну оцінку 70 дітей з особливими освітніми потребами. Фахівцями ІРЦ
проводяться корекційно-розвиткові заняття з дітьми, які мають порушення у
розвитку.
Фахівці Надвірнянського ІРЦ надають консультації та методичну
допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної та загальної середньої
освіти шляхом організації семінарів, тренінгів, майстер-класів з питань надання
психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП.
Діяльність закладів освіти району із національно-патріотичного
виховання здійснюється в контексті Стратегії національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки.
Впродовж 2018 року з метою забезпечення реалізації завдань всіх
напрямів виховання впроваджувались та удосконалювались моделі виховної
системи закладів загальної середньої освіти. Методичний супровід реалізації
системи національного виховання здійснювався через діяльність постійно
діючих семінарів заступників директорів з виховної роботи, педагогіворганізаторів, районне методоб’єднання класних керівників та участь у
регіональних проектах (проект ОБСЄ в Україні «Тренінг з освіти прав
людини», обласний екологічний проект «Менше сміття – краще життя!»,
тренінг «Розвиток громадянських компетентностей школярів через систему
виховної роботи»).
Впродовж 2017-2018 н.р. в закладах освіти району створено кутки
Героїв Небесної Сотні, стенди Пам’яті воїнів АТО. Районна рада
старшокласників, учнівські комітети закладів освіти, батьківська громада
спільно з волонтерськими організаціями систематично долучаються до
різноманітних акцій, пов’язаних з допомогою воїнам АТО та збереження
пам’яті про загиблих (брейн-ринг «Вас не забудемо – всіх пам’ятаємо!»).
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Системно здійснюється виховання в дітей та учнівської молоді активної
громадянської позиції, вивчення та популяризація історії українського
козацтва, воїнів УПА (козацькі забави, конкурси патріотичної пісні, історичні
квести).
Єдиний виховний простір формувався на основі об’єднання зусиль
закладів освіти, сім’ї, громадськості через участь у благодійних соціальних
проектах «Я – громадянин України», «Моральний вчинок 2», «Великодній
кошик для воїнів АТО», та інших; проведення круглих столів «Торгівля
людьми як проблема сучасності».
Серед пріоритетних напрямів державної політики важливе значення
надається позашкільній освіті як дієвому важелю соціального та національнопатріотичного виховання, а також реформування життєвої компетентності
молоді.
Діюча мережа ЗПО (311гуртків, 4669 дітей ) надає безкоштовні послуги,
створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного
розвитку дітей та підлітків, здійснює соціальні функції стосовно забезпечення
змістовного дозвілля молоді, навчає учнів за дослідницько-експериментальним,
художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим,
науково-технічним напрямами.
Позашкільну освіту в районі представляють Надвірнянський районний
центр дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді,
районний еколого-натуралістичний центр, районна станція юних техніків.
Особлива увага приділялась підвищенню фахової майстерності
педагогів. Проведено районний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело
творчості» номінація «Методист – 2018» з метою підтримки творчої
педагогічної діяльності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення
авторитету працівників закладів позашкільної освіти.
Організовано та проведено обласний семінар для директорів
позашкільних закладів на базі районного центру дитячої творчості та
національно-патріотичного виховання молоді, який отримав високу оцінку від
педагогів області.
Організовано та проведено 33 районні конкурси, змагання, виставки
різного спрямування, а на районному святі обдарованої творчої учнівської
молоді «Ми надія твоя, Україно!» 66 вихованців закладів позашкільної освіти
отримали грамоти, грошові винагороди за призові місця на обласних,
Всеукраїнських конкурсах.
У ЗПО напрацьовано позитивний досвід роботи щодо виховання
громадянина, патріота своєї держави. Проекти «Підтримай захисника
вітчизни», «Дякую захиснику» мали за провідну ідею творчий пошук
ефективних форм виховної роботи щодо відродження національних традицій,
української культури, формування в дітей і молоді патріотизму та національної
гідності. У межах зазначених проектів проведено різноманітні за формою і
змістом заходи: екскурсії, туристські і краєзнавчі походи рідним краєм,
науково-практичні учнівські конференції, патріотичні експедиції, святкові і
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пізнавальні програми, конкурси, флеш-моби, благодійні акції, учасниками яких
стали вихованців закладів позашкільної освіти.
За підсумками 2017-2018 навчального року освітяни району добилися
значних результатів у Всеукраїнських олімпіадах з базових предметів,
конкурсах, турнірах та конкурсі-захисті учнівських робіт МАН як на обласному
так і на Всеукраїнському рівні.
У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін учні району зайняли 51 переможні місця.
На ІV етапі (загальнодержавному) Всеукраїнських учнівських олімпіад
– наші учні представляли Івано-Франківську область в 7 номінаціях та
завоювали 6 перемог. Учасниками ІІ етапу (обласного) Всеукраїнського
конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН стало 17 учнів, 12 з них
стали переможцями.
На ІІІ етапі (загальнодержавному) Всеукраїнського конкурсу захисту
науково-дослідницьких робіт МАН – 5 наших учнів представляли ІваноФранківську область. У 2017-2018 навчальному році три учні Надвірнянського
ліцею також вибороли дипломи у очному фінальному етапі Інтернет-олімпіади
з економіки в м. Одеса.
На обласних турнірах з математики та економіки:
1 команда з економіки (5 учнів) – 1 місце;
1 команда з економіки (5 учнів) та 1 команда математики (5 учнів) – 2
місця;
1 команда з математики (5 учнів) – 3 місце.
На загальнодержавному рівні команди Надвірнянського ліцею
представляли нашу область на турнірі юних економістів та юних математиків
(ІІІ місця) та турнірі з фінансової грамотності (перемога у номінації).
Також команда Надвірнянського ліцею стала переможцем регіонального
(серед 4 західноукраїнських областей) конкурсу на учнівські бізнес-проекти
«Юніор Бізнес 3», за що була нагороджена навчальною поїздкою у Польщу.
Відповідно до програми соціально-економічного та культурного
розвитку Надвірнянського району на 2018 рік для покращення матеріальнотехнічної бази закладів освіти району, проведення капітальних та поточних
ремонтів, впровадження концепції «НУШ» на відповідні видатки в районному
бюджеті було заплановано 16263,9 тис. грн, з них: 3124,7 тис. грн – субвенції
сільських, селищних та міського бюджету, 7646,0 тис. грн – кошти районного
бюджету, 5493,2 тис. грн – субвенції з обласного та державного бюджетів.
Фактичні видатки за 2018 рік на вищенаведені цілі склали 14466,9 тис. грн.
Культура
Протягом звітного періоду в Надвірнянському районі забезпечено
збереження інфраструктури галузі, яка налічує 25 клубних закладів, 30
бібліотек, 3 музеї, 3 школи естетичного виховання, в яких здобувають
початкову спеціалізовану мистецьку освіту близько 750 дітей.
В трьох ОТГ, створених на території району протягом 2018 року,
працюють 10 клубних, 11 бібліотечних установ, 2 музичні школи, 1 музей.
36

