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ЗВІТ 
т.в.о. голови  Мукачівської районної державної адміністрації  про роботу 
Мукачівської районної державної адміністрації 
у 2018 році

Виконання бюджету району. 
За 2018 рік до загального фонду зведеного бюджету Мукачівського району мобілізовано 198640,3 тис. грн. податків, зборів та інших доходів, при плані (з урахуванням змін) – 180086,6 тис. грн., понад план надійшло 18553,7 тис. грн. Виконання становить 110,3  відсотка. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року надходження зросли на 30815,1 тис. грн. або на 18,4 відсотка. 
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До спеціального фонду за звітній період поточного року зведеного бюджету (без врахування трансфертів) надійшло 23 716,9 тис. грн.
Рівень виконання планових показників районного бюджету за 2018 рік становить 113,0%. Сільські бюджети виконані на 111,9%., селищні – 92,7%. 
У розрізі низових бюджетів виконання затвердженого місцевими радами плану доходів загального фонду забезпечено 35 низовими бюджетами. Не виконані планові показники бюджетами Чинадіївською селищною радою (84,1%), Горондівською (91,0%), Дерценською (99,6%), Форношською (96,0%) сільськими радами. Основні надходження до загального фонду бюджету району забезпечують: податок на доходи фізичних осіб (48,1%), місцеві податки і збори (31,5%), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку на вироблені в Україні та ввезені на митну територію України підакцизних товарів (18,0%)
	До аналогічного періоду минулого року надходження по власним та закріпленим доходам збільшились:
	по податку на доходи фізичних осіб – на 22 571,5 тис. грн. або на 31,0 відсотка більше;
	по податку на майно – на 567,8 тис. грн. або в 24,7 відсотка більше;
	по єдиному податку – на 10 422,6 тис. грн. або на 33,2 відсотка більше;
	по адміністративних штрафах і санкціях – на 196,9 тис. грн.;
	по  платі за надання адміністративних послуг – на 347,7 тис. грн.;
	по надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності – на 85,6 тис. грн. більше; 
	по державному миту – 29,9 тис. грн. 

	До відповідного періоду минулого року надходження по власним та закріпленим доходам зменшились:
	по акцизному податку – 2 456,4 тис. грн.;
	по інших надходженнях на 109,1 тис. грн.;
	по платі за землю на 830,2 тис. грн. 

Провідне місце у формуванні фінансового ресурсу зведеного бюджету Мукачівського району посідає податок на доходи фізичних осіб. 
	У структурі надходжень податків та зборів (обов’язкових платежів) загального фонду бюджету району податок на доходи фізичних осіб складає 48,0%.
	При плані 84 588,0 тис. грн. за 2018 рік надійшло 95 456,2 тис. грн., рівень виконання становить 112,8%. Понад план надійшло 10 868,2 тис. грн.
	У порівнянні до відповідного періоду минулого року надходження по податку на доходи фізичних осіб збільшились на 22 571,5 тис. грн. або 31,0%.
За звітний період до бюджету Мукачівського надійшов акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) в сумі 23025,1 тис. грн. та акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 5685,0 тис.грн. В порівнянні з надходженнями 2017 року надходження зменшилися на 1532,3тис.грн., за рахунок зменшення реалізації пального.
Місцеві податки і збори посідають  друге  місце за обсягами надходжень до бюджету Мукачівського району, поступаючись податку на доходи фізичних осіб.

Місцеві податки і збори  за 2018 рік
62 609,2 тис. грн. (31,5 відс.)


Єдиний податок
41 855,3 тис. грн. (66,9 відс.)

Податок на майно
20 681,7 тис. грн. (33,0 відс.)

Туристичний збір
72,2 тис. грн. (0,1 відс.)


Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
2 864,5 тис. грн. (13,9 відс.)

Плата за землю
17 489,9 тис. грн. (84,5відс.)

Транспортний податок
327,3 тис. грн. (1,6 відс.)
Місцевих податків і зборів мобілізовано до бюджету в сумі 62609,2 тис. грн., понад план надійшло 5551,8  тис. грн., рівень виконання становить 109,7  відс. Проти відповідного періоду минулого року  надходження збільшились  на 10259,7 тис. грн. або на 19,6відс.
Протягом 2018 року Мукачівською ОДПІ вжито ряд заходів щодо наповнення дохідної частини зведеного бюджету Мукачівського району: 
- проведено 15 планових документальних перевірок підприємств, які здійснюють діяльність на території міста, щодо правильності нарахування та своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб. В результаті чого донараховано та сплачено 101,7 тис. грн. Найбільші суми донарахувань по податку на доходи з фізичних осіб здійснено при перевірках ТУП «Україна», КП «Мукачівське кар’єроуправління», ТОВ «Автокомплект», ТОВ «Бруком».
- для зменшення податкової заборгованості податковим органом вживаються заходи передбачені чинним законодавством (вручення податкових вимог; проведення роботи по встановленню місцезнаходження підприємства – боржника; реєстрація податкової застави платника; вилучення готівкових коштів у підприємств – боржників; опис та реалізація активів платника; передача матеріалів до Господарського суду на стягнення за рахунок активів боржника). 
Загальний обсяг видатків зведеного бюджету Мукачівського району (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) за 2018 рік затверджений  у сумі 1 020 892,6 тис. грн., фактично бюджет виконано у сумі 965 565,2 тис. грн., або 94,6 %. З них:
	по  загальному фонду – 856 283,3 тис.грн., або 95,5 % уточненого плану на відповідний період (896 498,0тис. грн.); 

по спеціальному фонду – 108 281,9 тис.грн., або 87,0 % уточненого розпису на рік, який становить 124 394,6 тис.грн.
У порівнянні з 2017 роком загальний обсяг видатків загального фонду районного бюджету збільшився на 20,5 % (див.таб.1). Підставою для цього стало збільшення видатків по галузі  „Освіта” за рахунок надання субвенцій з державного бюджету на реалізацію загальнодержавної програми  „Нова українська школа”, на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, створення інклюзивно-ресурсних центрів. Крім того, повністю погашена прострочена заборгованість  за нараховані пільги окремим категоріям громадян та субсидії населенню на оплату за житлово-комунальні послуги. Також значно збільшено видатки на ремонт та утримання доріг за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Таб.1.
Видатки зведеного бюджету Мукачівського району 
за напрямами видатків (загальний фонд)
(тис.грн.)
Напрями видатків за бюджетною класифікацією (КПКВК)
Видатки
 загального фонду 
за 2017 рік
Видатки загального фонду за 2018 рік
Відхилення (+/-)



