Публічний звіт голови райдержадміністрації за 2018 рік
1.Інформація про результати роботи та аналіз діяльності
Здійснюючи свої повноваження районна державна адміністрація, її
управління і відділи разом з органами місцевого самоврядування, установами
і організаціями району впродовж 2018 року спрямовували свою діяльність на
виконання положень Конституції та Законів України, забезпечення реалізації
заходів, визначених актами та дорученнями Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації,
власних рішень та розпоряджень, повноважень, делегованих районною
радою, заходів та завдань, визначених програмою соціально-економічного та
культурного розвитку району.
Одним з пріоритетних напрямків діяльності райдержадміністрації є
збереження та розвиток матеріальної та інфраструктурної бази району,
забезпечення функціонування на належному рівні установ і організацій, що
перебувають в управлінні райдержадміністрації.
Охорона здоров’я
Охорона здоров’я Богородчанського району представлена
Богородчанською центральною районною лікарнею з стаціонаром на
280 ліжок, денним стаціонаром на 40 ліжок, Солотвинською районною
лікарнею з стаціонаром на 105 ліжок та денним стаціонаром на 23 ліжка,
центром первинної медичної допомоги Богородчанської районної ради з 9-ма
відділеннями ЗПСМ, Дзвиняцьким центром первинної медичної допомоги та
амбулаторією ЗПСМ Старобогородчанської ОТГ. Заклади первинної ланки
зареєстровані, як комунальні некомерційні підприємства, вони виробили
ліцензії на медичну практику і подали пакет документів в Національну
службу здоров’я України для підписання договорів на фінансування згідно
підписаних декларацій з пацієнтами.
Рішенням сесії Богородчанської районної ради від 28.09.2018 року
створено «Центр первинної медичної допомоги Богородчанської районної
ради». Центром первинної медичної допомоги Богородчанської районної
ради придбано, починаючи з моменту його функціонування (01.11.2018р.):
кардіограф для АЗПСМ в с. Старуня вартістю 30,0 тис. грн. (кошти
обласного бюджету), санітарний автомобіль «Рено Дастер» для АЗПСМ с.
Маркова (будівництво якої планується) – 478,0 тис. грн. (кошти державного
бюджету), проведено ремонт санітарного автомобіля АЗПСМ с. Саджава – 8
тис. грн. (кошти сільської ради).
В лютому 2018 року відкрито після капітального ремонту відділення
невідкладної (екстреної) медичної допомоги в Богородчанській ЦРЛ. Для
проведення ремонту витрачено 428,9тис. грн., з них кошти районного
бюджету - 277,3 тис. грн., кошти медичної субвенції – 62,3 тис. грн., решта
коштів з благодійного фонду.
Протягом 2018 року за кошти районного бюджету придбано предметів,
матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та перев'язувальних
матеріалів на суму 733,6тис. грн., за спецкошти установи придбано
обладнання та інвентар на суму 1005,5тис. грн..

Проведено за рахунок коштів районного бюджету капітальний ремонт
операційного блоку Богородчанської ЦРЛ на суму 394,2 тис. грн.,
капітальний ремонт перев’язочної хірургічного відділення – 185,7 тис. грн.,
заміну вікон та дверей на металопластикові в стаціонарних відділеннях –
120,0 тис. грн., капітальний ремонт асфальтного покриття до
Богородчанської ЦРЛ – 600,0тис.грн. (кошти селищної ради).
За рахунок коштів обласного бюджету проведено ремонтні роботи у
пологовому відділенні – 35,0 тис. грн., замінено вікна на енергозберігаючі
металопластикові на суму 550,0 тис. грн., в т. ч. 200,0 тис. грн. (обласний
бюджет), 200,0 тис. грн. (державний бюджет), 150,0 тис. грн. (обласний
бюджет);
Проведено підсипку внутрішніх доріг гравієм власними силами з
використанням дорожніх матеріалів – 27,0 тис. грн. (кошти благодійного
фонду лікарні). За рахунок благодійних коштів та коштів меценатів
проведено
облаштування
палат
покращеного
планування
у
травматологічному та пологовому відділеннях – 200 тис. грн. (власні кошти);
Благодійно: ПП «Оскар» на суму 272834 грн придбано:
– світильник операційний 12- ти рефлекторний 1 шт. – 47040 грн.;
– диспенсер DP30 1 шт. – 51680 грн.;
– коагулятор лазерний «Ліка хірург» 1 шт. – 174114 грн.;
Богородчанська районна організація «Фонд захисту медико-соціальних
інтересів працівників і сприяння діяльності установ охорони здоров’я»
на суму 77842 грн придбано:
– компютер в комплекті 1 шт. – 20104 грн.;
– кондиціонер Leberg 1 шт. – 8799 грн.;
– бойлери 3 шт. – 6880 грн.;
– телевізор, холодильник, бойлери, твердий інвентар – 42 059 грн.;
Благодійна організація благодійний фонд «Вефіль» на суму 1015690 грн
придбано:
– аппарат УЗД 1 шт. – 15690 грн.;
– багатофункціональні ліжка – 11 штук , УЗД апарат б/у - приблизна
вартість 1 млн.грн.;
Благодійний фонд «Погляд» на суму 11337 грн придбано:
– рентгенапарат ЕОП – 2 штуки – 11 337 грн.;
Приватним підприємством «Агро Дружба» придбано лапароскопічну
стійку – 2,4 млн.грн.;
Разом: 5 516 826 грн.;