Протягом звітного періоду культурно-мистецькі заходи в районі були
спрямовані на збереження духовних, історичних та національних традицій
нашого народу.
В районі урочисто відзначено: Різдвяні свята, День Соборності, День
пам´яті Героїв Крут, вшанування подвигу учасників Революції Гідності та
увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, 29-у річницю виводу військ з
Афганістану, 204-у річницю від дня народження Т. Шевченка, День пам’яті
Чорнобильської трагедії, День Героїв, День захисту дітей, День
Конституції, День молоді, відзначення Акту проголошення української
держави, День Державного прапора України, День Незале жності України та
інші.
Бібліотечними закладами району проведено ряд мистецьких заходів,
присвячених 204-й річниці з дня народження Т. Шевченка, презентацій
нових творів, організовано книжкові виставки щодо відзначення пам’ятних
дат, державних свят, визначних українців та видатних людей нашого
району.
Протягом звітного періоду бібліотечні фонди ЦБС поповнились 2963
книгами за рахунок різних джерел надходжень на суму близько 230 тис.
грн.
Участь в обласному огляді-конкурсі виконавської майстерності 3
березня взяли музичні школи району.
Вагомі здобутки за звітний період мають учні та викладачі
Надвірнянської ДХШ.
Протягом року творчі роботи учнів та викладачів школи неодноразово
ставали переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів.
Активно працюють філії та відділення дитячої художньої школи в
мікрорайоні «Ломоносова» в м. Надвірна та с. Пнів.
Екскурсійною, виставковою діяльністю та обслуговуванням туристів
займались працівники музейних установ району. Протягом звітного періоду
в музеї історії Надвірнянщини експонувались виставки робіт майстрів та
студентів Вижницького коледжу мистецтв, виставка, присвячена діяльності
єпископа УГКЦ Симеона Лукача, фотомитця Василя Пилип’юка, ряд інших
виставок та масових заходів.
Протягом року придбано за рахунок спецкоштів:
- комп’ютерне обладнання для установ культури на суму 50,9 тис. грн;
- інвентар для закладів культури на суму 41 тис. грн;
- звукопідсилювальна апаратуру для установ культури на суму 31,5 тис.
грн;
- мікрофони, музінструмент та інше обладнання для Бистрицького СБК на
суму 25,0 тис грн (за рахунок субвенції Бистрицької с/ради);
- звукопідсилювальну апаратуру для музичних шкіл на суму 17,7 тис. грн;
- музичні інструменти для Надвірнянської ДМШ на суму 40 тис. грн;
- в рамках «Програми протипожежного захисту району на 2018-2020
роки» придбано 35 вогнегасників на суму 14,7 тис. грн та забезпечено всі
заклади культури району;
- придбано газовий котел для Надвірянського РБК на суму 48,0 тис. грн;
- придбано костюми для Пнівського СБК на суму 10,0 тис грн. за рахунок
субвенції сільського бюджету;
- придбано звукопідсилювальну апаратуру для Пнівського СБК на суму
59,2 тис. грн (в т. числі 40,0 тис. грн. – субвенція Пнівської с/ради);
- придбано звукопідсилювальну апаратуру для Битківського СБК на суму
69 тис. грн.
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Всього покращено матеріальний стан закладів культури на 435 тис. грн.
Протягом звітного періоду за рахунок спецкоштів проведено поточних
ремонтів в закладах культури на суму 33,6 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт СБК с. Пнів на суму 270 тис. грн за
рахунок коштів субвенції обласного, районного, сільського бюджетів.
Здійснено заміну вікон та дверей на енергозберігаючі в
Цуцилівському НД на суму 59,9 тис грн за кошти районного бюджету.
Проведено заміну вікон на енергозберігаючі в Бистрицькому СБК на
суму 94,9 тис грн (в тому числі 70,0 тис. грн - кошти обласної субвенції,
24,9 тис. грн – кошти районного бюджету).
Проведено капітальний та поточний ремонт СБК с. Лісна Тарновиця
на суму 200 тис. грн (в т.ч. 100,0 тис. грн – субвенція обласного бюджету).
Проведено капітальний ремонт системи опалення Зеленського СБК на
суму 245,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок субвенції обласного бюджету).
Проведено поточний ремонт Надвірнянської ДМШ заміна вікон,
дверей та заміна освітлення в приміщеннях на енергоефективне) на суму 32
тис. грн (за рахунок спецкоштів).
Виготовлено проектну документацію та влаштовано протипожежну
систему сигналізації в Надвірнянській дитячій художній школі на суму 37,1
тис. грн.
Влаштовано локальне опалення в Надвірнянській районній дитячій та
міській юнацькій бібліотеках на суму 136,4 тис. грн.
Проведено заміну даху центральної районної бібліотеки на суму 131
тис. грн.
Проведено часткову заміну вікон та дверей міської юнацької та
районної дитячої бібліотек на енергозберігаючі за рахунок субвенції
міського бюджету на суму 38,1 тис грн.
Протягом звітного періоду проводились роботи з реалізації обласного
проекту «Великий замок. Малими кроками» щодо здійснення робіт з
реконструкції Західної вежі Пнівського замку. За звітний період на
реставраційних роботах замку освоєно 800 тис. грн.
Всього проведено робіт в закладах культури на суму 1282,7 тис. грн.
Протягом року вийшли з друку:
- антологія творів літературної студії «Бистрінь» ім. Нестора Чира,
- книжка працівника культури с. Молодків Ганни Ковалюк «Село моє - душі
моєї скриня»;
- ІІ-й та ІІІ-й томи вибраних творів Заслуженого артиста України Сергія
Орла;
- книга історика з с. Лоїва Івана Кметюка «Зродились ми великої години»;
- книжка гуморесок художнього керівника СБК с. Молодків Уляни
Пилип’юк.
Охорона здоров’я
Охорона здоров’я в Надвірнянському районі на кінець 2018 року була
представлена стаціонарними (505 ліжок) та амбулаторно-поліклінічними
закладами.
Стаціонарні лікувальні заклади – це:
- центральна района лікарня – 295 ліжок
- Надвірнянський пологовий будинок – 90 ліжок
- Надвірнянська дитяча лікарня – 80 ліжок
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- Ланчинська міська лікарня - 40 ліжок
В центральній районній лікарні функціонують відділення:
хірургічне, травматологічне, урологічне, ЛОР, очне, реанімаційне,
кардіологічне, терапевтичне , неврологічне, інфекційне, дерматовенерологічне,
Центр нефрології та діалізу, в якому обслуговуються 30 хворих з хронічною
патологією нирок (ниркова недостатність).
Медична допомога в ЦРЛ надається як в плановому так і в ургентному
порядку.
В складі Ланчинської міської лікарні функціонує відділення паліативної
допомоги (ХОСПІС) на 10 ліжок.
В лікувальних закладах району працює: 290 лікарів, 592 медичні сестри,
303 молодших медичних працівників.
З початку реформування охорони здоров’я та процесами децентралізації
на території району сформовано ОТГ, де утворено свої заклади охорони
здоров’я, в першу чергу первинного рівня надання медичної допомоги.
З листопада функціонує КП «Надвірнянський некомерційний центр первинної
медичної допомоги», в структуру якого ввійшли терапевтичне та педіатричне
відділення поліклініки ЦРЛ та дитячої лікарні, 7 амбулаторій загальної
практики – сімейної медицини, 16 ФАПів.
Заклад підключено до електронної системи eHеаlth. Оснащуються робочі
місця лікарів терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів комп’ютерною технікою.
Реєструються декларації між пацієнтами та лікарями.
Заклад отримав ліцензію на медичну практику, підписано угоду з НСЗУ.
Очікується поступлення коштів за підсумками роботи станом на 01.01.2019 р.
ЦРЛ Надвірнянського району взяла участь та отримала перемогу у ІІ-му
міському конкурсі проектів «Громадського бюджету»
В бюджеті міста було передбачено кошти в сумі 250 000 грн на реалізацію
одного великого (200 000 грн.) та одного малого (49900 грн.) проектів.
За результатами голосування громадян міста переможцями стали 2 проекти
категорії «Охорона здоров’я», які набрали найбільше голосів, а саме: великий
проект «Здорова дитина – здорова нація (придбання медичного обладнання для
Надвірнянської дитячої лікарні – кисневого концентратора та монітора
пацієнта)» (автор Мирослав Длябога) та малий проект «Точний діагноз –
успішне лікування (придбання медичного обладнання для Надвірнянської ЦРЛ
– коагулометра для профілактики інсультів та інфарктів)» (автор Любов
Каратник).
Мета проектів – забезпечення максимально якісного, ефективного та швидкого
надання невідкладної медичної допомоги завдяки використанню сучасної
апаратури, покращенню матеріально-технічної бази Надвірнянської дитячої та
центральної районної лікарні шляхом придбання медичного обладнання, яке є
на сьогодні вкрай необхідне.
Дані проекти реалізовані, закуплено сучасне медичне обладнання, а саме
кисневий концентратор та монітор пацієнт для Надвірнянської дитячої лікарні
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та коагулометр для профілактики інсультів та інфарктів для Надвірнянської
ЦРЛ.
Виконання плану соціально-економічного розвитку по ЦРЛ Надвірнянського
району : (придбано та отримано)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Найменування
ВСЬОГО:
Комп’ютери для ЦРЛ
Заміна вікон у Ланчинській міській
лікарні
М’який інвентар для Дитячої л-ні
Фотоелектрокалориметр
Холодильник «Атлант»
Комп’ютерна техніка
Стерилізатор паровий для ЦРЛ
Коагулометр для лабораторії ЦРЛ
Кисневий концентратор і монітор
пацієнта ІМЕС 10
Монітор пацієнта
Комп’ютерна техніка з Обласної
клінічної л-ні
Відсмоктувач аспірацій ний для
Дитячої л-ні
Капітальний ремонт каналізаційного
колектора ЦРЛ
Поточний ремонт травматологічного
відділу
Плита газова ПГ-6-МО-П-СЕ
Комп’ютерна техніка для
ренгенкабінету
Автоматичний гематологічний
аналізатор DH36
Електрокардіограф у комплекті
Візок Egulipe без обшивки
Аквадистилятор ДЕ-4
Стіл механічний операційний JU-D
Монітор пацієнта АВРМ 50
Поточний ремонт приміщень МЛ
смт.Ланчин
Поточний ремонт приміщення
лабораторії ЦРЛ Надвірнянського
району

шт.

8

2
1
1
1

Сума (тис.грн.)
1905,1
100,0
100,0
100,0
9,6
7,9
40,2
175,0
79,6
198,0

1

34,5
53,5

1

12,8
107,9
200,0

2

56,4
15,8

1

118,0

1
1
1
1
1

26,0
27,0
9,4
160,0
12,5
100,0
161,0
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Для закладів первинної медичної допомоги
1.
2.
3.
4.
5.