Сума
%
Державне управління (0100)
32 672,8
47 221,3
+1 548,5
+44,5
Освіта (1000)
280 484,3
337 659,4
+57 175,1
+20,4
Охорона здоров"я (2000)
51 003,4
33 052,6
-17 950,8
-35,2
Соціальний захист населення (3000)
267 299,4
314 714,9
+47 415,5
+17,7
Культура і мистецтво (4000)
15 119,9
17 964,5
+2 844,6
+6,7
Фізична культура і спорт (5000)
2 167,3
3 483,9
+1 316,6
+60,7
Житлово-комунальне господарство (6000)
9 356,2
11 622,9
+2 266,7
+24,2
Транспорт і дорожнє господарство (7400)
13 333,4
18 151,2
+4 817,8
+36,1
Інші галузі
2 896,6
4 408,3
+1 511,7
+52,2
Міжбюджетні трансферти 
36 374,5
68 004,3
+31 629,8
+87,0
Разом:
710 707,8
856 283,3
+145 757,5
+20,5

У 2018 році спостерігається значне збільшення видатків на державне управління (на виконання постанови КМУ від 10.05.2018 р. № 363), реалізацію регіональних (місцевих)програм (у тому числі на фізичну культуру та спорт), міжбюджетні трансферти (збільшено обсяг медичної субвенції для передачі бюджету м.Мукачево на надання медичної допомоги другого рівня мешканцям району). Разом з тим, видатки по галузі  „Охорони здоров'я” менші у порівнянні з 2017 роком, що зумовлено переходом первинної ланки медичної допомоги з 01 жовтня 2018 року на фінансування з державного бюджету (крім видатків на оплату енергоносіїв та інші комунальні послуги). 
По загальному фонду 90,4 % всіх видатків, що складає 774 098,2 тис.грн. спрямовувались, в першу чергу, на захищені статті, а саме: 
	на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 362 692,3 тис.грн.;

медикаменти та перев’язувальні матеріали – 227,9 тис.грн.;
продуктихарчування – 6 686,6 тис.грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 23 140,8 тис.грн.;
поточні трансферти населенню – 314 946,3 тис.грн.
	поточні трансферти місцевим бюджетам – 66 404,3 тис. грн.
Найбільшу питому вагу у структурі видатків за економічною класифікацією по загальному фонду становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями – 42,4 %. На енергоносії і комунальні послуги спрямовано 2,7 % проведених видатків, на медикаменти, харчування – 0,8 %, відшкодування нарахованих пільг, субсидії населенню та соціальні допомоги – 36,8 %, господарське утримання бюджетних установ та інші видатки – 17,3 %.
Структура видатків за економічною класифікацією є в цілому незмінною протягом декількох років, однак, спостерігається тенденція до зменшення видатків на оплату енергоносіїв через проведені заходи з енергозбереження в бюджетних установах району. Загальна сума видатків за спожиті енергоносії, не зважаючи на значне підвищення цін на енергоносії, менше на 7,9 %, або 1976,8 тис. грн., ніж у 2017 році.
Відбулося зростання видатків на інші галузі (на дорожнє господарство та транспорт, благоустрій),що пояснюється значним збільшенням ресурсів у низових  бюджетах. Відсутність  потреби утримувати заклади освіти і культури , дало можливість сільським радам зосередитися на вирішенні проблем з дорожнім господарством, вуличним освітленням та іншими питаннями розвитку місцевих громад.
На житлово-комунальне господарство (КПКВК 6010, 6020) та благоустрій сіл, селищ уточнені бюджетні призначення на звітний 2018 рік по загальному фонду затверджено у сумі 12 274,2 тис.грн. Видатки склали 11622,9 тис. грн., з них на оплату за використану електроенергію по вуличному освітленню – 2214,3тис.грн., на поточний ремонт об’єктів благоустрою – 9408,6 тис. грн. 
По спеціальному фонду на благоустрій заплановані капітальні видатки у сумі 3061,5 тис. грн. За 2018 рік на облаштування територій населених пунктів використано 2 786,0 тис. грн. (придбано  встановлено дитячі ігрові майданчики у скверах на території сільських рад, нові дитячі майданчики (Івановецька с/р спрямувала 1 597,6 тис. грн. для будівництва основи під них), проведений капітальний ремонт наявної мережі вуличного освітлення та будівництво нових ліній).
Програми у галузі житлово-комунального господарства за 2018 рік виконані у сумі 638,3 тис. грн.  
На здійснення заходів із землеустрою в рамках реалізації місцевих (регіональних) програм (КПКВК 7130) використано 308,9 тис. грн. 
По галузі „Будівництво та регіональний розвиток” (КПКВК 7300) по загальному та спеціальному фондах у 2018 році були заплановано кошти у сумі 35 900,7 тис. грн. Виконання склало 26 987,5 тис. грн., або 75,2 % уточненого плану на рік. З них, поточні видатки – 2 904,8 тис. грн.,    капітальні видатки – 24 082,7 тис. грн.
В рамках виконання інвестиційних проектів (КПКВК 7360) при плані 14134,5 тис. грн. фактично виконано роботи у сумі 11 509,8 тис. грн., або   81,4%.  Кошти використані на ремонти автомобільних доріг загального значення за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (11 447,0 тис. грн.) та спів фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів (62,7 тис. грн.).
На виконання місцевих (регіональних) програм на розроблення схем планування та забудови територій (КПКВК 7350) та реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (КПКВК 7370) у 2018 році використано 8 416,9 тис. грн.
На видатки, пов’язані з ремонтом та утриманням автомобільних доріг на 2018рік (КПКВК 7400) затверджено кошти в сумі 50 943,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 19494,4 тис. грн., по спеціальному фонду – 41659,5 тис. грн., з них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 11114,0 тис. грн. 
За 2018 рік по загальному фонду фактично профінансовано роботи на суму 18 151,2 тис. грн., або 93,1% річних призначень. По спеціальному фонду видатки склали 37 249,2 тис. грн., або 89,4 % уточненого плану на рік.
На виконання місцевих (регіональних) програм по галузі використано 1855,7 тис. грн. 
Станом на 01.01.19 року дебіторська і кредиторська заборгованість по галузі відсутня.