Зміцнення матеріально - технічної бази
Солотвинської районної лікарні:
Протягом 2018 року Солотвинською районної лікарнею за бюджетні
кошти придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на суму
115,6 тис. грн., з них для Солотвинської районної лікарні - на суму 64,9 тис.
грн., для ФАПу с. Монастирчани – на суму 36,7 тис. грн., та для ФАПу с.
Луквиця - на суму 14,0 тис. грн.
Завершено капітальний ремонт приміщення ФАПу с. Монастирчани під
облаштування лікарської амбулаторії ЗПСМ згідно проекту «Створення
амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі – крок на зустріч
пацієнту» кошторисною вартістю 440,0 тис. грн. (у 2017 році використано
380,0 тис. грн, у 2018 році 50,0 тис. грн. виділено із районного бюджету, 10,0
тис. грн. виділено із сільської ради на придбання меблів).
На завершені капітальний ремонт ФАПу с. Бабче. У 2018 році
використано коштів для завершення капітального ремонту на суму 40,0 тис.
грн. за кошти районного бюджету. Власними силами проведено внутрішні
мережі водопостачання та каналізації, облаштовано санвузол на суму 8,0 тис.
грн.
Розпочато будівництво амбулаторії в с Маркова за кошти
мінрегіонбуду та Міністерства охорони здоров’я на загальну суму більше 6
млн.грн.
На завершенні поточний ремонт приміщення АЗПСМ с. Яблунька.
Проведені роботи по підготовці до осінньо-зимового періоду 20182019рр:
– завезено дрова для АЗПСМ с. Манява, ФАПів сіл Гута, Луквиця,
Богрівка на суму 44,0 тис. грн.;
Щодо фінансування галузі:
На 2018 рік річний план становив 89123,9 тис. грн. За 2018 рік
профінансовано 88436,7 тис. грн., що становить 99,2% від річного плану.
Кількість бюджетних коштів в розрахунку на 1 жителя становить 1262,40
грн. за 2018 р. проти 1160,63 грн. за даний період минулого року.
В 2018 році народилося 673 дитини проти 696 за аналогічний період
минулого року, померло 807 людей проти 815. Показник народжуваності
становить 10.1%о, а показник смертності 11.8%о, природний приріст – 1,7 %.
Кількість хірургічних операцій проведених у стаціонарних відділеннях
становить 2149 проти 2122 за аналогічний період, кількість амбулаторних
хірургічних операцій по району–4448 проти 4577.
За 2018 рік в стаціонарах району проліковано 11625 хворих проти
11940 в минулому році. Відсоток виконання ліжко - днів становить 97,5%
проти 99,5 % за аналогічний період минулого року. Скорочення ліжкового
фонду протягом 2018 року не відбувалось.
З 01.01.2019 року туберкульозне відділення Солотвинської районної
лікарні передано на фінансування обласного бюджету, що дало можливість
зекономити районний бюджет більше 5-ти мл.грн.

Освіта
В системі освіти району функціонує 30 закладів загальної середньої
освіти (в тому числі 2 – І ступеня, 5 – І-ІІ ступенів , 2 – гімназії, 1 – ліцей та 8
– І-ІІІ ступенів та 12 - НВК) загальною потужністю 10766 місць, де
навчається 6855 учнів; 13 дошкільних навчальних закладів, 4 позашкільних
навчальних закладів, дитячо - юнацька спортивна школа, вечірня (змінна)
школа ІІІ ступеня та міжшкільний навчально - виробничий комбінат.
З метою оптимізації мережі закладів освіти району у 2018 році
ліквідовано Грабовецький НВК. З метою охоплення дітей дошкільного віку
навчанням, збільшується кількість шкіл, реорганізованих у навчальновиховні комплекси, які працюють у складі «загальноосвітня школа –
дошкільний навчальний заклад». У 2018 році реорганізовано Кривецьку ЗОШ
І-ІІ ступенів у Кривецький НВК з відкриттям 2 дошкільних груп на 40 дітей,
відкрито одну дошкільну групу у Похівській гімназії на 20 дітей.
Учні закладів загальної середньої освіти
району є активними
учасниками та переможцями різноманітних олімпіад, конкурсів, змагань
різних рівнів, зокрема у 2017 - 2018 навчальному році здобули 86 перемог в
обласних, Всеукраїнських та Міжнародних етапах інтелектуальних, творчих,
краєзнавчих, спортивно - туристичних конкурсів, у порівнянні з минулим
навчальним роком на 25 більше.
В рамках реформування освіти в 2018 році Манявський навчально виховний комплекс реорганізовано в Манявський ліцей, Похівську та
Хмелівську загальноосвітні школи І-ІІ ступенів перейменовано у гімназії.
Організовано та проведено підвищення кваліфікації вчителів 1-их класів (83
педагогів) для роботи в умовах Нової української школи. Підключено 43
перших класів до мережі Інтернет. Організовано інклюзивне навчання для 25
учнів у 17 закладах загальної середньої освіти та 4 дітям у 4 закладах
дошкільної освіти.
На нову українську школу для учнів 1-их класів району закуплено
сучасні шкільні меблі, комплекти одномісних парт, комп’ютери, телевізори,
мультимедійні комплекси, ігрові набори LEGO, дидактичний та ігровий
матеріал на загальну суму 3 878,8 тис. грн. з них обласний бюджет 2 529,1
тис. грн. районний бюджет 1 349,7 тис. грн. (залишок коштів освітньої
субвенції на початок року).
У 2018 році поповнено матеріально-технічну базу закладів освіти
району на загальну суму 3 959,7 тис. грн. з обласного бюджету. Придбано
обладнання для кабінетів фізики, хімії, математики, інформатики, географії;
комплекти шкільних меблів для Порогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та
Саджавської ЗОШ І-ІІІ ступенів; шкільний автобус для Горохолинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів імені Р.Кияка (1 млн. 836 тис.грн.)
На виконання державної та обласної Програми «Шкільний автобус»
школи району обслуговують 11 автобусів, завдяки чому забезпечується 100%
безкоштовне підвезення учнів.
На виконання вимог чинного законодавства здійснюється харчування
пільгових категорій учнів за кошти освітньої та місцевої субвенцій.