Всього:
Комп’ютерна техніка для ЦПМСД
Комп’ютери для амбулаторій ЗПСМ
с.с. Зелена та Бистриця
Комп’ютер для ФАПу с.Пнів
Комп’ютер для ФАПу
с.Л.Тарновиця
Холодильник «Атлант» для ФАПу с.
Л.Тарновиця

16
2

253,6
177,6
34,0

1
1

17,0
17,0

1

8,0

Зеленська амбулаторія ЗПСМ
Згідно затвердженого плану спроможної мережі надання первинної медичної
допомоги та враховуючи складність медичного обслуговування мешканців
гірських населених пунктів заплановано та розпочато будівництво нової
лікарської амбулаторії ЗПСМ в с. Зелена.
Лікувальний заклад в с. Зелена розміщений в пристосованому приміщенні
на другому поверсі, в якому також розміщено заклади торгівлі та громадського
харчування.
Кількість населення, що обслуговується лікувальним закладом складає
3663 особи, в т.ч. 2703 дорослих та 960 дітей. Зареєстровано 44 дітей до 1 року
життя.
Безпосередньо в пунктовому селі розміщення лікарської амбулаторії
проживає 2501 осіб, що складає 92,5відс. всього населення дільниці.
Дільниця обслуговує 2 населені пункти – с.Зелена, с.Черник .
В приміщенні амбулаторії працює аптечний пункт. На даний час часткове
забезпечення ліками за рецептами лікарів, зокрема за Програмою «Доступні
ліки», проводиться через аптечний пункт комунальної аптеки №100 м.Надвірна.
В приміщенні амбулаторії розміщений пункт Надвірнянського відділення
екстренної медичної допомоги.
Станом на 31.12.2018 р. проведено тендер та підписано угоду на придбання
автомобіля Renault Duster.
Робота відділу молоді та спорту райдержадміністрації
У звітному році відділом молоді та спорту райдержадміністрації освоєно
1 445,0 тис. грн, а саме:
- 673 тис. грн. – на розвиток фізичної культури та спорту;
- 430 тис. грн. – на впровадження молодіжної політики;
- 47 тис. грн. – на премії спортсменам та тренерам за високі спортивні
досягнення;
- 155 тис. грн. – на проведення навчально-тренувальних зборів та змагань;
- 140 тис. грн. – на придбання спорт-інвентарю.
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Протягом 2018 року спортсмени району брали участь в чемпіонатах світу
і Європи, інших головних міжнародних змаганнях та показали високі
результати:Алла Бегеба, Олена Сайко, Катерина Саблева, Михайло Гаврилюк,
Михайло Свідрак.
На території району впродовж 2018 року проведено 36 міжнародних,
всеукраїнських та обласних змагань.
Протягом 2018 року в районі оздоровлено 1041 дитина пільгових категорій
з них:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 20;
діти учасників АТО – 34:
діти-інваліди – 7;
діти з малозабезпечених та багатодітних сімей – 483;
діти, які перебувають на диспансерному обліку – 50;
обдаровані та талановиті діти – 406;
діти АПК – 36;
діти-переселенці – 5.
В ДПУ МДЦ «Артек» м. Київ оздоровлено 19 дітей, ДП УДЦ «Молода
Гвардія» м. Одеса – 20 дітей.
В обласних таборах ДЗОТ «Сокіл» с. Сокіл Галицького району – 24
дитини, ЛОК «Перлина Придністров’я» с. Михальче Городенківського району
– 22 дитини, ПЗОВ “Лімниця” с. Вістова Калуського району – 29 дітей.
На базі Надвірнянських ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 2 та 3 відбулись денні
пришкільні мовні табори, в яких відпочило 110 дітей.
Проведено 15 районних таборів (7 наметових та 8 денних), в яких
оздоровлено – 480 дітей.
В районному бюджеті на 2018 рік передбачено та освоєно кошти в сумі
198,2 тис.грн з розрахунку 20 грн на особу в день в денному таборі та 39 грн в наметовому.
Дітям пільгових категорій закуплено 1625 шт. солодких подарунків до
Дня Святого Миколая на суму 65тис. грн.
Служба у справах дітей
На території Надвірнянського району проживає 27198 дітей віком від 0 до
18 років. Станом на 31.12.2018 року на обліку служби у справах дітей
Надвірнянської районної державної адміністрації перебувають:
- 29 дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах, які
виховуються у 13 сім’ях;
- 126 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них:
39 – дітей-сиріт, 88 – дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2018 року в службу у справах дітей надійшло 103 письмових та
115 усних звернень громадян, що стосувалися захисту прав і інтересів дітей, які
були проаналізовані та ефективно вирішені.
Протягом 2018 року у Надвірнянському районі виявлено 21 дитина, яка
залишилися без піклування батьків, а саме: 7 дітей-сиріт, 14 дітей, позбавлених
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батьківського піклування. Всім дітям своєчасно надано статус дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.
На обліку перебуває 126 дітей -сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них: - 90 дітей, виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників; 19 дітей в прийомних сім’ях; - 8 дітей в дитячих будинках сімейного типу. В
закладах охорони здоров’я, навчальних та інших дитячих закладах перебуває 9
дітей, з них: 5 – коледж, ПТУ, ліцей; 1 - Солотвинська санаторна школаінтернат; 2 – Надвірнянський будинок дитини; 1 – Залучанський дитячий
будинок-інтернат.
Громадянами України, за звітний період, за рішенням Надвірнянського
районного суду усиновлено 12 дітей з Надвірнянського будинку дитини та 3
дітей усиновлено одним з подружжя.
З початку 2018 року працівниками служби у справах дітей
райдержадміністрації ініційовано та направлено до суду 6 позовних заяв про
позбавлення батьківських прав батьків стосовно 12 дітей та стягнення аліментів
на їх утримання. На даний час 4 позовні заяви – задоволено Надвірнянським
районним судом щодо 8 дітей, а 2 позови знаходяться в провадженні
Надвірнянського районного суду.
Станом на 01.01.2019 року на обліку служби у справах дітей
Надвірнянської райдержадміністрації перебуває 9 дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування на
виховання в сім`ю. А також - 30 дітей, які підлягають усиновленню.
Забезпечується доступність до інформаційних матеріалів та надання
відповідних послуг особам, з числа громадян України, які мають бажання
усиновити дитину. На даний час на обліку кандидатів на усиновлення дітей,
перебувають 2 подружні пари.
Протягом 2018 року 21 дитині надано статус дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування. З них влаштовано: 10 дітей - в сім’ї
опікунів, 2- усиновлено громадянами України; 3 – в Надвірнянський дитячий
будинок, 2 – в прийомну сім’ю, 2 – в дитячий будинок сімейного типу, 1 – в
Івано-Франківський базовий медичний коледж, 1- в Івано-Франківський
державний коледж технологій та бізнесу та 1 – повернуто на виховання матері,
1- знято з обліку Служби в зв’язку із досягненням повноліття.
На сьогодні в районі функціонує 4 прийомні сім’ї, у яких проживають 7
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
Однак, частково невирішеними залишаються питання забезпечення
соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які внаслідок відсутності житла та майна у батьків до набуття дітьми статусу,
залишилися без житла. На обліку служби 12 дітей, які не забезпечені житлом.
Працівники служби у справах дітей райдержадміністрації постійно звертаються
із листами до органів місцевого самоврядування, звідки за походженням
вищезазначені діти, з проханням винайти можливість та вжити заходів щодо
забезпечення житлом дітей.
Відповідно до житлового законодавства діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, за
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сприянням служби у справах дітей відповідними органами місцевого
самоврядування взято на квартирний облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання: 10 –
осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 5 –
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
На обліку служби перебуває 19 дітей, які мають житло на праві власності,
95 дітей, які проживають з правом проживанням та користуванням.
Питання забезпечення житлових та майнових прав дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа знаходиться на
постійному контролі керівництва Надвірнянської районної державної
адміністрації.
З метою забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб, з їх числа в Надвірнянському районі придбано
житло для дитини-сироти, Федорчука Миколи Сергійовича, що знаходиться за
адресою:
м. Надвірна, вул. Руднєва, 15,кв. 27 та особи, з числа дітей –
сиріт, Даниш Ганни Дмитрівни - за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. С.
Стецько, 2А кв.9. Для придбання житла виділено субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам для дітей-сиріт та осіб з їх числа в сумі 652 тисячі
гривень.
На території району розташований Надвірнянський будинок дитини.
Щомісячно працівниками служби здійснюється контроль за умовами утримання
і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
які влаштовані за заявою батьків в даному закладі. На даний час в будинку
перебуває 26 дітей, з них 3 – дитини-сироти, 23- дітей, позбавлених
батьківського піклування та дітей-інвалідів.
У м. Надвірна функціонує гімназія №5 на базі, якої створено пришкільний
інтернат неповного державного забезпечення, де навчається 73 дитини, які із
неповних сімей та діти, які з певних причин перебувають у складних життєвих
обставинах та 4 - дитини-сироти і дитини, позбавлені батьківського піклування.
Також здійснено моніторинг в Прикарпатському військово-спортивному
ліцеї-інтернаті. В закладі навчається 382 ліцеїсти, з них - 14 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Постійно здійснюється контроль за цільовим використанням коштів
опікунами, піклувальниками, прийомними батьками. Щомісячно управлінням
соціального захисту населення подається інформацію в службу у справах дітей
про призначення та виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
прийомним сім’ям за принципом “гроші ходять за дитиною”. На сьогодні
заборгованості не має.
Забезпечується оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених,
батьківського піклування впродовж року. З початку року оздоровлено 14 дітей
відповідної категорії.
За 2018 рік, працівники служби у справах дітей обстежили 56 сімей, в
яких виховуються діти, що перебувають в складних життєвих обставинах.
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Протягом 2018 року працівниками служби у справах дітей організовано
та проведено 38 рейдів – перевірок барів, кафе та місць масового відпочинку
молоді спільно з працівниками поліції.
Постійно проводяться перевірки житлово-побутових умов проживання
сімей, в яких виховуються діти, які перебувають в складних життєвих
обставинах та діти схильні до правопорушень. З батьками проводяться
профілактичні бесіди, складаються акти обстежень.
Протягом року 7 дітей з Надвірнянського району потрапили до центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей.
З дітьми проводиться робота щодо роз’яснення їм прав згідно з
Конвенцією ООН про права дитини, попереджено про шкідливий вплив
споживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів та проведено пропаганду
щодо здорового способу життя.