Реалізація програмних завдань
Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" і Бюджетного кодексу України вироблення стратегії розв'язання економічних, соціальних і фінансових проблем району здійснюється через підготовку та організацію виконання програм економічного та соціального розвитку району, середньо- та довгострокових прогнозів, цільових програм з інших питань у 2018 році розроблено та подано на розгляд та затвердження сесією районної ради 19 цільових бюджетних програм, їх  фінансування перевищило 4 млн.грн.. При цьому значно збільшилось фінансування соціального захисту населення. Серед програм найважливішими є програми «Турбота», програма  будівництва, капітального, поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівського району на 2017-2021 роки, покращення інвестиційного іміджу, туристично-рекреаційної сфери тощо. 
У вересні-грудні 2018 року райдержадміністрацією сформовано і подано пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2019 рік. Вони містять прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на 2019 рік, пропозиції щодо фінансування головними розпорядниками бюджетних коштів державних цільових програм (для Мукачівського району), об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури, а також проблемні питання з пропозиціями щодо їх вирішення центральними органами виконавчої влади. Серед них - питання щодо капітального та поточного  ремонту доріг місцевого та обласного значення, їх експлуатаційного утримання, будівництво та реконструкція дитячих садків, водопостачання села Лалово та Пістрялово. 
У 2018 році на сесіях Мукачівської районної ради були затверджені зміни до Програми  будівництва, капітального, поточного ремонту,  реконструкції  та  утримання  доріг  Мукачівського району на 2017−2021 роки,  згідно яких передбачено виготовлення у 2018 році проектно-кошторисних документацій (робочих проектів) та проведення експертизи  на капітальний та поточний  середній ремонт  37  автомобільних доріг місцевого значення загального користування  з обсягом фінансування  1932,183 тис. грн., на експлуатаційне утримання доріг передбачено 709,356 тис. грн.  
  Протягом року виготовлено  24 робочих проектів та замовлено виготовлення ще 13 робочих проектів для капітального та поточного ремонту доріг місцевого значення загального користування.
  З  липня місяця 2018 року  оголошено 23 тендера за процедурою відкритих торгів, відкритих торгів з публікацією англійською мовою та переговорною процедурою,  з яких  станом на 01.02.19р. по 17 процедурах завершено та укладено договори, по 1 процедурі – надіслано повідомлення про намір укласти  договір, 1 – на етапі подання тендерних пропозицій, по 2 ведеться переговорна процедура закупівлі та по 2 тендерах відмінено торги у зв’язку з відсутністю бюджетних призначень у 2018 році. Загалом по 15 процедурах торги потрібно було оголошувати повторно, з них 6 процедур  необхідно було провести як переговорні процедури. 
Загальна кошторисна вартість проведення робіт по виготовлених робочих проектах становить 426,6 млн. грн., укладено договори з підрядними організаціями по завершеним тендерним процедурам у сумі 212,366 млн. грн. У 2018 році обсяг виділеного фінансування із державного бюджету склав 11,114 млн. грн. або 5,2% від потреби.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.018 р. № 423-р щодо розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами)  обсяг субвенції на території Мукачівського району на реалізацію об’єктів (заходів) «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального користування  С 070705 Мукачево-Куштановиця-Чинадієво км 0+000-110+400» та «Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення загального  С 070718 Чинадієво-Обава-Дубино км 0+000-7+400»  становить 2400 тис. грн. Кошти з реалізації інвестиційних проектів освоєно повністю.

Промисловість
          Промисловими підприємствами району у грудні  2018  року реалізовано продукції на 58546,4  тис. грн., що становить 107,4  % у порівнянні з минулим місяцем. Загалом за рік  обсяг реалізованої продукції становив 589270,6  тис. грн., що складає 116,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Найбільша питома вага, як і в минулих періодах, припадає на харчову промисловість – 56,2 %, лісову та деревообробну галузь – 16,9 %, легку промисловість – 11,6 %.  
  Збільшення обсягів реалізації продукції у порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулося по ФГ «Світ мяса» – 134,7 %, ТДВ «Верстатозавод» - 145,9 %, Мукачівському кар’єроуправлінню – 173,1  %   та іншим, що свідчить про позитивну динаміку розвитку цих підприємств. Загалом  збільшення реалізації продукції відбулося у 9  з 14 промислових підприємств району (основного кола). 
 	Зменшення обсягів реалізації продукції до відповідного періоду минулого року відбулося  по ТОВ ВТП «Гофротара» - 70,9 %,  Чинадіївській,  та В.Коропецікій хлібопекарнях.    Загалом  зменшення реалізації продукції відбулося по 5  із 14 промислових підприємств району основного кола. 
         За поточний період  ряд підприємств спрацювали збитково.  Негативний фінансовий результат пказало ТОВ «Закарпатська фабрика виробів з деревини» -( -8600,0) тис.грн.,  ТОВ «ВТП "Гофротара-Закарпаття"- (- 196,9) тис.грн. та ТДВ «Верстатозавод»- (-49,0) тис.грн.  Ряд підприємств за даний період завершили роботу прибутково. У розрізі підприємств найбільшу прибутковість забезпечують ДП «ТУП – Україна» - 1972,0 тис.грн., ТОВ «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» -1199,4 тис.грн., ФГ «Світ мяса» - 1598,0 тис.грн.  Із 14 підприємств основного кола - 3 спрацювали збитково, 11  вказали прибутки. Загалом 9 місяців 2018 року фінансовий результат позитивний  і складає  - 730,6  тис.грн. До бюджету протягом року сплачено  31188,7 тис.грн.
         Середня заробітна плата  по промисловим підприємствам за грудень становить  8474,0 грн. Найвищий рівень заробітної плати у галузі легкої промисловості – 12188,1 грн., найнижчий у харчовій промисловості  – 4887,8 грн.  
  Найнижчий рівень заробітної плати спостерігається по  ФГ «Світ мяса»-3945,0 грн., ТОВ «Елікорм» - 2900,0 грн. 

file_1.png

file_2.wmf


Будівельна та інвестиційна діяльність
Забудовниками району протягом 2017р. прийнято в експлуатацію 22,4 тис. м.кв. житла, що складає 102,7% до відповідного періоду минулого року. Будівельними організаціями району за 2018р. виконано робіт на суму 64,3 млн.грн., що склало 107,8% до відповідного періоду минулого року та 7,6% від загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.

Транспортна галузь
За 2018 рік обсяги  вантажних перевезень автомобільним транспортом склали 465,7 тис. т., що складає 104,6 % до відповідного періоду минулого року, а вантажооборот склав – 762,1 тис. тоннокілометрів, що складає 101,3 % до відповідного періоду минулого року.
Пасажирські перевезення  здійснюються 19 перевізниками району. Щодня на рейси випускається 75 транспортний засіб. За 2018 рік перевезено 4 700 640 осіб, виконано 235 032 рейсів.

Споживчий  ринок
По Мукачівському району існуюча мережа діючих об’єктів роздрібної торгівлі  підприємств-юридичних осіб  за січень – вересень 2018 року здійснила товарооборот із роздрібної торгівлі на суму 607,6 тис. грн.,що у порівняльних цінах склало 90,9  % до аналогічного періоду 2017   року та у розрахунку на одну особу становить 6052,0  грн. Питома вага підприємств району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб за 9 місяців 2017 року склала 6,2 %. 

Зайнятість населення
Попит і пропозиція робочої сили. Упродовж 2018 року роботодавці потребували укомплектування за допомогою служби зайнятості 1420 вільних робочих місць, що на 57 більше ніж в 2017 року. Рівень їх укомплектування за направленням служби зайнятості склав 90%.  На ринку праці району переважав попит на працівників робітничих професій в сфері торгівлі, транспорту, сільського та лісового господарств, переробної промисловості.
Протягом 2018 року послугами районної служби зайнятості скористалися 1814 осіб, із них 599 особи мали статус безробітного, що на 21,5 відсотка менше ніж в 2017 році.  Серед зареєстрованих безробітних переважають жінки - 58 %, частка молодих людей віком до 35 років склала 23,7 %. За професійно-кваліфікаційним складом безробітних, значною є доля громадян, які займали робітничі місця – 52,8% та посади  службовців – 34,2%.   
  