Безкоштовне харчування учнів пільгових категорій забезпечено на 100%,
безплатним харчуванням забезпечуються учні 1 - 4 класів із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям». 746 учнів даної категорії харчується в
навчально - виховних закладах, з розрахунку 9 грн. на учня. За бюджетні
кошти, як і раніше, харчуються діти - сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, яких налічується 29, з розрахунку 12 грн. на учня.
З метою соціального забезпечення учнів – дітей загиблих та учасників
АТО та дітей внутрішньо переміщених осіб із зони АТО, на виконання
рішення районної ради від 17.09.2015 р. № 698-37/2015 «Про звільнення від
оплати за харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
району», організовано одноразове гаряче харчування для 114 учнів, з
розрахунку 10 грн., за рахунок коштів місцевого (районного) бюджету.
За 2018 рік всього управлінням освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації використано коштів по загальному фонду в сумі
214468,1 тис. грн.. з районного бюджету.
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Впродовж 2018 року проведено ряд ремонтних робіт у 10 закладах
загальної середньої освіти І-ІІ і І-ІІІ ступенів, у 4 навчально - виховних
комплексах, у 3 закладах дошкільної освіти. Загальна сума ремонтних робіт
склала 2590,1 тис. грн., з них кошти з обласного бюджету становлять 1890,4
тис. грн.,решта кошти районного бюджету.
Завершується будівництво школи в селі Раковець. Всього виділено 17,5
млн. грн. в тому числі з державного фонду регіонального розвитку 15 млн.
грн., з обласного бюджету 2,5 млн. грн.
Культура
У 2018 році на галузь культури виділено бюджетних асигнувань
22 млн. 230 тис. грн. в тому числі на заробітну плату 20 млн. 318,9
тис. грн..
Культура району представлена 28 закладами клубного типу, 31
бібліотекою та 3-ма дитячими музичними школами. 8 закладів культури у
січні 2018 року переведені у підпорядкування Дзвиняцької об’єднаної
територіальної громади.

В закладах культури працює 208 спеціалістів, з них: 84 - з повною
вищою освітою, 111 - з базовою вищою.
Аналізуючи стан виконання бюджету галузі культури за 2018 рік, слід
зазначити, що галузь профінансовано на суму 21935,1 тис. грн., що
становить 98% до річних бюджетних призначень.
Поступлення нової літератури в бібліотеках району становило 2112
примірників книг на суму 156.3 тис. грн.
За звітний період надійшло платних послуг від клубних закладів
району 109.4 тис. грн., батьківська плата дитячих музичних шкіл склала 279,2
тис. грн.
Протягом року зміцнювалась матеріально-технічна база закладів
культури.
За рахунок субвенції з обласного бюджету:
–частково замінено вікна на енергозберігаючі в клубних закладах сіл
Пороги (12,0 тис. грн), Раковець (17,0 тис. грн.) та бібліотеці - філіалі с-ща
Солотвин (50,0 тис. грн.);
– проведено заміну 14 вікон на енергозберігаючі в Солотвинському
будинку культури (170,0 тис. грн.);
– проведено частковий ремонт фасаду та встановлено ринви в будинку
культури с. Глибоке (150,0 тис. грн.);
– проведено заміну вікон та дверей у Раковецькому будинку культури
(145,0 тис. грн.);
– проведено ремонт приміщень клубу с. Іваниківка (100,0 тис. грн.);
– придбано сценічні костюми для будинку культури с. Підгір`я (20,0
тис. грн.);
– придбано для будинку культури в с. Глибоке озвучувальну апаратуру
(8,0 тис. грн.);
– для районного Палацу культури за кошти обласного і районного
бюджетів придбано кольоровий принтер (16,4 тис. грн.), офісні крісла (34,8
тис. грн.), килимове покриття (30,0 тис. грн.- селищний бюджет);
Завершено ремонт підлоги у фойє (60,0 тис. грн. – селищний бюджет) в
Солотвинському будинку культури.
В районному Палаці культури проведено ремонт приміщень кабінету
директора, методичного кабінету та конференц - зали силами працівників
закладу.
В клубі с. Хмелівка за рахунок коштів районного бюджету в сумі 15,0
тис. грн. придбано озвучувальну апаратуру та за спецкошти клубу – світлову
апаратуру на 2,5 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету, через департамент
будівництва, житлово - комунального господарства, містобудування та
архітектури
облдержадміністрації
проведено
капітальний
ремонт
приміщення Богородчанського районного Палацу культури на суму 40,0 тис.
грн.