На контролі служби у справах дітей перебуває 13 неповнолітніх, які
схильні до правопорушень та з девіантною поведінкою.
Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації ведеться
контроль за умовами проживання дітей в сім’ях даної категорії, проводяться
профілактичні бесіди з батьками та дітьми, надається консультативна допомога.
З початку року неповнолітніми та з їх участю на території району скоєно
12 злочини, у яких приймали участь 13 підлітків.
На офіційному сайті Надвірнянської районної державної адміністрації та
в соціальній мережі “Фейсбук” постійно висвітлюється інформація щодо
проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації
та розгляду питань, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей.
Робота Надвірнянського районного центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
Надвірнянський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (далі - РЦСССДМ) надає соціальні послуги відповідно до нормативних
актів, зокрема: Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю», «Про соціальні послуги».
Згідно з Положенням РЦСССДМ є спеціальним закладом, який проводить
соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Соціальна підтримка сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах
Працівниками РЦСССДМ впродовж 2018 року виявлено та проведено
оцінку потреб 135 сімей, в них 222 дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Під соціальним супроводом перебуває 12 сімей, в них 34 дітей.
Соціальні послуги надавались сім’ям: багатодітним, малозабезпеченим, дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа,
сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітям з
функціональними обмеженнями, сім’ям, які за результатами першого візиту
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потребували підтримки з метою недопущення потрапляння в складні життєві
обставини.
В результаті проведеної роботи 64 сім'ї отримали допомогу в оформленні
документів, 3 особам надано допомогу щодо постановки їх на облік в центр
зайнятості, 4 особи працевлаштовано, 3 дітей влаштовано у дошкільний
навчальний заклад, 36 сімей отримали допомогу (гуманітарну, продуктові
набори), 35 сімей навчено навичкам догляду за дитиною, у 3 сім'ях
попереджено вилучення дітей із сімей, 3 сім’ї направлено в Центр соціальнопсихологічної допомоги в смт. Верховина.
Проводилася відповідна робота щодо сприяння в оздоровленні та
відпочинку дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Діти
з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах залучалися до заходів,
які проводилися РЦСССДМ в рамках районної програми «Молодь
Надвірнянщини», а саме: «Великодня писанка», залучено 12 дітей; «Повір у
себе», залучено 10 дітей; відзначення Дня захисту дітей, залучено 50 дітей;
акція «Скоро до школи» залучено 12 сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах (забезпечено портфелями та шкільним приладдям).
Важливим напрямком роботи РЦСССДМ є попередження насильства в
сім'ї. На обліку РЦСССДМ перебуває 1 сім’я, в якій здійснювалось насильство.
На даний час залучено суб’єктів соціальної роботи для роботи з сім’єю та
проводиться відповідна робота щодо недопущення подальшого насильства в
сім’ї.
Здійснюється соціальна робота з особами, які постраждали від торгівлі
людьми. Систематично проводяться бесіди, тренінги з молоддю щодо протидії
торгівлі людьми. Зокрема, 01 серпня 2018 року в Надвірнянській центральній
районній бібліотеці спільно з працівниками Надвірнянського відділу поліції
проведено інформаційно-просвітницький захід «Ми проти торгівлі людьми!».
Відповідно до покладених завдань працівники РЦСССДМ здійснюють
заходи
щодо
соціальної
та
психологічної
підтримки
учасників
антитерористичної операції, організації надання їм допомоги з урахуванням
визначених потреб. З часу проведення антитерористичної операції проведено
215 оцінок потреб сімей учасників АТО.
За результатами оцінок потреб та в ході здійснення соціальної роботи сім’ї
учасників АТО отримали послуги щодо:
- психологічної підтримки – 15 осіб;
- юридичної допомоги – 31 особа;
- влаштування дітей до дошкільних та шкільних закладів освіти – 6 дітей;
- отримання гуманітарної допомоги – 15 сімей;
- оформлення/відновлення документів – 73 сімей.
Крім того, РЦСССДМ сприяє особам з сімей учасників АТО у
реабілітації, влаштуванні до закладів охорони здоров’я, санаторіїв, оформленні
груп інвалідності, оформленні соціальних допомог та виплат, оздоровленні,
участі (особливо дітей) в культурологічних, просвітницьких заходах.
Проведено роботу з 19 особами, які перемістилися з тимчасово окупованої
території та районів проведення АТО, надано 66 індивідуальних консультацій.
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Для вирішення проблем сімей добре налагоджена взаємодія із
структурними підрозділами органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
Впродовж 2018 року соціальною роботою охоплено 18 осіб, які засуджені
до покарань, не пов’язаних з позбавленням або обмеженням волі, надано 26
індивідуальних консультацій, а саме допомогу в оформленні документів,
допомогу в оформленні різних видів соціальних допомог, поставлено на облік в
центр зайнятості, працевлаштовано, надано юридичні консультації.
РЦСССДМ здійснює системну роботу щодо впровадження сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 01.01.2019 року функціонує 4 прийомні сім'ї, в яких
виховується 7 дітей. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється
постійно. В рамках соціального супроводження постійно здійснюються заходи
соціального контролю та відвідування прийомних сімей, уважно вивчаються
потреби та проблеми дітей, що виховуються в прийомних сім'ях. Прийомним
батькам постійно надаються педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з
питань виховання дітей.
Робота Надвірнянської міськрайонної філії
ДУ «ІФОЛЦМОЗУ»
Надвірнянська міськрайонна філія складається з 5 відділень
(мікробіологічна та фізико-хімічна лабораторії, відділення організації
санітарно-гігієнічних досліджень, відділення організації
епіддосліджень,
дезінфекційне відділення).
У 2018 році робота філії була направлена на :
- вирішення проблемних питань, позначених за підсумками роботи за
2018 рік і з врахуванням епідситуації в регіоні на основі проведеного
епіданалізу;
- здійснення нагляду за виконанням державних Програм, місцевих
цільових Програм по профілактиці інфекційних і неінфекційних захворювань;
- недопущення виникнення спалахів та профілактику інфекційних
захворювань;
- посилення за якістю води водопроводів та джерел децентралізованого
водопостачання громадського користування;
- здійснення лабораторного контролю якості питної води за зверненнями
громадян;
- покращення контролю за проходженням медоглядів декретованого
контингенту;
- посилення контролю за проведенням оздоровчого періоду.
Лабораторні та інструментальні дослідження для потреб санітарноепідеміологічного нагляду проводяться відповідно до щорічного плану заходів
здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, а також позапланового в
установленому законодавством порядку.
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Проводяться моніторингові дослідження проб води з централізованих
водопроводів, з децентралізованих джерел водопостачання (громадські
криниці), відбір та дослідження проб води на бактеріологічне та фізико-хімічне
дослідження з поверхневих водойм згідно плану, а також проби води
відбираються на ф.30 (вміст холерного вібріону) у літній період.
Робота філії проводилась згідно плану моніторингових досліджень
об’єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів,
загальноосвітніх та дитячих навчальних закладів, закладів соціального
забезпечення Надвірнянського району.
За період 2018 року Надвірнянською філією з центральних водопроводів
було відібрано 343 проб води на мікробіологічні дослідження та 262 проб води
на фізико-хімічні дослідження.
З інших джерел водопостачання ( локальні водопроводи, громадські
криниці і т.д.) було відібрано 571 проби на мікробіологічні дослідження, з них
77 проб не відповідали вимогам (ДсанПіН 2.2.4. 171-10) та було відібрано 310
проб на фізико-хімічні дослідження, з них 5 проб не відповідали вимогам
(ДсанПіН 2.2.4. 171-10).
Для покращення якості питної води надавались рекомендації власникам
індивідуальних криниць.
На мікробіологічні та фізико-хімічні дослідження проводився відбір проб
води з поверхневих водойм, всього 61 проба із р. Бистриця , р. Прут , р. Ворона,
р. Стримба. Було відібрано 32 проби води з поверхневих водойм на вміст
отрутохімікатів. В даних пробах вміст отрутохімікатів не перевищував
гранично допустимої концентрації.
Забруднювачами атмосферного повітря в Надвірнянському районі є ряд
підприємств, основними із них є: ТзОВ «Свіспан Лімітед», бітумна база, ВАТ
“Нафтохімік Прикарпаття”, автотранспорт.
Спеціалістами Надвірнянської міськрайонної філії згідно плану
моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища щоквартально
проводяться заміри шкідливих речовин в атмосферному повітрі в селітебній
зоні ТзОВ «Свіспан Лімітед» - (вміст діоксину азоту, формальдегіду, пилу),
бітумна база (с. Лісна Тарновиця) - (вміст діоксину азоту, діоксину сірки, пилу),
автотранспорт - заміри проводяться на стаціонарних точках м. Надвірна (м-н
Шевченка), смт. Делятин (центр Делятина) на вміст діоксину азоту, діоксину
сірки, пилу. Всього відібрано та досліджено 980 проби атмосферного повітря.
Проводились відбори та дослідження проб готових страв на
бактеріологічне дослідження, всього в ДНЗ – 45 проб, ЗОШ – 42 проби.
Впродовж 2018 року в районі реєструвалися 17 випадків спалахів
інфекційних захворювань :
1 спалах гострого кишкового захворювання у побуті с. Зелена та
16 спалахів кору в організованих колективах, у яких захворіло 237 осіб, з них
235 дітей. Серед них лабораторно підтверджено діагноз кору в 32 випадках.
Протягом року проводилась заключна дезінфекції в осередках
інфекційних захворювань, що забезпечило попередження поширення
захворювань серед населення району. Всього проведено 564 заключних
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дезінфекцій, в тому числі в дошкільних навчальних закладах та
загальноосвітніх школах.
Проведено бактеріологічних досліджень в лікувальних установах – 2146
проб, а також на стерильність виробів медичного призначення – 300 проб.
Проводилась профілактична дезінфекція приміщень, криниць, водовозів,
машин для перевозки харчових продуктів.
Надвірнянський районний відділ Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області
Робота відділу з дотриманням санітарного законодавства проводилась
згідно плану основних організаційних заходів, затверджених ГУ ДПСС та
місячних планів роботи відділу
організації Державного санітарноепідеміологічного нагляду та в межах наданих повноважень.
В план по проведенню планових заходів на 2018 рік було включено 31