Працевлаштування
 Протягом 2018 року отримали роботу всього 1398 особи, з числа осіб, які мали статус безробітного за направленням центру зайнятості працевлаштовано 313 громадян та 26 знайшли роботу самостійно, рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних склав 52,3%. 2 осіб відкрили власну справу з отриманням одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  
	
Активні програми сприяння зайнятості
Впродовж 2018 року за направленням служби зайнятості проходили підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 228 осіб, що складає 38,1% від усіх зареєстрованих безробітних. Закінчили навчання 226 осіб, з яких 225  успішно працевлаштовані.  
Протягом 2018 року до громадських та інших робіт тимчасового характеру, які проводяться за рахунок коштів роботодавців, місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття було залучено 111 безробітних, з яких 67 працювали на громадських роботах за договорами з 4 – ма сільськими радами: Павшинською, Бобовищенською, Страбичівською та Новодавидківською на благоустрою територій населених пунктів.
Протягом року фахівцями служби зайнятості разом із соціальними партнерами проводилась профорієнтаційна робота з населенням. Так понад 9 тис.особам надано 16.5 тис. профорієнтаційних послуг, в т.ч. отримали послуги служби зайнятості понад 6,5 тис.молоді, які навчаються в загальноосвітніх закладах, ПТНЗ та ВНЗ. 

ОСВІТА
Охоплення дітей дошкільною освітою
Роботу освітньої галузі району протягом 2018 року було спрямовано на забезпечення вільного доступу до якісної  дошкільної та загальної середньої освіти, впровадженні концепції Нової української школи.
У 2018 році мережу закладів  дошкільної освіти складають 67 закладів, у тому числі:
- 60 дошкільних навчальних закладів;
- 1 навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа-дитячий садок» ІІ ст.;
- 6 навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа-дитячий садок» І ст. 

Охоплення дітей від 3 до 6 років
2018
Всього 4725
Охоплено 3525
74,6%
Охоплення дітей  5 років
2018
Всього 1485
Охоплено 1205
81,1%
	
 В вересні 2018 року було відкрито ясельну групу Сернянського ДНЗ для 15 дітей.
Одною з складових умов надання якісних освітніх послуг є відповідна матеріально-технічна база закладів дошкільної освіти. 
За кошти районного бюджету проведено ремонтні роботи в ряді закладів дошкільної освіти, а саме:
-першу чергу капітального ремонту Руськівського ДНЗ;
-поточний ремонт із заміною вікон Медведівського, Лохівського, Страбичівського та Чинадіївського ДНЗ №1;
-електропостачання Чинадіївського ДНЗ  № 2, Н.Коропецького ДНЗ, Станівського ДНЗ, Ділоцького ДНЗ, Бобовищанського ДНЗ №2. 
- ремонт і технічне обслуговування котлів у котельнях Страбичівського та Ділоцького ДНЗ.
- в Чинадіївському ДНЗ № 1 та Н.Давидківському ДНЗ проведено заміну  вікон та дверей на металопластикові блоки;
- в Чинадіївському ДНЗ № 2 проведено поточний ремонт приміщення котельні.
- поточний ремонт санвузлів Березинського ДНЗ та даху Горондівського ДНЗ.
За кошти окремих сільських та селищних рад проведено ремонтні роботи в закладах дошкільної освіти:
	Івановецька сільська рада: 
	- в Івановецькому ДНЗ завершено заміну огорожі, проведено ремонт надвірних споруд, встановлено каналізацію;
	- в Клячанівському ДНЗ проведено ремонт ясельної групи
	Кольчинська селищна рада
- ремонт ясельної групи ДНЗ № 1.
В рамках Програми підтримки розвитку дошкільних закладів країн Карпатського регіону у 2018 році проведено капітальний ремонт Ракошинського ДНЗ № 1 за кошти Республіки Угорщина.

Загальна середня освіта
В 2018-2019 навчальному році загальну середню освіту надають 68 навчальних закладів в яких здобувають освіту 11744 учнів:
-  20 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 
-  26  загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів 
- 1 навчально-виховний комплекс «школа-сад» І-ІІ ступенів 
- 15  загальноосвітніх шкіл І ступеня 
- 6 навчально-виховних комплексів «школа-сад» І ступенів .
В районі забезпечено умови для навчання представників національних меншин. В 2018-2019  навчальному році у закладах загальної середньої освіти навчаються 1441 (12,3%) учнів угорською мовою навчання.
На проведення капітальних ремонтів у закладах загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої субвенції виділено 11 млн. 308 тис. грн.
Станом на грудень 2018 року проведено наступні роботи:
- капітальний ремонт  внутрішніх санвузлів Барбівської ЗОШ І-ІІ ст., Завидівської ЗОШ І-ІІ ст., Червенівської ЗОШ І ст., внутрішніх санвузлів корпусу початкових класів Н.Давидківської ЗОШ І-ІІІ ст.;
- капітальний ремонт приміщень їдальні та кухні  Червенівської ЗОШ І-ІІ ст.
- капітальний ремонт приміщень з утепленням даху Яблунівського НВК ЗОШ - сад І ст.
- ремонт покрівлі Брестівської ЗОШ І-ІІ ст., Микулівської ЗОШ І ст., Дубинської ЗОШ І ст.
- капітальний ремонт приміщень із заміною дверей Щасливецької ЗОШ І ст.;
- капітальний ремонт по благоустрою території В.Коропецької ЗОШ І-ІІІ ст., Обавської ЗОШ І-ІІ ст., Зубівського НВК ЗОШ-сад І ст.;
- капітальний ремонт приміщень котельні із заміною вікон Барбівської ЗОШ І-ІІ ст.
- частково здійснено ремонт будівель початкових класів Пузняковецької ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Крите та Тростяниця; 
- капітального ремонту  надвірних санвузлів В.Лучківської ЗОШ І-ІІ ст.;
- капітального ремонту  каналізації та водовідведення В.Визницької ЗОШ І-ІІІ ст.;
Коштом В.Коропецької сільської ради здійснено роботи по:
- облаштуванню території та внутрішніх санвузлів корпусу початкових класів В.Коропецької ЗОШ І-ІІІ ст.
	За рахунок коштів Івановецької сільської ради проведено роботи по заміні даху та утеплення корпусу початкових класів Клячанівської ЗОШ І-ІІІ ст.
В 2019 році планується завершити роботи згідно проектно-кошторисної документації з:
- капітального ремонту приміщень із заміною дверей Лалівської ЗОШ І-ІІ ст.,
- капітального ремонту  внутрішніх санвузлів Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст.
- капітального ремонту  Пістрялівської ЗОШ І-ІІ ст., Софіївської ЗОШ І ст.;
- капітального ремонту  фасаду Копиновецької ЗОШ І-ІІ ст.;
- капітального ремонту  приміщень Страбичівської ЗОШ І-ІІІ ст.
- реконструкції корпусу №1 Чомонинської ЗОШ І-ІІ ст. 
- будівництва спортивного майданчика на території Макарівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
- з капітального ремонту Руськівського ДНЗ.
Здійснюється систематична робота щодо оновлення комп’ютерної техніки та учнівських меблів.
У 2018 році для задоволення освітніх потреб було закуплено:
за кошти місцевого бюджету:
- придбано 48 комп’ютерів та 4 ноутбуки для потреб закладів загальної середньої освіти;
- для закладів дошкільної освіти закуплено меблі на загальну суму 150,0 тис. грн.;
- для потреб НУШ придбано 15 ноутбуків, 25 ламінаторів, 25 багатофункціональних пристроїв, 9 мультимедійних комплексів (проектор та мультимедійна дошка), 940 шт. комплект шкільних меблів (парта + стілець).
за кошти обласного бюджету:
- Баркасівська ЗОШ І-ІІІ ст. та Дерценська ЗОШ І-ІІ ст. отримали навчальні кабінети з української мови, Страбичівська ЗОШ І-ІІІ ст. - кабінети хімії та біології;
- в рамках реалізації освітнього проекту «Нова українська школа» 33 закладів освіти отримали 48 комплектів комп’ютерної техніки, що включали ноутбук, БФП та ламінатор.