За рахунок коштів районного бюджету в сумі 37 тис. грн..
- заміна вікон в Порогівському Будинку культури (25 тис. грн.)
- заміна вікон в Раковецькому Будинок культури (12 тис. грн..)
В квітні 2018 року в с. Ластівці відбулося відкриття музею єпископа
УГКЦ блаженного священномученика Симеона Лукача.
Закладами культури району організовано відзначення державних,
календарних та інших заходів: різдвяно - новорічних свят, Дня
соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Шевченківських днів, Дня
Конституції України, Дня Незалежності України, Дня захисника України,
річниці утворення УПА, ЗУНРу та інших.
В районі пройшов другий фестиваль фольклорних дійств «Битва
вертепів – 2018», обласний дитячий вокальний фестиваль «Дивоцвіт»,
районне свято рідної мови «Солов’їна барвінкова українська рідна мова»,
районний огляд драматичних колективів, свято танцю «Танець – поема, в нім
кожний рух – слово», присвячений Міжнародному дню захисту дітей,
районний молодіжний фестиваль авторської пісні та співаної поезії «Червона
рута», форум творчої молоді району, районний дитячий пісенний фестиваль
«Крок до зірок», III-ий регіональний фестиваль духовної пісні «Під небом
Господнім», районний молодіжний фестиваль української популярної пісні
«Співаю тобі, Україно, літературно - мистецький фестиваль «І слово Боже
нас єднає». На проведення культурно - мистецьких заходів використано
коштів районного бюджету в сумі 40 300 тис. грн.
Сім’я, молодь та діти
В районі проживає 15453 дітей, з них 52 дітей – сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, 18 дітей, які перебувають в складних
життєвих обставинах. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які прибули з районів проведення антитерористичної операції
або тимчасово окупованих територій України в районі немає.
Станом на 31.12.2018 року із 52 дітей, які перебувають на первинному
обліку, всі стовідсотково охоплені сімейними формами виховання. У
поточному році на первинний облік взято 6 дітей, які залишилися без
батьківського піклування, всім надано правовий статус. із взятих на облік
дітей 6 влаштовано під опіку/піклування.
В районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких проживає та
виховується 7 дітей, протягом 2018 року було створено 1 прийомну сім’ю і 1
сім’я припинила функціонування. За звітний період усиновлення не
здійснювалося. Станом на 31.12.2018 року на обліку дітей, які можуть бути
усиновлені знаходиться 3 дитини, всі вони влаштовані в прийомні сім’ї.
Велика увага приділяється оздоровленню та літньому відпочинку дітей
району. Протягом 2018 року проведено 3 засідання координаційної ради з
питань відпочинку та оздоровлення дітей.
В межах області оздоровлено 61 дитина, в межах України – 49 дітей.
Під час оздоровчо-відпочинкової кампанії 2018 року оздоровленням було
охоплено 954 дитини району.

З 29 травня по 2 червня 2018 року проведено 7 мовних таборів щодо
активізації вивчення іноземної мови (зокрема англійської), з 3-х годинним
перебуванням на базі загальноосвітніх шкіл району, де перебувало 230 дітей.
У 2018 році продовжив роботу туристсько-оздоровчий маршрутний
табір «Краєвид», в якому оздоровлено 50 учнів. Для організації діяльності
табору виділено 20 тис. грн. Також, управління освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації протягом літа направляються на оздоровлення діти
пільгових категорій в санаторно-курортні оздоровчі заклади області, де
оздоровлено 65 дітей району на суму 137,7 тис грн. з районного бюджету.
Протягом липня 2018 року діяв спортивно-вишкільний табір
«Карпатський легіон» на базі пластового табору «Чота крилатих» в с.
Луквиця Богородчанського району, де оздоровлено 15 дітей району. Для
організації діяльності даного табору було заплановано та використано 27,7
тис. грн. з районного бюджету.
Традиційно цікавою та насиченою була програма перебування в
летунському пластовому таборі «Чота крилатих» с. Луквиця, де оздоровилось
450–дітей Богородчанського району.
В межах області діти оздоровлювались в таких таборах: ДЗСТ «Сокіл»
с. Сокіл Галицького р-ну 24 дитини району, ПЗОВ «Лімниця» с. Вістова
Калуського р-ну - 13 дітей, у позаміському закладі оздоровлення та
відпочинку «Перлина Придністров’я» с. Михальче Городенківського району
відпочивали та оздоровлювались 10 дітей району, у ПП «Станіслав»
дитячому закладі санаторного типу «Перлина Карпат» с. Витвиця
Долинського району оздоровлювались 14 дітей району.
За межами області в УДЦ «Молода гвардія» м. Одеса – 22 дітей, та
МДЦ «Артек» м. Київ – 27 дітей.
Інфраструктура
У 2018 році на поточний ремонт доріг спрямовано 3 045,1 тис. грн. (в
т.ч. 150 тис. грн. з обласного бюджету та 2895,1 тис. грн. з сільських та
селищних бюджетів.
На капітальний ремонт доріг спрямовано 4 685,8 тис. грн. з сільських
та селищних бюджетів.
Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області на
експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг в межах району
освоєно 10963,1 тис. грн., а саме:
6707,0 тис.грн., на експлуатаційне утримання доріг державного
значення;
1850,0 тис.грн., на експлуатаційне утримання доріг місцевого
значення;
2406,1 тис.грн., на поточний дрібний ремонт доріг місцевого
значення.
На замовлення департаменту будівництва, житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації по
поточному дрібному ремонту автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць та доріг комунальної власності по району у 2018
році виконані роботи на наступних об’єктах:
- поточний дрібний ремонт автомобільної дороги Маркова - Манява
освоєно 193,7 тис.грн.;
- поточний дрібний ремонт автомобільної дороги Богородчани Чукалівка освоєно 193,4 тис.грн.;
- поточний дрібний ремонт автомобільної дороги Росільна - Надвірна
освоєно 193,3 тис.грн.;
- поточний дрібний ремонт автомобільної дороги Кричка – Росільна
через с.Луквиця освоєно 195,2 тис.грн.;
По капітальному ремонту:
- капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Красна в с.Старуня
освоєно 2764,9 тис.грн.;
- капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення
Кривець -Міжгір’я на ділянці с.Кривець освоєно 96,3 тис.грн.;
Екологія
За 2018 рік за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного
середовища
проведено
роботи
нижче
вказаних
природоохоронних заходів на загальну суму 2 972,4 тис. грн., а саме:
- нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул.
Лятишевського в смт. Богородчани Івано-Франківської області – 972,9
тис.грн.
- нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця
Солотвинська в с. Пороги Богородчанського району
(в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації) – 1399,5 тис.грн.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво
берегозакріплювальних споруд на р. Бистриця Солотвинська в с. Пороги
(навпроти господарства Лиховидюк Д. Д. ) Богородчанського району – 50,0
тис.грн.
- придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого,
що використало свої технічні можливості на очисних спорудах в селищі
Солотвин Богородчанського району Івано-Франківської області – 300,0
тис.грн.
- придбання обладнання (контейнерів) для збору побутових відходів на
території села Підгір’я Богородчанського району –150,0 тис.грн.
- облаштування притулку для утримання безпритульних тварин в селищі
Богородчани Івано-Франківської області – 100,0 тис.грн.
Соціальний захист та робота по безробіттю
Станом на 01.01.2019 року в управлінні соціального захисту населення
перебуває на обліку 1521 ветерани війни та 1056 ветеранів праці, 60 ветерани
військової служби та органів внутрішніх справ, 17 осіб, які зазнали
політичних репресій і пізніше були реабілітовані, 230-медиків на пенсії, 346педагогів на пенсії, 11- бібліотекарів на пенсії; 121 чол., які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; 5084 дітей війни. До бази даних