об’єкт, з них 2 соціальні заклади, 3 лікувальні заклади, 1 централізований
водопровід, 13 ЗОШ та 11 ДНЗ. Проведено перевірки в 15 закладах – 3
лікувальні заклади, 1 централізований водопровід, 11 ДНЗ. Позапланових
перевірок було проведено 13 – всі за заявою суб’єкта господарювання щодо
проведення перевірки.
Було проведено одне розслідування випадку харчового отруєння в кафе
– піцерія ФОП Голіней В.Ю. смт Ланчин. При розслідуванні було проведено
відбір проб води з локального водопроводу та взято 30 змивів з технологічного
обладнання харчоблоку.
Згідно заяв видано 10 дозвільних документів через центр надання
адміністративних послуг - санітарні паспорти на право роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання , з них 6 - Надвірнянська ЦРЛ, 2 - Ланчинська
міська лікарня, 1 - Надвірнянська дитяча лікарня, 1- центр щелепно-лицевої
діагностики.
Протягом 2018 року на адресу районного відділу Головного Управління
Держпродспоживслужби надійшло
16 письмових звернень з питань
дотримання вимог санітарного законодавства. Всі звернення були розглянуті у
встановлені терміни. При розгляді звернень в обов’язковому порядку
застосовувались лабораторно - інструментальні дослідження
окремих
показників, на які акредитована лабораторія служби.
В березні 2018 року при Надвірнянському районному відділі Головного
управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області відкрито
консультаційний центр з питань захисту споживачів, до якого надійшло 29
звернень з питань захисту прав споживачів, з яких 8 – письмових і 21 усних
звернень, з яких 5 вирішено за участю обласного управління захисту
споживачів і 23 консультаційним центром захисту прав споживачів в районі.
Основна увага санітарного напрямку служби протягом звітного року
була направлена на проведення моніторингу за об’єктами довкілля. За даний
період для забезпечення санітарно – епідеміологічного благополуччя
населення проводився моніторинг щодо дотримання вимог санітарного
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законодавства при забезпеченні населення району доброякісною питною
водою та моніторингові дослідження закладів громадського харчування та
дотримання вимог при організації харчування учнів в закладах освіти.
На контролі служби знаходиться 4 централізовані водопроводи, які
забезпечують населення району питною водою: це Надвірнянський та
Делятинський централізовані водопроводи та централізовані водопроводи
ТзОВ «Свиспан Лімітед» та НГВУ «Надвірнанафтогаз».
Основним недоліком всіх водопроводів є те, що водопровідна мережа є
зношена, вкрай повільними темпами здійснюється заміна аварійних
водопровідних мереж. Проте, керівники вказаних підприємств забезпечують
проведення відомчого лабораторного контролю за якістю води, яка подається
населенню району. Погіршення якості питної води на централізованих
водопроводах не відмічалось, централізовані водопроводи не закривалися.
Службою району здійснюється і контроль за дотриманням санітарних
вимог в закладах освіти. На контролі служби знаходиться 53 заклади освіти,
24 ДНЗ, 1 ПТУ, 1 військовий ліцей, 1 коледж.
З метою забезпечення повноцінного, безпечного, якісного і калорійного
харчування від вересня 2018 року Управлінням безпечності харчових
продуктів та ветеринарної медицини розроблена цільова програма «Дітям
Прикарпаття – якісне харчування», затверджена Івано-Франківською обласною
адміністрацією. Працівниками Надвірнянського районного відділу відбором
проб було охоплено 14 шкіл, відібрано продукти харчування від 17
постачальників – м’яса 6 проб, м’ясопродукти – 6 проб, молоко – 2 проби, сир
твердий – 2 проби, масло – 2 проби, яйця – 2 проби, овочі – 13 проб, олія – 3
проби, хліб – 9 проб, риба – 6 проб.
Також відбором проб охоплено 7 ДНЗ, продукти відібрані від 12
постачальників, з них: м'ясо – 3 проби, молоко – 3 проби, сир - 4 проби, масло
– 3 проби, яйця – 3 проби, овочі – 10 проб, хліб – 2 проби, риба - 2 проби.
По моніторингу об’єктів довкілля була проведена слідуюча робота. На
харчові продукти (мікробіологічні показники) було обстежено 13 ЗОШ, 7 ДНЗ,
3 заклади оздоровлення, 1 лікувальний та 1 соціальний заклад. В закладах
відібрано 61 пробу харчових продуктів, проведено 287 досліджень.
Нестандартні проби не реєструвалися. Також було проведено відбір проб води
на 4 водопроводах, лабораторно обстежено 13 оздоровчих закладів , 8 ДНЗ та
14 ЗОШ. Обстежено лабораторно 3 лікувальні заклади, які надають стаціонарну
медичну допомогу та 5 лікарських амбулаторій , де надається населенню
амбулаторна допомога. Нестандартні проби – 2 проби по калорійності ( ЗОШ ІІІІ ст. с. Лоїва, НВК смт. Делятин). Нестандартні проби води - амбулаторія
с. Заріччя, амбулаторія с. Тисменичани, Делятинська міська лікарня,
Делятинський психоневрологічний диспансер, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Зелена, ДНЗ
«Дзвіночок» с. Красна. Нестандартні змиви виявлено в ДНЗ «Дзвіночок»
с. Красна, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лоїва, лікарській амбулаторії с. Заріччя, ДНЗ
«Сонечко» м. Надвірна. По результатах нестандартних досліджень керівництву
закладів було направлено приписи по усуненню виявлених порушень та були
повторно відібрані проби.
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Працівниками служби значна увага приділялась проведенню санітарноосвітньої роботи в закладах освіти та дитячих дошкільних закладах.
Питання профілактики гострих кишкових інфекцій та гепатиту А, в
тому числі у побуті, залишається і надалі актуальним, не дивлячись на
відсутність спалахів та групових випадків захворювань в організованих
колективах та знаходиться на контролі служби.
Значна робота служби була спрямована на пропагування серед
населення району санітарно-гігієнічних знань щодо профілактики харчових
токсикоінфекцій та інфекційних захворювань, профілактики здорового
способу життя.
З метою захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а
також недопущення виникнення різних харчових токсикоінфекцій проводилась
роз’яснювальна робота серед населення, заготівельників, переробників та
підприємців які реалізують продукцію тваринного походження.
За 2018 рік було проведено 5 засідань Державної протиепізоотичної
комісії при Надвірнянській районній державній адміністрації.
Виконуючи план протиепізоотичних заходів службі району вдалося
добитися благополуччя по таких особливо небезпечних захворюваннях,
спільних для тварин і людей як туберкульоз, бруцельоз, сибірка, лейкоз, сказ та
інших.
Держпродспоживслужбою та спеціалістами ветеринарної медицини
проводиться роз’яснювальна робота серед населення та власників господарств,
де утримуються свині, де проводиться забій свиней, переробка сировини із
м’яса та продуктів забою свинини.
Під особливим державним контролем була робота птахогосподарства
по вирощуванню індика на м’ясо. Постійно проводився контроль завезеного
молодняка, постановки на карантинування птиці. Під час карантинування вівся
контроль за виконанням всіх вимог до карантинування птиці ( виконання схеми
вакцинопрофілактики, плану протиепізоотичних заходів та дотримання роботи
господарства в режимі « закритого типу»).
Завдяки проведенню цих заходів було забезпечено благополуччя району
щодо інфекційних захворювань птиці.
На ринках м. Надвірна і смт. Делятин ведеться постійний державний
ветеринарно-санітарний контроль, ветеринарно-санітарну експертизу продукції
тваринного і рослинного походження проводять працівники державних
лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.
Службою ветеринарної медицини району за 2018р. стовідсотково
виконано протиепізоотичний план профілактичних щеплень та діагностичних
досліджень.
За 2018 рік проведено експертиз м’яса 3126, молока і молочних
продуктів 3956, експертиз яєць 568 , овочів і фруктів 4169, експертиз риби 443 ,
готових харчових продуктів 8456, та інших харчових продуктів -302.
В 2018 році
працівниками ветеринарної медицини району було
протиідентифіковано 4302 ВРХ, 1833 свиней, 24 овець і 15 кіз.
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Також службою протягом року проведено 18 планових та 13
позапланових
перевірок об’єктів державного нагляду. По виявлених
порушеннях складено 23 приписів по усуненню недоліків.
Робота відділу Держгеокадастру у Надвірнянському районі
Територія Надвірнянського району станом на 01.01.2018 року згідно
державної статистичної звітності 6-зем становить 129361 га, в тому числі:
сільськогосподарські землі 36507 га (28,3відс.); ліси та лісовкриті площі 82769
га (64, 0 відс.); забудовані землі 4575 га (3,5відс.); під водою 1269 га ( 1,0 відс.);
інші землі 4196 га (3,2 відс.). В користуванні та власності:
сільськогосподарських підприємств 232 га (0,2відс.); громадян 23015 га (17,6
відс.); закладів, установ, організацій 944 га (0, 7відс.); промислових та інших
підприємств 692 га (0,5відс.); підприємств та організацій транспорту, зв’язку
762 га (0, 6 відс.); частин, підприємств, організацій, установ оборони 1544 га
(1,2відс.);
організацій,
підприємств,
установ
рекреаційного,
природоохоронного,
оздоровчого
призначення
5354
га
(4,1відс.);
лісогосподарських підприємств 75864 га (58,8відс.); водогосподарських
підприємств 512 га (0,4відс.); спільних підприємств 1,2 га. Землі запасу та інші
не надані у власність і користування 20440 га (16,0 відс.).
У 2018 році робота відділу Держгеокадастру у районі була спрямована на
виконання районної цільової Програми заходів та робіт у галузі розвитку
земельних відносин у Надвірнянському районі до 2020 року, регіональних та
державних програм, на проведення інвентаризації земель та роз’яснення цілей
проведення земельної реформи, надання допомоги у виділенні земельних
ділянок учасникам АТО, поновлення грошових оцінок населених пунктів.
На території району проведено грошову оцінку земель усіх 47 населених
пунктів. Однак, у відповідності до вимог ст. 18 Закону України „ Про оцінку
земель” коректурі (поновленню) підлягають грошові оцінки через 5 – 7 років.
У 2018 році документація з грошової оцінки не поновлювалась через
відсутність коштів.
За 2018 рік на території району продано 4 земельні ділянки комерційного
призначення загальною площею 0,3118 га на суму 226164,0 грн.
Проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення та
передано у комунальну власність об’єднаних територіальних громад:
Ланчинська ОТГ – 9 земельних ділянок на площу 12,4005 га;
Переріслянська ОТГ - 36 земельних ділянок на площу 735,4832 га;
Делятинська ОТГ – 22 земельних ділянки на площу 486,1989 га.
У 2018 році ТзОВ «Прикарпатським Інформаційно-кадастровим центром»
розроблено Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Добротів.
На даний час проект знаходиться на реєстрації. В с. Молодків проведено тільки
обміри, затверджено рішенням сесії сільської ради.
Станом на 01.01.2018 року на рахунках місцевих рад сума коштів, які
надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва становила 256593,2 грн.
52