Забезпечення безкоштовним харчуванням
З метою забезпечення гарячого харчування у 2018 році районною радою виділено з коштів  місцевого бюджету виділено:
- 8 млн. 463,3 тис. грн. для дошкільних закладів освіти;
- 1 млн. 414 тис. грн. для закладів загальної середньої освіти.
Вартість харчування однієї дитини дошкільного віку становила:
- у групах раннього віку (від 1 до 3 років) у розмірі 18,0 грн., 
- у дошкільних групах (від 3 до 6 (7 років) – 28,0 грн. 
Батьківська плата за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для сільської та міської місцевості становить у розмірі 50 відсотків від вартості харчування на день. Всього забезпечено гарячим харчуванням 3174 дітей, в тому числі на 50% звільнені від сплати батьківської плати - 466 дітей, на 100% звільнено - 96 дітей.
В  2018 року забезпечено гаряче харчування учнів закладів загальної середньої освіти, яким охоплено 3154 учнів, в тому числі для 323 дітей пільгової категорії – безкоштовно.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ
З районного бюджету на 2018 рік було виділено 251,000 грн. на розвиток спорту в Мукачівському районі. За звітний період проведено та забезпечено участь у 25 змагання з олімпійських видів спорту та 19 з не олімпійських видів спорту, а саме: відкрита зимова першість Мукачівського району з футболу сезону 2018 року проведена спільно з федерацією футболу Мукачівського району, відряджено команду Мукачівського району на кубок Закарпатської області з волейболу серед чоловічих команд 2018 року, проведено спільно із ЗОШ Мукачівського району перший етап І обласного турніру  з  міні-футболу серед дітей 2005 року народження та молодші, проведено та забезпечено участь представників Мукачівського району в легкоатлетичному кросі присвяченому Дню захисту дітей, проведено кубок Мукачівського району з баскетболу присвячений відзначенню Дню молоді України 2018 року, проведено кубок Мукачівського району з футболу серед дорослих та юнаків 2018 року, забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (ІІ коло) серед юнаків 2003 – 2004 р.н. та 2005 – 2006 р.н. (м. Ужгород), забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (ІІ коло) серед юнаків 2003 – 2004 р.н. та 2005 – 2006 р.н. (м. Берегово), забезпечено участь команди Мукачівського району в чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юніорів 2002 – 2003 р.н., проведено кубок Мукачівського району з міні-футболу серед ветеранів, проведено турнір з міні – футболу серед колективів фізкультури Мукачівського району присвячений відзначенню Дня Незалежності України, проведено кубок Мукачівського району з міні – футболу присвячений відзначенню Дня Незалежності України 2018 року, проведено спартакіаду серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району та колективів фізичної культури та спорту, присвяченій відзначенню Дню фізичної культури і спорту, забезпечено участь представників Мукачівського району в чемпіонаті Закарпатської області з боксу серед юнаків 2005 – 2006р.н., забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (І коло) серед юнаків 2004 – 2005 р.н. та 2006 – 2007 р.н.     (м. Берегово), забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з  футболу  (І коло)  серед  юнаків  2007 – 2008 р.н.  (Ужгородський  район, с.Велика Добронь), забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (І коло) серед юнаків 2007 – 2008 р.н. (Іршавський район, с.Кушниця), забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (І коло) серед юнаків 2007 – 2008 р.н. (м. Берегово), спільно з районною федерацією футболу проведено чемпіонат Мукачівського району з футболу, забезпечено участь спортсменів МР ДЮСШ в чемпіонаті області з футболу (І коло) серед юнаків 2004 – 2005 р.н. та 2006 – 2007 р.н. (Свалявський район, с.Дусино), відряджено команду Мукачівського району на чемпіонат Закарпатської області з волейболу серед чоловічих команд 2018 року (ІІ тур), чемпіонат Мукачівського району з баскетболу, забезпечено участь команди Мукачівського району в Першості області з карате Шотокан (версія JKS), забезпечено участь команди Мукачівського району в чемпіонаті Закарпатської області з класичних шахів серед чоловіків у 2018 році, відряджено представника Мукачівського району на особисто-командний чемпіонат області з шашок – 100, забезпечено участь представника Мукачівського району на обласний особистий турнір з шашок – 64 ,,Сакура – Фест”, проведено спартакіаду з військово-прикладних видів спорту у 2018 році, відряджено представників Мукачівського району на кубок України з карате JKS, відряджено команду Мукачівського району на спартакіаду серед допризовної молоді в Закарпатській області у 2018 році (2 – й етап), забезпечено участь команди Мукачівського району у відкритому чемпіонаті області з карате Шотокан (версія JKS) серед дітей, юнаків та дорослих, проведено районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), забезпечено участь представників Мукачівського району у відкритому літньому міськрайонному турнірі з шахів, шашок та настільного тенісу, серед спортсменів з інвалідністю, забезпечено участь спортсменів – інвалідів у Всеукраїнському Фестивалі рибалок та сплаву на байдарках по р. Тиса серед спортсменів – інвалідів з вадами слуху та мови, зору з розумовими вадами та з ураженням опорно – рухового апарату у 2018 році, забезпечено участь команди Мукачівського району в особисто - командному чемпіонаті області з швидких і блискавичних шашок-64 присвячених Дню Незалежності України, відряджено представника Мукачівського району на особисто - командний кубок Закарпатської області з шашок-100,  відряджено команду Мукачівського району на обласну спартакіаду ветеранів фізичної культури та спорту (2 – й етап), забезпечено участь команди Мукачівського району в особистому обласному турнірі з шашок-64 «Надії Карпат», забезпечено участь команди Мукачівського району в Кубку області з карате Шотокан (версія JKS) серед дітей, юнаків та дорослих, відряджено представника Мукачівського району на відкритий обласний турнір з шашок-64 «Кубок Ватамана», нагороджено золотих та бронзових призерів Кубку України з карате WKC, обласний особистий новорічний турнір з шашок – 64, чемпіонат України з більярду серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, а також спільно з федерацією велоспорту Закарпатської області організовано та проведено веломарафон ,,Три Замки Закарпаття” територією району.