ЄДАРП внесено інформацію на 18581 пільговиків: осіб з інвалідністю - 3768,
багатодітних - 2589, пенсіонерів за віком -12158 осіб.
Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям за 2018 рік в
районі отримували 2639 сімей на суму 95032,8 тис. грн. Допомогу по
вагітності та пологах виплачено 450 жінкам на суму 924,4 тис. грн.; 2448
жінкам призначено і виплачено одноразову допомогу при народженні дитини
на суму 46457,6тис. грн.
Тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів призначено 7 жінкам на суму 145,5 тис. грн. Допомогу, як одинока
мати, одержували 461 жінка на суму 9472,2 тис. грн. Допомогу на дітей під
опікою чи піклуванням отримували 31 громадян на суму 1916,9 тис. грн.
134-ом людям призначено грошову допомогу, як особам які
проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на
суму 3812,7 тис. грн., 6 осіб перебували на обліку, як одержувачі державної
допомоги на дітей – сиріт на суму 492,3 тис. грн. Для 1 сім’ї, яка усиновила
дітей, виплачено допомогу на суму 11,4 тис. грн.
На обліку перебуває 2469 одержувачів компенсаційної виплати на
здійснення догляду за особами з інвалідністю І групи чи особи, що досягла
80 річного віку на суму 1065,2 тис. грн., 1014 особам з інвалідністю з
дитинства та дітям-інвалідам до 18 – років призначено допомогу на суму
23793,3 грн.
Призначено субсидій на житлово-комунальні послуги 6288 сім'ям на
суму 99208,2 тис. грн. та на придбання твердого палива та скрапленого газу
1061 сім'ям на суму 3088,3 тис. грн.
Для забезпечення технічними засобами реабілітації та протезно
ортопедичними виробами станом на 01.01.2019 року
видано 582
направлення. На даний час для забезпечення путівками на санаторнокурортне лікування перебуває 110 осіб з інвалідністю. Протягом 2018 року
путівками на санаторно-курортне лікування забезпечено 16 осіб з
інвалідністю від загального захворювання та з дитинства.
Здійснено комплекс заходів щодо погашення заборгованості із
заробітної плати працівникам району. Станом на 01.01.2019 року
заборгованості із заробітної плати на підприємствах району немає, (без
бюджетних установ).
За 2018 рік надано з районного бюджету грошову допомогу 235
особам, якіперебувають у складних життєвих обставинах на суму 110,0
тис.грн., та з резервного фонду районного і обласного бюджетів 30 особам
на суму 193,0 тис.грн., 16 ветеранам ОУН-УПА виплачено додаткові виплати
на суму 180,0 тис.грн.,10 інвалідам 1 групи по зору за оплату електроенергії
та природного газу відшкодовано 11,0 тис.грн.,
Чисельність громадян, які мали статус безробітного протягом 2018
року, становить 1723 особи, з них: отримали статус безробітного протягом 12
місяців 2018 року 1182 особи.
Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2019 року становить
1,03 відсотка.