Протягом 2018 року на території району надійшло коштів у порядку
відшкодування
втрат
сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва на загальну суму 14 323, 7 грн, з них: залишилося на рахунках
місцевих рад району 10740,0 грн. Залишок коштів, що надійшли в порядку
відшкодування втрат сільськогосподарського
та
лісогосподарського
виробництва станом на 01.01.2019 року становить 247887,6 грн.
По Надвірнянському районі загальна площа земельних ділянок, які
зарезервовані учасникам та сім’ям загиблих учасників антитерористичної
операції становить 66,7372 га, з них:
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по м. Надвірна площею 1,5 га;
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по с. Заріччя площею 16,2 га;
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по с. Красна площею 8,5 га;
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по с. Красна площею 3,0 га;
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд по с. Назавизів площею 3,0 га;
для ведення особистого селянського господарства по с. Білі Ослави
масив площею 3,3720 га в межах населеного пункту;
для ведення особистого селянського господарства по с. Тисменичани
масив площею 23,9957 га за межами населеного пункту (рішенням сесії
Тисменичанської сільської ради від 09.08.2015 року погоджено передачу в
власність масив; наказом Головного управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області від 13.01.2016 року затверджено технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки);
для ведення садівництва по с. Лісна Тарновиця площею 7,1695 га за
межами населеного пункту, рішення Ліснотарновицької сільської ради про
погодження передачі в власність масиву відсутнє.
Станом на 25.01.2019 року загальна кількість звернень учасників
антитерористичної операції про надання земельних ділянок становить 427
особи.
На даний час видано дозволи на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок:
в межах населених пунктів 147 учаснику та сім’ям загиблих учасників
антитерористичної операції на загальну площу 40, 05 га, в тому числі 120 для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на загальну площу 11,80 га;
за межами населених пунктів 80 учасникам антитерористичної операції
на загальну площу 10,6 га для ведення особистого селянського господарства.
Виготовлено
правовстановлюючі
документи
146
учасникам
антитерористичної операції на загальну площу 16,81 га, з них: 92 для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд та 53 для особистого селянського господарства.
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Знаходиться на опрацюванні (в роботі) 200 заяви, в т.ч.:
175 заяви у Надвірнянській міській раді (розробляється новий генплан
м. Надвірна, за кошти міського бюджету),
17 заяв по Пнівській сільській раді (розробляється генплан с. Мозолівка
Пнівської с/р),
6 заяви по Саджавській сільській раді (відсутні кошти на зміни до
генплану та на списання меліоративних систем),
2 заяви по Гвіздській сільській раді.
На території Надвірнянського районі проводилося розпаювання земель
колективних сільськогосподарських підприємств на території 12-ти сільських
рад по проектах роздержавлення і приватизації земель. Загальна площа
пайованих земель становить 4342 га. Загальна кількість пайовиків – 6436 чол.
Всього виготовлено 8828 державних актів на право власності на земельні
частки (паї), з них: 4956 старого зразка, 3872 – нового зразка.
Станом на кінець року укладено 518 договорів оренди на земельні
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва між
орендарями та пайовиками на загальну площу 223,0606 га, в т.ч. по радах:
Тисменичанській сільській раді укладено та зареєстровано 140 договорів
на площу 33,2022 га;
Середньомайданській сільській раді укладено та зареєстровано 128
договорів на площу 61,4839 га;
Каміннецькій сільській раді укладено та зареєстровано 154 договорів на
площу 99,98 га;
Цуцилівській сільській раді укладено та зареєстровано 96 договорів на
площу 28,3945 га.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р.
№ 580 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу
екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення
земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань
геодезії, картографії та кадастру» проводиться розгляд та погодження
документації із землеустрою. За період 2018 року розглянуто 719 проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Відділом направлено на
погодження 1044 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок на
території району.
Реєстрація документів відділу здійснюється в автоматизованій системі
електронного документообігу «ДОК ПРОФ»
На звернення фізичних та юридичних осіб, які надходять через Центр
надання адміністративних послуг за період 2018 року надано:
- витягів про державну реєстрацію земельної ділянки - 3061;
- витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - 784;
- внесено до ДЗК відомостей (змін до них) про земельні ділянки – 33;
- виправлено технічних помилок у відомостях ДЗК – 366;
- надання за зверненнями органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування відомостей з ДЗК у формі витягів – 99;
- довідок з державної статистичної звітності (форма 6-зем) – 824;
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- довідок про наявність у державному земельному кадастрі відомостей
про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної
приватизації – 899;
- видано 749 витягів з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельних ділянок;
- надано копій проектів землеустрою та технічних документацій – 21;
- надано платних послуг – 854 на суму 84471,06 грн;
- надано безоплатних послуг - 7743 шт.
Робота Надвірнянського районного відділу
Управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Від початку 2018 року в районі виникло 174 пожеж в порівнянні з
аналогічним періодом 2017 року (220 пожеж). З початку 2018 року в районі
виникло 45 пожеж сухої трави. З початку року зареєстровано 5 фактів
неправдивого виклику. Здійснено 12 виїздів на загорання, що не підлягають
обліку.
Від початку 2018 року на пожежах загинуло 6 людей та одна людина
отримала опіки ІІ степеня.
У 2018 році інспекторським складом проведено 183 перевірки, з них 100
позапланових та 83 планову перевірку.
За виявлені порушення під час проведення перевірок на керівників та
відповідальних осіб складено 150 адміністративних протоколи.
В районі функціонує та знаходиться на обліку 106 ДПД та 2 ДПК (в тому
числі 31 ДПД органів місцевого самоврядування, сільські та селищні ради),
загальною кількістю людей – 560 осіб. Членами ДПД складено 2
адміністративні протоколи.
На території Надвірнянського району функціонує 2 підрозділи МПК, це в
с. Бистриця, смт. Ланчин. Заплановано створення МПО в с. Білі Ослави та с.
Перерісль.
Силами ДПД та МПК від початку року взято участь у гасінні 47 пожеж.
Робота за організацією заходів цивільного захисту
На території району за 2018 рік надзвичайних ситуацій природного та
техногенного характеру не виникало.
Згідно журналу обліку захисних споруд на території району
обліковується 43 захисні споруди цивільного захисту (з них 5 сховищ, 38 ПРУ),
з них які 36 – «обмежено готові», 5 захисних споруд «не готові» до
використання за призначенням.
Станом на 1 січня 2019 року 38 захисних
споруд пройшли технічну інвентаризацію, ще 5 не пройшли технічну
інвентаризацію.
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На території району створено 31 консультаційний пункт з питань
цивільного захисту при сільських радах та селищній раді, дані приміщення
забезпечені відповідною наглядною агітацією щодо дії населення у разі
виникненя надзвичайної ситуації, тощо.
З початку поточного року на території району виявлено, проведено
ідентифікацію та знищено 12 вибухонебезпечних предметів.
Проведено уточнення, коригування та внесено відповідні зміни до
паспорту ризику Надвірнянського району.
На даний час прийнято та затверджено шість програм та одне
розпорядження на фінансування щодо забезпечення пожежної та техногенної
безпеки в районі. Загальна сума виділених коштів по діючих програмах 216,5
тис. грн.
Здійснюється
співпраця