Найбільш значними досягненнями в 2018 році: 
·	Бронзовий призер чемпіонату Європи з греко – римської боротьби,   бронзовий призер чемпіонату України з греко-римської боротьби серед кадетів 2003 – 2005 р.н.,  Халілов Олег;
·	І місце в міжнародному турнірі з греко – римської боротьби серед юнаків, брав участь в чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби, де посів 8 місце, І місце в чемпіонаті України (Західна зона) серед юнаків, Чмир Іван; 
·	Срібний призер відкритого чемпіонату України з карате JKS Гонак Ольга;
·	Срібний призер відкритого чемпіонату України з карате JKS Смочко Ліна;
·	Бронзовий призер відкритого чемпіонату України з карате JKS Хайнас Олександр;
·	Бронзовий призер відкритого чемпіонату України з карате JKS Гонак Максим;
·	Срібний призер особисто – командного Кубку Закарпатської області з шашок -100 серед чоловіків Плавайко Георгій;
·	ІІІ місце збірної команди Мукачівського району в особисто – командному Кубку Закарпатської області з шашок – 100;
·	бронзовий призер чемпіонату України з греко-римської боротьби серед кадетів, Груднак Олександр. Наказом управління молоді та спорту Закарпатської ОДА від 27.02.2018 № 123 присвоєно розряд Кандидат в майстри спорту;
·	бронзовий призер міжнародного турніру з греко – римської боротьби серед юнаків, бронзовий призер чемпіонату України (Західна зона) серед юнаків, Гейман Даніел. Наказом управління молоді та спорту Закарпатської ОДА від 08.04.2018 № 206 присвоєно І розряд; 
·	І місце в першій лізі Закарпатської області з футболу команди Мукачівського району ФК ,,Колос” – Іванівці; 
·	  І місце в Лізі чемпіонів Закарпаття команди Мукачівського району ФК ,,Ф. Медвідя” – Нове Давидково;
·	ІІІ місце в Лізі чемпіонів Закарпаття команди Мукачівського району ФК Великі Лучки.

СІМЕЙНА ТА МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
Станом на 31.12.2018 року на обліку служби у справах дітей Мукачівської РДА перебуває 250 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 
164 дитини знаходяться під опікою/піклуванням, 
 31 дитина виховується в прийомних сім‘ях та дитячих будинках сімейного типу;
інші виховуються в інтернатних закладах або тимчасово влаштовані в сім’ї громадян району.
Крім того, на профілактиичному обліку перебуває 57 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (проживають у 28 сім’ях). 
Протягом 2018 року:
 на облік було взято 23 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 14 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі й тих, що зазнали жорстокого поводження;
 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування було усиновлено, у біологічну родину не повернуто жодної дитини; 
25 дітей влаштовано під опіку/піклування;
 6 дітей влаштовано до дитячих будинків сімейного типу;
7 дітей – до обласного притулку для дітей
7 дітей – до обласного Будинку дитини;
5 дітей – до лікарняного закладу;
1 дитину – до обласного центру соціально-психологічної реабілітації;
2-м неповнолітнім надано повну цивільну дієздатність, у зв’язку з народженням дитини; 
23-м неповнолітнім надано дозвіл на працевлаштування;
 перевірено стан виховної та профілактичної роботи з дітьми у школах та позашкільних закладах району;
 взято участь у понад 200 судових засіданнях, які стосуються дітей;  підготовлено 115 проектів розпоряджень в інтересах дітей району, виготовлено понад 170 висновків та відповідей від імені органу опіки та піклування Мукачівської РДА до органів влади, правоохоронних органів та суду.
 ініційовано 11 позовів до суду відносно 30 дітей, з питань, що стосуються їх захисту;
 у 3 випадках попереджено порушення  житлових і майнових прав дітей (незаконне виселення);
 сформовано базу потенційних кандидатів в усиновлювачі, яка нараховує 1 подружню пару (4 з них знято протягом 2018 року у зв’язку з усиновленням дітей);
 сформовано базу опікунів/піклувальників, яка нараховує  96 осіб;
У районі успішно функціонує 4 дитячі будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей, в яких виховується 31 дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування та особи з їх числа. Протягом року створено 2 дитячі будинки сімейного типу, куди влаштовано 5 дітей, 2 такі дитячі будинки переведено в прийомні сім’ї, у зв’язку з вибуттям дітей-вихованців, 1 прийомну сім’ю ліквідовано.
З метою соціального захисту дітей у Мукачівському районі, розпорядженням голови райдержадміністрації було схвалено районну Програму забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку було виділено та реалізовано майже 50 тис.грн.
Протягом 2018 року проведено бесіди та прочитано лекції з метою правового виховання та профілактики злочинності серед дітей. Спільно з працівниками поліції та дирекціями шкіл, проведено заходи з питань недопущення проявів насильства в сімейному та дитячому середовищі, в рамках проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насилля».
У Мукачівському районі постійно здійснюється моніторинг стану утримання дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, перебувають під опікою/піклуванням, проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, а також усиновлених дітей, вчасно та в повному обсязі вноситься інформація про таких дітей до бази даних єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». 
Крім того, на території Мукачівського району перебувають два заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Чинадіївський дошкільний навчальний заклад (дитячий будинок) інтернатного типу Закарпатської обласної ради та Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Закарпатської обласної ради, в яких перевірено стан соціально-правового захисту дітей.
На кожну дитину, яка станом на 31.12.2018 року досягла 16-річного віку, від імені голови райдержадміністрації на голів сільських і селищних рад було скеровано листи про взяття на соціально-квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
На виконання Закону України «Про соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю» Мукачівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді здійснює соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю, надаючи комплекс соціальних послуг з метою мінімізації та подолання складних життєвих обставин. 
Впродовж  2018 року фахівці із соціальної роботи  здійснювали оцінку потреб дітей та їх сімей на території всіх сільських та селищних рад Мукачівського району, виявлено 390 сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Було надано  7500 соціальних послуг, спрямованих на допомогу у розв’язанні проблем, що спричинили складні життєві обставини, які родина не може подолати самостійно та потребує сторонньої допомоги. Соціальним супроводом охоплено 30 сімей, працівники Центру допомагають в усуненні факторів, які провокують неблагополуччя з метою забезпечення  належного функціонування.
Фахівцями Центру протягом року здійснювалася вибіркова перевірка цільового використання коштів державної соціальної допомоги при народженні дитини та до трьох років. За даний період здійснено перевірку 518 сімей, щодо яких було отримано повідомлення управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. 
На території району успішно функціонують 4 дитячі будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей, де виховується 31 дитина. Впродовж року  з позитивним результатом припинили функціонування 1 дитячий будинок сімейного типу і 1 прийомна сім`я. У 2018 році на базі 2 родин, які виявили бажання стати батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу та, за поданням Мукачівського РЦСССДМ,  успішно пройшли навчання та отримали позитивні рекомендації Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, було створено 2 дитячі будинки сімейного типу. Таким чином, протягом 2018 року 5 ДБСТ та 6 ПС ( 38 дітей) було охоплено соціальним супроводженням, відповідного до вимог Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування 
Особливу увагу Мукачівський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді приділяє питанню профілактики  та протидії насильству в сім`їНа облік з даної проблематики поставлено 152 сім’ї,  де виховується 180 дітей.
У зазначений період Центр надав соціальні послуги 73 сім`ям, члени яких постраждали від збройних конфліктів (учасники антитерористичної операції ). Здійснено оцінку потреб 14 внутрішньо переміщених сімей, у яких виховується 32 дитини.
Важливим напрямком діяльності Центру є соціальна робота  з неповнолітніми та особами молодіжного віку, які були засуджені до покарань, не пов`язаних з позбавленням волі. Так, протягом року  з обліку було знято 57 осіб, на облік Центру  було поставлено  72 особи  молодіжного віку, з а також 10 неповнолітніх, щодо яких Мукачівським міськрайонним відділом з питань пробації було надано повідомлення про постановку на облік, як таких, що перебувають у конфлікті з законом. 
Працівниками Мукачівського районного центру СССДМ було проведено ряд просвітницьких заходів з нагоди відзначення Дня матері та Міжнародного дня родини у навчальних закладах Мукачівського району, спрямованих на вшанування жінки-матері, збереження національних сімейних традицій і цінностей, привернення уваги до проблем сім’ї.
Крім того, у 2018 році  працівниками Центру було виготовлено 876 листівок,  буклетів - пам`яток: «Візьми дитину в родину», «Ранні статеві стосунки та їх наслідки», «Шукаємо патронатних вихователів», «Наставник для дитини, яка проживає у закладі для дітей», «Кібербулінг – віртуальна агресія», «Людина – не товар», календарі - плакати «Патронат  над дитиною – шанс для дитини та сім`ї».