Протягом 12 місяців 2018 року працевлаштовано 1852 незайнятих
громадян.
Протягом 2018 року на обліку перебувало 35 безробітних громадян з
числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції та
7 безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. За цей період 13 з них
працевлаштовано.
У звітному періоді професійне навчання проходили 314 безробітніх
осіб. Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання становить 100
%. Шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття
підприємницької діяльністю впродовж 2018 року працевлаштовано 2 особи.
Суттєвою підтримкою з боку служби зайнятості у напрямку збільшення
кількості робочих місць для працевлаштування безробітних є компенсація
фактичних витрат роботодавцям на сплату єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування
осіб на нові робочі місця, яким надано статус безробітного. Так, протягом
2018 року 29 безробітних осіб працевлаштовані, за яких проводиться
компенсація єдиного соціального внеску.
До громадських та інших робіт тимчасового характеру центром
зайнятості за звітний період залучено 620 осіб.
Соціальний захист учасників АТО та їх сімей
В антитерористичній операції на Сході України брали участь 274
жителі району, із яких:
- загинули під час виконання обов’язків військової служби в ході
проведення антитерористичної операції – 4 чол.;
- загинули в районі проведення АТО
- 1 чол.;
- померли після повернення з АТО
- 4 чол.
- отримали поранення
- 21чол.;
- отримали статус учасника бойових дій - 245 чол.;
- особи з інвалідністю ІІІ групи
- 9 чол.;
ІІ групи
- 4 чол.;
- звільнено з військової служби по демобілізації - 122 чол.;
З метою підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів
їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, підтримання
їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності
взаємодії районної державної адміністрації з районною радою, селищних,
сільських рад з громадськими організаціями та іншими юридичними особами
у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин рішенням районної
ради від 09.12. 2015 року № 31-2/2015 року затверджено районну Програму
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 та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення
на 2016 – 2020 роки. (далі – Програма). Для виконання заходів Програми у
2018 році із районного бюджету заплановано і виділено кошти в сумі 219,7
тис.грн..

В ході реалізації Програми виконуються передбачені завдання та
заходи у сфері соціальної підтримки, медичного обслуговування сімей
загиблих учасників АТО, військовослужбовців та поранених, зокрема:
- управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
вноситься інформація про учасників бойових дій з числа учасників АТО до
Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на
пільги. Так до реєстру внесено 268 осіб, із яких -245 учасники бойових дій,
13- інваліди війни, 7- члени сімей загиблих і 3 – учасники війни;
- з районного бюджету надано одноразову матеріальну допомогу 67
учасникам АТО та членам їх сімей на суму 134,8тис. грн. ;
- щомісячно 4-м сім’ям загиблих учасників АТО (з вересня – 3-м) і 1-й
сім’ї померлого учасника АТО виплачується грошова допомога у розмірі
встановленого законодавством прожиткового мінімуму. На даний час
виплачено кошти в сумі 95,729 тис. грн.;
- 7 учасникам бойових дій, статус яким надано обласною радою і які
брали участь в складі добровольчих підрозділів, виплачено щомісячну
матеріальну допомогу в сумі 42,0 тис. грн.
- на квартирному обліку для покращення житлових умов перебуває 8
учасників бойових дій (АТО) . У 2018 році 2-м сім’ям учасників АТО, які
перебували на квартирному обліку, з державного бюджету надано кошти для
придбання житла в сумі 1 104,847 тис. грн.;
- до управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
за путівками на санаторно – курортне лікування звернулись 24 учасники
АТО, із яких отримали путівки – 10;
- на облік в центрі зайнятості взято 35 учасників АТО, з яких
працевлаштовано - 11;
- на отримання земельних ділянок до органів місцевого
самоврядування району подали заяви 272 учасника АТО, із яких надано
земельну ділянку 143;
- управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
проводиться першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів
дітей учасників АТО і забезпечено безкоштовним харчуванням 94 дітей.
Під час літніх канікул путівками на оздоровлення було забезпечено 27 дітей
учасників АТО.
- проводиться надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги
та послуг учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих
учасників АТО. До лікувальних закладів звернулось 254 учасники АТО з
яких проліковано в стаціонарі – 43, в тому числі: 6 чол. у Коломийському
обласному госпіталі ветеранів війни, 1 чол. – у госпіталі ветеранів війни
м.Київ, абулаторно -108. На лікування витрачено кошти в сумі 12 619,06
грн., з яких: 5,749 тис. грн.- кошти державного бюджету, 5,504 тис.грн.кошти районного бюджету і 1,366 тис. грн. – благодійні кошти. Забезпечено
зубопротезуванням 3-х учасників АТО на суму 7,455 тис. грн.