з
сектором
цивільного
захисту
райдержадміністрації щодо попередження аварійних ситуацій, пов’язаних з
падінням зелених насаджень відповідно до вказівок Управління ДСНС в
області.Розглянуто 16 питань на комісії ТЕБ та НС РДА у сфері компетенції
ДСНС.
Робота про здійснення практичних заходів щодо покращення організації
служби, підготовки та пожежегасіння
З початку 2018 року проведено 5 тактико-спеціальних навчань.
Згідно рішення районної комісії ТЕБ НС № 3 від 22.04.2016 на території
Надвірнянського району знаходяться 13 об’єктів, що підлягають обов’язковому
обслуговуванню ДАРС ДПРЧ-11 м. Надвірна, із них заключено 10 угод для
обслуговування ДАРС ДПРЧ-11 м. Надвірна.
На обліку перебуває 90 пожежних гідрантів, з них 58 вуличних та 32
об’єктових, а також 19 пожежних водойм, 23 природні водойми та 17
водонапірних веж. в несправному стані знаходяться: 1 вуличний пожежний
гідрант, що на 80 відс. менше аналогічного періоду минулого року та 1
об’єктовий пожежний гідрант; 1 пожежна водойма та 15 водонапірних веж.
На обліку ДПРП смт. Делятин перебуває 23 об’єктові пожежні гідранти,
вуличних не має, а також 16 пожежних водойм та 2 водонапірні вежі, в
несправному стані знаходяться: 18 об’єктових пожежних гідрантів на ПрАТ
«Серін-Ліс», 1 пожежний гідрант в ДПРП смт. Делятин, 2 на заправці «ВОГ
РІТЕЙЛ» та 2 в Делятинському НВК, 8 пожежних водойм та 2 водонапірні
вежі.
Про стан боротьби зі злочинністю та
результати оперативно-службової діяльності
Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Івано-Франківській області
Протягом 12 місяців 2018 року працівниками Надвірнянського ВП ГУНП
в Івано-Франківській області проведено ряд організаційних та практичних
заходів, спрямованих на зміцнення правопорядку, охорону прав і свобод
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громадян, протидію проявам злочинності і корупції, забезпечення охорони
публічного порядку й безпеки в районі. Відбулись зміни в критеріях оцінки
роботи органу поліції.
Значна увага приділялась покращенню стану дотримання законності при
прийнятті та реєстрації
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні
правопорушення та інші події, підвищення якості та оперативності реагування
на кримінальні правопорушення.
Щотижнево проводились узагальнення негативних тенденцій в
оперативно-службовій діяльності служб органу поліції та визначались шляхи
покращення становища.
В період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 до чергової служби
Надвірнянського ВП ГУНП надійшло
8644 заяв та повідомлень про
кримінальні правопорушення та інші події. Переважна більшість повідомлень
не містили ознак кримінального правопорушення та розглянуті згідно Закону
України «Про звернення громадян». Водночас, по 890 повідомленнях з
ознаками кримінального правопорушення, інформація внесена в Єдиний реєстр
досудових розслідувань.
За 12 місяців 2018 року всього зареєстровано (без знятих) 529
кримінальних проваджень, в 2017 році - 550, 260 особам оголошено про
підозру (в 2017 – 288), 264 направлено до суду (в 2017 – 257) .
Зареєстровано особливо тяжких та тяжких злочинів – 121 (в 2017 – 125),
67 особам оголошено про підозру (в 2017 – 64), 62 кримінальні провадження
направлено до суду (в 2017 – 57) .
Середньої тяжкості зареєстровано 196 кримінальних правопорушень (в
2017 – 179), 93 особам оголошено про підозру (в 2017 – 79), 102 кримінальних
правопорушень направлено до суду (в 2017 – 64).
Кримінальних правопорушень невеликої тяжкості зареєстровано – 212 (в
2017 – 246), 100 особам оголошено про підозру (в 2017 – 143), 100 направлено
до суду (в 2017 – 136).
За звітний період у провадженні слідчих СВ Надвірнянського ВП ГУНП
зареєстровано 141 кримінальних провадження про злочини проти життя і
здоров’я (в 2017 – 138), 79 особам оголошено про підозру (в 2017 - 106), по 81
кримінальних правопорушеннях закінчено досудове розслідування (в 2017 –
101).
Зареєстровано 216 кримінальних правопорушення (в 2017 – 253), по 86
особі оголошено про підозру (в 2017 – 115), по 96 закінчено досудове
розслідування (в 2017 – 94), залишок кримінальних правопорушень без рішення
– 441, протягом року закрито 183 кримінальних правопорушення.
В період з 01.01.2018р по 31.12.2018р. зареєстровано 8 пограбувань (в
2017 - 5), по 7 КП особам оголошено про підозру у вчиненні злочину (в 2017 6), 8 кримінальних провадження направлено до суду (в 2017 - 6).
За звітний період слідчими СВ зареєстровано в ЄРДР 177 КП по фактах
крадіжок (в 2017- 196), 85 особам оголошено про підозру, (2017 - 81),
направлено до суду - 65 кримінальних правопорушень (2017 - 75), з яких 17
кримінальних правопорушення відносяться до особливо тяжких і тяжких (в
2017 - 35).
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За звітний період зареєстровано 7 випадків шахрайств (в 2017 - 23), 6
особам оголошено про підозру (в 2017 - 21). Направлено до суду 15 КП, (в 2017
- 8).
Зареєстровано 29 кримінальних правопорушення (в 2017 – 26), по 8 особі
оголошено про підозру (в 2017 – 3), до суду направлено 7 КП (2017 - 3). З них
незаконних рубок лісу (ст. 246 ККУ) – зареєстровано 26 (в 2017 - 22 ), 6 особам
оголошено про підозру та справи з обвинувальними актами направлено до суду.
Зареєстровано 14 фактів незаконного поводження зі зброєю (в 2017 – 7),
по 14 особі оголошено про підозру (в 2017 – 8.
Зареєстровано 28 фактів дорожньо-транспортних пригод, 12 особам
оголошено про підозру, залишок кримінальних правопорушень без рішення –
40, 32 кримінальні провадження закрито.
Зареєстровано 4 КП щодо незаконного заволодіння транспортними
засобами.
Зареєстровано 8 КП (в 2017 – 16) хуліганства, по 6 особі оголошено про
підозру (в 2017 – 8), 9 КП направлено до суду (2017- 9).
Зареєстровано 10 кримінальних правопорушення у сфері обігу наркотиків
та інші злочини проти здоров’я (в 2017 – 5), по 9 особі оголошено про підозру
(в 2017 – 3), по 5 закінчено досудове розслідування (в 2017 – 3).
Збут наркотичних засобів – 1, по 1 особі оголошено про підозру.
Зберігання наркотичних засобів – 4, по 4 особі оголошено про підозру, по
3 закінчено досудове розслідування.
Вирощування – 3, по яких особам оголошено про підозру та КП
направлено до суду.
Утримання місць для вживання (ст.. 317 ККУ) – 1, особі оголошено про
підозру.
Охорона публічного порядку та превентивна діяльність
Основні зусилля підрозділів превентивної діяльності спрямовувались на
посилення боротьби зі злочинністю, забезпечення належного правопорядку,
охорону прав і свобод громадян, зміцнення дисципліни і законності серед
особового складу, покращення матеріально-технічного забезпечення служб та
підняття рівня довіри до поліції серед населення.
Станом на сьогоднішній день в Ланчинській об’єднаній територіальній
громаді створено поліцейську станцію. Керівництвом відділу організовано та
проведено координаційні наради з головами об’єднаних територіальних громад,
в ході яких налагоджено спільну взаємодію між громадою та поліцією, а також
запропоновано створення поліцейських станцій в їхніх громадах. У 2019 році
планується створити поліцейську станцію в Делятинській ОТГ.
Станом на 31.12.2018 на обліку у Надвірнянському ВП ГУНП перебуває
1138 особи, з них:
- раніше засуджені – 146;
- особи, які перебувають під адміністративним наглядом – 4;
- особи, які формально підпадають під адміністративний нагляд – 6;
- психічнохворі – 6;
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- особи, засуджені без позбавлення волі – 59;
- кривдників (сімейні насильники) – 165.
У середньому одним ДОП профілактується 14 осіб, з яких одна особа
перебуває під адміністративним наглядом та одна особа, яка формально
підпадає під адміністративний нагляд.
Упродовж звітного періоду за матеріалами органів Національної поліції
встановлено адміністративний нагляд 8 особам.
За результатами роботи протягом 12 місяців 2018 року дільничними
офіцерами поліції безпосередньо розкрито 115 злочинів.
Також у ході проведення профілактичної роботи дільничними
офіцерами поліції
задокументовано1053 адміністративні правопорушення
(2017 – 982), що на 71 адміністративних правопорушень більше, ніж в
минулому році.
Діяльність Надвірнянського РВК
6)