КУЛЬТУРА
У 2018  році в районі проведено 3 фестивалі: X регіональний фестиваль вертепних дійств та колядницьких груп “Ходімо разом у Віфлеєм»,VIIІ районний фестиваль сімейних  та родинних колективів «Мелодії родинних сердець», IIІ районний фольклорний фестиваль ,,Бобовищенське гроно”.
     Проведено  10  районних  масових  заходів  та  прийнято  участь  у 12    фестивалях-конкурсах  обласного  рівня.  Значно покращився  виконавський  рівень  колективів  та  організація  проведення  свят.
       В районі функціонують  70 клубних установ та районний будинок культури. В травні-червні 2018 року в клубних установах проведено місцеві творчі звіти-конкурси колективів художньої самодіяльності та виставки творів народних умільців «Від села до села з піснею і словом». Всього у місцевих творчих-звітах  прийняло участь  60 клубних установ, що представили творчу роботу 309 колективів художньої самодіяльності. Поряд  з  роботою  клубних  закладів  змістовну  культурно-мистецьку  діяльність  забезпечують  9  народних  самодіяльних  колективів.            
       В  Мукачівську районну  бібліотечну  систему  входять:  центральна  районна  бібліотека,  районна  дитяча  бібліотека  та  59  бібліотеки-філії,  читачами  яких  є  52975 читачів. Відповідно до розпорядження голови Мукачівської райдержадміністрації від 11.06.2018 №311 ліквідовано бібліотеку-філію №2 с.В.Лучки Мукачівської районної централізованої бібліотечної системи. Книжковий  фонд  системи  станом  на  01.01.2019  року  складає  517452  примірників  друкованих  видань.  За рік фонди оновилися  на  6599 примірників: за державними програмами – 1 497, регіональними програмами – 293, в дар від організацій, читачів – 2 455 прим., відшкодовано читачами -132 прим., гранти- 256, періодика - 1966 прим.
      Передплата на 2019 рік проведена  у бібліотеках району на суму 6000 грн. В останні 2 роки активізувалась робота з очищення фондів. У звітному році списано 24 001 примірників видань.
     На  сьогоднішній  день  в  районі  працюють  3  дитячі  школи  мистецтв,  в  яких навчаються  940  учнів з яких  545   учнів навчаються за музичним напрямком, понад 233 - займаються  образотворчим мистецтвом,  136 – хореографічним, близько 26  учнів - театральним мистецтвом. Розмір батьківської плати за навчання становить від 100 до 120 гривень.  
      Протягом року здійснено  заміну  дверей у  клубній установі с.Зубівка (на суму 8,200 тис.грн.), проведено заміну вікон і підлоги  у дитячій  школі мистецтв с.Ракошино (на суму 165,0 тис.грн.), поточний ремонт електропроводки бібілотеки-філії с.В.Визниця (на суму 10,900 тис.грн); заміна дверей у бібліотека-філіях с.Пузняківці, Кольчино та клубу с.Обава (на суму 34,014 тис.грн); заміна дверей в Чинадіївські дитячій школі мистецтв (на суму 44,988 тис.грн);  придбання  комп'ютерної техніки (3 комлекти ПК, 1 ноутбук, 1принтер) для районної дитячої бібліотеки, централізованої бухгалтерії відділу культури, районного будинку культури, бібліотеки-філії с.Кленовець (61,500 тис.грн).
      Стратегією розв'язання проблемних питань галузі культури є “Програма розвитку культури і мистецтва в районі на 2018 рік». Дана Програма у 2018 році передбачає видатки в сумі  250,0тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Фінансове забезпечення галузі медицини району у 2018р. в порівнянні  з  2017 р. було зменшено  на   21263,5,4 тис. грн. на  38,2 % . 
Так, бюджет охорони здоров’я на 2018  р. затверджений   в загальній сумі коштів медичної субвенції 34469,3 тис. грн. Кошти виділені НСЗУ після заключення договору у жовтні місяці у сумі 8895,8 тис. грн., не враховуються до розрахунків порівняння у зв`язку з різними джерелами фінансування.
Протягом 2018 р. додатково надійшли з державного бюджету кошти в сумі 4380,6тис.грн. з них: на виконання  Державної Програми «Доступні ліки» - 2300,6 та на пільгове забезпечення інсуліном -2080,0 тис. грн.
В розрізі видатків  порівняльний  аналіз за 2018 рік виглядає наступним чином:    
• на виплату заробітної плати з нарахуванням   затверджено видатки   в сумі     17788,5 тис.грн., що складає   51,6% від загальної суми видатків та   в порівнянні з 2017 р. зменшено на 41,5 %;
• на предмети, матеріали, обладнання, бензин  та інвентар  передбачено кошти в сумі  853,0  тис.грн., що   менше в порівнянні з 2017 р. на   38,4  тис. грн.,  та  складає –  2,5  % від всіх видатків;
• на придбання медикаментів та виробів медичного призначення   затверджено   –   806,0 тис.грн., що складає  2,4 % всіх видатків. В порівнянні з 2017 р. дані видатки зменшено   на  694,0  тис.грн.
• на оплату послуг (крім комунальних)  затверджено  кошти в сумі   700,0 тис.грн.,  в порівнянні з 2017 р. видатки зменшено на  232,0   тис.грн., від загальної суми видатків дані видатки складають 2 %  Дані кошти використовуються   на оплату послуг зв’язку, дератизацію приміщень лікувальних закладів, послуги банку, обслуговування комп’ютерної техніки, оренду приміщень.  