Цивільний захист
За 2018рік на території Богородчанського району не зареєстровано
жодної надзвичайної ситуації.
За цей період на територію району було передано 74 штормових
попереджень з погіршеннями погодних умов різної складності та характеру.
Для запобігання надзвичайних ситуацій і виконання відновлювальних робіт з
ліквідації наслідків негоди, які мали місце протягом цього періоду,
використовувався районний резерв пального, для заправки залученої від
приватних осіб та підприємств району техніки і механізмів. Великий обсяг
робіт по ліквідації наслідків стихій виконували самі громади села власними
силами та за власні кошти. На 2018 рік резервний фонд районного бюджету
становив 790,0 тис. грн. Протягом року всі кошти освоєні повністю, на
попередження виникнення, ліквідацію наслідків стихійних явищ, зокрема: на
придбання пального – 218,846 тис. грн., покращення укомплектованості
пожежно-рятувальних підрозділів району пожежно-технічним обладнанням
та спорядженням необхідним для оперативного реагування на гасіння пожеж,
ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій було придбано аварійнорятувального обладнання на суму 126,0 тис. грн. та аварійно-рятувальне
спорядження на суму 214,0 тис. грн., на відновлення об’єктів, зруйнованих
внаслідок сильних дощів та пожеж комунального та приватного сектору було
виділено 146,796 тис. грн. та надання матеріальних допомог на лікування
виділено 56,2 тис. грн.
Для виконання першочергових невідкладних робіт з недопущення
надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихій від підприємств і
установ району, а також приватних осіб безоплатно залучалась техніка і
механізми, для заправки яких із районного матеріального резерву
використано пального на загальну суму 152, 989 тис. грн. Протягом року
районний матеріальний резерв відповідно до Районної цільової програми
наповнення районного матеріального резерву на випадок виникнення НС
техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки (затвердженої
сесією районної ради 27.12.2013 року) не поповнювався.
Використання коштів державного і місцевого бюджету
За 2018 рік до бюджету Богородчанського району надійшло доходів в
сумі 774 246,8 тис.грн, в тому числі:
– до загального фонду 748 174,2 тис.грн., що більше на 72 894,6 тис.грн.
проти надходжень 2017 року, темп росту відповідно становить 10,8%. В
тому числі поступлення власних доходів склали 109 436,2 тис.грн. або на
16 100,6 тис.грн. більше ніж у 2017 році;
– до спеціального фонду поступило доходів в сумі 26 072,6 тис.грн.;
Основним видом доходів є податок на доходи фізичних осіб, питома
вага якого в обсязі поступлень загального фонду в цілому по району складає
62,1%. За 2018 рік надходження цього податку склали 67 942,0 тис.грн. і
зросли в порівнянні із минулим роком на 7 863,6 тис.грн. Крім того значні
поступлення були по рентній платі за використання природніх ресурсів в
сумі 6 598,1 тис.грн., що на 4 790,6 тис.грн. більше минулого року в зв’язку із

предачею з державного бюджету 5% місцевим бюджетам рентної плати за
використання надрами для видобування нафти, природного газу та газового
конденсату, єдиному податку - 11 599,2 тис.грн., що на 1 882,7 тис.грн.
більше минулого року та платі за землю - 10 774,4 тис.грн., що на 3 312,5
тис.грн. більше поступлень 2017 року.
Загальна сума видатків по району за 2018 рік склала 774 307,7 тис. грн.
що на 105 861,4 тис. грн. (або 15,8 %) більше, ніж за 2017 рік. Так, видатки на
оплату праці зросли на 30 293,6 тис. грн. у зв’язку зі зростанням мінімальної
заробітної плати і тарифної сітки, на оплату комунальних послуг - на 1 512,8
тис. грн., у зв’язку зі зростанням тарифів на комунальні послуги та
енергоносії, на соціальний захист і соціальне забезпечення – на 29 871,3 тис.
грн. через збільшення обсягу субсидій та зростанням розміру допомог.
Разом з тим на соціально-економічний розвиток району у 2018 році з
районного бюджету спрямовано 865,7 тис. грн.
Структура видаткової частини бюджету по галузях бюджетної сфери у
2018 році мала наступний вигляд:
 соціальний захист населення – 367991,1 тис.грн. (50,4%)
 освіта – 212 447,8 тис.грн. (29,1%);
 охорона здоров'я – 88 436,7 тис.грн. ( 12,1%);
 культура – 21 953,1 тис.грн. (3%);
 органи місцевого самоврядування – 24 426,9 тис.грн. (3,3%);
 видатки на житлово-комунальне господарство – 4 670,9 тис. грн.
(0,6%);
 фізкультура і спорт – 2552,2 тис.грн. (0,3%).
Структура видаткової частини бюджету у звітному періоді мала
соціальну спрямованість, так на соціальні виплати та енергоносії за 2018
рік спрямовано – 96,9% від загального обсягу видатків загального фонду,
зокрема:
- соціальне забезпечення – 50,7%;
- оплата праці і нарахування на заробітну плату – 42,5 %;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,7 %.
На кінець 2018 року заборгованість по оплаті праці працівникам
бюджетних установ склала 3879,7 тис. грн..
З метою недопущення простроченої кредиторської заборгованості по
оплаті праці додатково спрямовано кошти:
І. З державного бюджету – 22 669,2 тис. грн.:
1) додаткові кошти медичної субвенції в сумі 19264,0 тис. грн., з них
на первинну ланку 8398 тис. грн.
2) стабілізаційної дотації в сумі 560 тис. грн.
3) додаткової дотації – 2845,2 тис. грн.
ІІ. З бюджету району – 4218,1 тис. грн. за рахунок:
1) спрямування на оплату праці вільних залишків коштів місцевих
бюджетів району в сумі 1225,9 тис. грн.;