Надвірнянським РВК Івано-Франківського ОВК проаналізовано кількість
та якість призовних ресурсів, їх динаміку, прогноз на наступний призов.
Виконання планового завдання по відправці молодого поповнення у
війська за 2017 та 2018 роки:
Найменування
Планове завдання
Відправлено у війська

Осінь
2017 року
55
59

Весна
2018 року
53
53

Осінь
2018 року
65
70

На призов весни 2019 року підлягає виклику на районні призовні комісії
3748 чол., з них: не підлягають відправці у війська – 3703 чол.
підлягають відправці у війська – 45 чол..
Протягом 2018 року органи місцевого самоврядування та районної
держадміністрації надавали дієву допомогу військовому комісаріату в
організації і проведенню заходів призову громадян на строкову військову
службу.
Робота районної призовної комісій планувалась згідно вимог Закону
України “Про військовий обов’язок і військову службу” та інших керівних
документів. На засіданнях призовних комісій розглядались питання призову
громадян на строкову військову службу та його матеріальне і фінансове
забезпечення, при необхідності проводилось заслуховування певних посадових
осіб.
Медична комісія Надвірнянського РВК проводила медичний огляд,
військово-лікарську експертизу призовників, підлягаючих призову на строкову
військову службу, згідно вимог керівних документів на призовній дільниці.
Восени 2018 року на додаткове медичне обстеження було направлено 33
чол (4,1відс.), своєчасно не завершили обстеження - 9 чол (1,1відс.). Весною
2018 року на додаткове медичне обстеження було направлено 51 чол (6,34відс.).
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Планове завдання по відправці молодого поповнення у війська для
Надвірнянського районного військового комісаріату складало 65 чоловік.
Відправлено до військових частин Збройних Сил України та інших військових
формувань 70 чоловік, що складає 107,69 відс..
Під час призову восени 2018 року на призовні комісії не з’явилось 1920
чол., з них передано матеріали в правоохоронні органи на 174 чол.
Більша частина призовників вибула з місця реєстрації без зняття з
військового обліку та знаходяться на сезонних роботах.
Протягом призову весна-осінь 2018 року призовників за порушення
правил військового обліку та неявки їх за викликом до військового комісаріату
без поважних причин притягували до адміністративної відповідальності.
Восени 2018 року на строкову військову службу було призвано 17
чоловік, які до призову працювали на підприємствах, установах і організаціях
незалежно від форм власності та господарювання.
Протягом 2018 року робота з відбору кандидатів на військову службу за
контрактом проводилась відповідно до законів України «Про військовий
обов’язок і військову службу», «Про місцеві державні адміністрації», постанови
Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 року № 352 «Про затвердження
Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову
військову службу та прийняття призовників на військову службу за
контрактом», наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 року № 170
«Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про
проходження громадянами України Військової служби у Збройних Силах
України».
Відпрацьована система роботи з відбору кандидатів на військову
службу за контрактом.
Органи місцевого самоврядування району сприяли робочій групі
Надвірнянського РВК в організації зустрічей з кандидатами на строкову службу
за контрактом, агітаційна робота проводилась за допомогою ЗМІ, інформаційні
матеріали розміщено на стендах у приміщеннях райдержадміністрації та
адміністративних будинках органів місцевого самоврядування, на дошках
інформацій на території населених пунктів, на сайті райдержадміністрації та в
навчальних закладах району. Також робота щодо призову на військову службу
за контрактом проводиться Надвірнянським районним центром зайнятості.
Кандидатам на військову службу за контрактом забезпечено
оперативне проходження військово-лікарської комісії, оформлення документів
та направлення їх для прийняття на військову службу за контрактом
Організовано доставку кандидатів, які виявили бажання навчатись у
навчальних Центрах ЗСУ.
Надвірнянським районним військовим комісаріатом планове завдання
2018 року з призиву громадян району на військову службу за контрактом
виконано. У 2018 році призвано 108 осіб.
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Загальна оцінка суспільно-політичної ситуації в районі
Cуспільно-політична ситуація в Надвірнянському районі протягом 2018
року відзначалася стабільністю. Стійких внутрішніх конфліктоутворюючих
чинників, які могли б викликати громадський резонанс і загострити суспільнополітичну ситуацію в районі не було. Цьому сприяла конструктивна співпраця
райдержадміністрації, районної ради із суспільними об’єднаннями громадян та
систематичне вивчення суспільно-політичної ситуації на території населених
пунктів району.
Протягом року в районі відбувалися заходи протестного характеру в
зв’язку з ремонтом доріг.
Внутрішньополітичні напрямки діяльності органів державної виконавчої
влади та місцевого самоврядування
Основна робота Надвірнянської районної державної адміністрації, інших
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зосереджувалася на
розв’язанні соціально-економічних проблем району та забезпеченні
життєдіяльності району.
З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» та відповідно до Методики формування спроможних
територіальних громад, затвердженої постановою КМУ від 8.04.2015 року №
214, розпорядження облдержадміністрації від 03.09.2015 № 575 «Про заходи
щодо сприяння проведенню децентралізації влади» у Надвірнянському районі
проводиться відповідна робота з вивчення пропозицій та формування
спроможних територіальних громад. Зокрема, 12.07. 2018 перший заступник
голови районної державної адміністрації Богдан Зеленчук провів нараду щодо
входження населених пунктів Цуцилів, Камінне, Лісна Тарновиця у
Переріслянську сільську ОТГ. 20.09.2018 відбулася сесія Краснянської
сільської ради, на якій прийнято рішення про повторне звернення до
Надвірнянської міської ради про добровільне об’єднання територіальної
громади с. Красна з Надвірнянською ОТГ з центром у м. Надвірна. 23.12.2018
відбулися додаткові вибори депутатів населених пунктів Середній Майдан,
Вишнівці та Глинки до Ланчинської селищної ради ОТГ.
Відповідно до Перспективного плану формування територій громад в
районі створено три ОТГ – Ланчинська, Переріслянська та Делятинська. В
процесі об’єднання ще дві – Зеленська та Надвірнянська.
Одне із важливих завдань, яке постійно перебуває на контролі у
керівництва райдержадміністрації – це вирішення проблем учасників АТО та
співпраця з громадськими організаціями учасників АТО. Так, 27 листопада у
Надвірнянській райдержадміністрації відбулись загальні збори демобілізованих
учасників АТО, представників громадських об’єднань, волонтерських
організацій району за участю керівників соціальних служб, військового
комісаріату, Держгеокадастру, міського, сільських, селищного голів, голів ОТГ,
директорів лісгоспів, керівників силових структур. Серед основних питань, які
озвучували демобілізовані, були отримання житла та земельних ділянок,
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необхідність фінансової допомоги. Проблеми також у них виникають із
отриманням різного роду соціальних пільг.
Варто зазначити, що затверджена районна програма підтримки сімей
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період
з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб,
які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення і на цей рік передбачено
кошти в сумі 400 тис. грн.
Загострень на міжконфесійному та міжетнічному рівні в районі не
зафіксовано. Між органами влади та деканатами церков, священиками є
порозуміння і співпраця щодо вирішення проблемних питань у селах району.
Діяльність політичних партій, громадських організацій, їх місце у
політичному житті району
В районі у 2018 році зареєстровано 132 громадських організацій та 30
місцевих організацій політичних партій.
В числі активних представників громадського сектору - Надвірнянська
Самооборона, провід Всеукраїнського Братства ОУН – УПА ім. генерала
Романа Шухевича – Тараса Чупринки, громадська організація «Спілка
Чорнобиль», організація Української спілки ветеранів Афганістану (учасників
бойових дій на території інших держав), районна Асоціація учасників бойових
дій (воїнів-інтернаціоналістів), відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів, Благодійний фонд "Карітас" м.Надвірна, громадська організація
«Крук», Надвірнянсько-Яремчанське об’єднання воїнів АТО, Громадська
організація "Всеукраїнське об’єднання воїнів АТО Прикарпаття", громадська
волонтерська організація «Благодійний фонд «Свобода-Гідність-Перемога».
Прийнято районну «Програму сприяння розвитку громадянського
суспільства в Надвірнянському районі на 2018-2020 роки».
Представники активних громадських організацій беруть активну участь у
заходах, які проводить районна державна адміністрація.
Налагоджена співпраця між районною державною адміністрацією та
районною радою, депутатським корпусом районної ради. Загальна кількість
депутатів Надвірнянської районної ради - 36. Кількість партій – 7.
Голова районної ради (партійність) – Гурмак Іван Миколайович (ВО
«Свобода»).
Заступник
голови районної
ради
(партійність)
–
Писклинець Ігор Дмитрович ( ВО «Батьківщина»).
Налагоджено співпрацю між райдержадміністрацією та міською,
селищною, сільськими радами та ОТГ.
Соціологічні дослідження
Вивчення громадської думки на території району не проводилося.
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У Надвірнянському районі функціонує телерадіокомпанія «Надвірна» та
друкований часопис «Народна воля» (тираж - 6050 прим.), засновниками яких
є
органи місцевого самоврядування.
Громадсько-політична
газета
«Життя Прикарпаття» (тираж 4000 прим.), «Вітрина Надвірної» – районна
газета безкоштовних оголошень і реклами. Виходить з 2009 року. Тираж – 3000
екземплярів.
Райдержадміністрацією постійно
проводиться
робота
з
інформування громадськості району про діяльність органів державної влади
через власний веб-сайт. Протягом 2018 року на офіційному вебсайті райдержадміністрації розміщено 1043 статей. В районній газеті «Народна
воля» опубліковано 115 статей щодо діяльності органів виконавчої влади
району. У 2018 році було на належному рівні відзначено важливі дати історії і
культури, вшанування відомих українців та інше. Також інформація про роботу
органів виконавчої влади постійно
розміщується в соціальній
мережі
«Фейсбук».
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