2) коштів від перевиконання дохідної частини місцевих бюджетів в
сумі 1587,8 тис. грн.;
2) з бюджетів об’єднаних територіальних громад – 1404,4тис. грн.
Фінансове управління постійно проводить перевірки щодо
правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів
використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з
місцевих бюджетів. Працівниками фінансового управління проведено 347
перевірок , в тому числі: 310 перевірок щодо правильності складання і
затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і
організаціями, які фінансуються з бюджету району; 5 перевірок щодо
правильності та цільового використання бюджетних коштів, 9 перевірок
комплектування шкільної мережі, роботи груп продовженого дня, стану
відвідування дітьми дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 5
перевірок відвідування дітьми спортивних секцій установ освіти (фізкультура
і спорт), 5 перевірок роботи клубних закладів, 8 перевірок тарифікаційних
списків працівників бюджетних установ, 5 перевірок роботи сільських
бібліотек.
В ході проведених перевірок виявлено недоплат на суму 10 016,4 грн.
та переплат на суму 10 021,32 грн. Виявлені порушення усунено в повному
обсязі.
З метою виконання районного бюджету і всіх низових бюджетів
постійно здійснювався контроль за ходом виконання всіх бюджетів.
Організаційна інформація
Станом на 01.01.2019 р. гранична чисельність працівників становить
129 осіб, з них 123-державні службовці. Структуру районної державної
адміністрації складає апарат райдержадміністрації, 8 структурних підрозділів
з правом юридичної особи публічного права та 4 малочисельні структурні
підрозділи, які не мають статусу юридичної особи публічного права.
У 2018 році зміни у структурі районної державної районної
адміністрації проводились 4 рази: утворювались юридичний сектор та сектор
контролю апарату райдержадміністрації, вводились посади заступника
голови райдержадміністрації та головного спеціаліста – уповноваженої особи
з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації.
Центр
надання
адміністративних
послуг
Богородчанської
райдержадміністрації надає 156 видів послуг у 11 сферах діяльності.
Збільшення кількості видів послуг протягом минулого року відбулось
за рахунок послуг:
-у сфері соціального захисту населення - 30 видів.
З питання отримання консультацій до Центру звернулось 12100
суб’єктів, що на 42,35% більше, ніж за аналогічний період 2017 року (8500
звернень).
Протягом звітного періоду Центром:
- зареєстровано 11986 звернень , що на 44,4 % більше ніж за 2017 рік ( 8300
звернень) послуг, видано 10900 результатів наданих послуг, що на 57,5 %
більше ніж за 2017 рік (6270).

В середньому за місяць у центрі надається 999 послуг.
Адміністратори здійснюють прийом документів у сфері реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. За звітний період прийнято
647 таких звернень громадян, чим поповнили районний бюджет на 108
тис.грн.
Протягом 2018 року державним реєстратором юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців проведено державну реєстрацію: 32 юридичних
осіб та 259 фізичних осіб – підприємців, припинили діяльність: 18
юридичних осіб та 162 фізичних осіб – підприємців.
Станом на 01.01.2019 рік в районі зареєстровано 14- фермерських
господарств, 151-ТОВ, 62- приватних підприємств, 18- ОСББ, 8сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 10- благодійних
організацій та ін.
Найбільш важливі проблемні питання розглядалися на засіданнях
колегії районної державної адміністрації. Протягом року відбулося 12
засідань колегій райдержадміністрації, за результатами розгляду яких видано
39 розпоряджень. Всього у 2018 році головою районної державної
адміністрації видано 453 розпорядження з основної діяльності, 86 з яких
взято на контроль.
У 2018 році до райдержадміністрації надійшло 3323 документи, з них
взято на контроль 1486 документів.
Проводиться відповідна робота з розгляду звернень громадян.
Протягом звітного періоду безпосередньо до райдержадміністрації надійшло
303 звернення, в тому числі - 260 письмових звернень, з них 35 колективних,
3 неодноразові, на особистому прийомі побувало 43 мешканці району.
Порівняно з 2017 роком кількість звернень до райдержадміністрації
зменшилася на 10, зокрема письмових звернень збільшилося на 18, на
усному прийомі зареєстровано на 28 звернень менше.
Також надійшло та розглянуто у встановлені терміни 37 (- 2) запитів на
публічну інформацію.
Інформація про рух кадрів в структурних підрозділах
райдержадміністрації
В райдержадміністрації та її структурних підрозділах постійно ведеться
робота щодо якісного підбору та ефективного використання кадрового
потенціалу.
У 2018 році проведено 20 конкурсних відборів, з них 7 на вакантні або
тимчасово вакантні посади державної служби апарату райдержадміністрації
та 13 на посади державної служби у структурних підрозділах
райдержадміністрації.
За рік в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації,
призначено 27 державних службовців, з них за результатами конкурсного
відбору призначено 18 осіб та 9 - в порядку переведення. У 2018 році зросла
кількість звільнених працівників, яка становить 19 осіб. Звільнення
проводилось за угодою сторін та в порядку переведення. Дисциплінарних
проваджень у 2018 році не проводилось.

У звітному році до магістратури ІФ НТУНГ вступили двоє державних
службовців та один державний службовець вступив до Львівського
регіонального інституту Національної академії державного управління при
Президентові України.
Протягом звітного року проводилась відповідна робота щодо
підвищення кваліфікації державних службовців. У 2018 році 32 працівники
районної державної адміністрації підвищили кваліфікацію в обласному
центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ та організацій, Крім цього 40 державних службовців
пройшли навчання з питань запобігання корупції, що проводилось ІФ
НТУНГ спільно з Національним агентством з питань державної служби.