        Однак, не вистачає коштів на покращення матеріально-технічного стану  лікувально-профілактичні заклади Мукачівського району. Так,  на сьогоднішній час заклади охорони здоров’я  забезпечені  апаратурою та обладнанням на 60%.  До повного забезпечення обладнанням та медичною апаратурою згідно табелю оснащення (Наказ Міністерства охорони здоров’я України 26.01.2018 року №148) потреба складає 40%  в розрахунках 115,0 тис.грн. Порівняно з 2017 роком в якому потреба складала 1500,0 тис.грн, вдалося дооснастити ЛПЗ на 1385,0 тис. грн. Тим не менше для виконання другого етапу Наказу МОЗ та  забезпечення закладів обладнанням для телемедицини потрібно 5400,0 тис.грн.
          У 27-х  медичних закладах району працює лабораторія у 3-х ЛПЗ немає приміщень для проведення лабораторних аналізів.  У всіх амбулаторіях працює ЕКГ, а також амбулаторії с.Ракошино, с.В.Лучки, смт.Чинадійово оснащені кольпоскопами, УЗІ апаратами та рентген апаратами.  Великолучківська АЗПСМ працює з флюорографом тому:
·	у 2017 році було проведено закупівлю реактивів, ренген плівки, флюорографічні плівки, скарифікатори для забору крові, екг термоплівки на 186,2 тис.грн. потребу забезпечено на 90%.
·	у 2018 році  закуплено на 162,0 тис. грн. потребу забезпечено на 80%.
  22 медичні заклади обслуговуються  санітарними автомобілями. З них 5 автомобілі яким понад 25-ти років (АЗПСМ Ракошино, АЗПСМ Чинадійово, АЗПСМ В.Лучки, АЗПСМ Кленовець, АЗПСМ Обава).
  До повного забезпечення автотранспортом для мережі потрібно ще 9 автомобілів:
·	АЗПСМ Горонда;                        -  ДЛ Ракошино;
·	АЗПСМ Баркасово;                     -  ДЛ Чинадієво;
·	АЗПСМ Бобовище;                     - ДЛ  В.Лучки;
·	АЗПСМ Кленовець;                     - АЗПСМ Обава;
·	АЗПСМ Ключарки;                     
Також в 2018 році АЗПСМ с.Березинка отримала легковий автомобіль «Opel Caddy» з конфіскованих машин з м.Ужгород. 
Щодо підготовки до опалювального сезону з  71-го лікувального закладу району 36 переведено  на тверде паливо.  
·	 у серпні 2018 року за допомогою публічних закупівель було закуплено 330 м3 дров на загальну суму 297,0 тис.грн.
Протягом 2016-2018 років закуплено 14 грубок на загальну суму 84,0 тис.грн.
 та  проведено повірку коректорів та газових лічильників з подальшою заміною тих приладів, які не пройшли  повірку. 
Щорічно Центром ПМСД Мукачівського району проводяться тендерні процедури закупівлі для  забезпечення потреби у лікарських засобах лікувально – профілактичні заклади району.
У 2018 було здійснено закупівлю виробів медичного призначення на суму 90 тис.грн. потребу забезпечено на 70%, закуплено медикаментів на суму-312,0 тис.грн. потребу забезпечено на 85%, дезінфікуючих засобів на суму – 165,0 тис.грн. потребу забезпечено на 90%, перев’язувального матеріалу на суму – 90,0 тис.грн. потребу забезпечено на 70%, реактиви, рентген, екг-плівка, скарифікатори на суму – 162,0 тис.грн., потреба забезпечена на 80 % .
          На оплату пільгових рецептів протягом 2018 р. передбачено  1200,0     тис.грн.,   що  менше  в порівнянні з 2017 р. на   1105,0 тис.грн. 
Від  загальної суми видатків, видатки на пільгове забезпечення складають  5,8 %, з них :,  500,0 тис.грн- забезпечення нефрологічних хворих та хворих з трансплантованими органами,   150,0 тис.грн. – забезпечення стомованих хворих кало приймачами; 400,0 тис. грн. – онкологічні захворювання ; 150,0 тис. грн. – забезпечення наркотичними засобами. Рішенням сесії районної ради додатково виділено кошти у сумі 800,0 тис. грн. для інсуліно-залежних хворих.
         На оплату комунальних послуг протягом 2018 р. виділено з місцевого бюджету  3800,0 тис.грн, що складає 11 %  від загальних видатків. 
Протягом 2018 року Світовим банком безоплатно передано медичне обладнання на суму - 1396,4 тис.грн, включаючи 24 електрокардіографи, 15 ноутбуків, 129 стетоскопів та 115 глюкометрів з тест-смужками.
   Відсоток забезпечення вакцини у співвідношенні з потребою лікувально- профілактичних закладів за 2017 рік складає 48,14%, а за 2018 станом на 01.01.2019р. 89%.
      Незважаючи на низький відсоток коштів на інші видатки, Центр завдяки раціональному використанню бюджетних коштів за 2018р., знайшов можливість провести поточні ремонти приміщень на загальну суму 300 тис.грн.: Березинської АЗПСМ, ФАП Лавки, та заміною даху у  ФАПі Дубино. Придбано оргтехніку: комп’ютери, принтери, УПС системи, флешки та проведено інтернет у закладах охорони здоров’я району на загальну суму – 200 тис. грн. 
Крім цього протягом 2018 року Центром придбано паливо-мастильних матеріалів на загальну суму 439,6 тис.грн.
Всього  існуючих штатних одиниць в Мукачівському районі станом на 31.12.2018р. всього 390, всього зайнятих посад 370, фізичних осіб – 414 осіб,з них жінки 249, з них: лікарських посад 72,5, зайнятих посад – 71,75, працюючих – 74 фізичні особи, середнього медичного персоналу 195 зайнятих посад – 185, фізичних осіб — 208, іншого та молодшого медичного персоналу 162,5, зайнятих посад — 134,5, фізичних осіб – 132.   
         Пенсіонерів лікарів всього 34, що складає 45% із загальної кількості лікарів працюючих, з яких 4 особам вже за 65 років.
Пенсіонерів середнього медичного персоналу 19, що складає 7% із загальної кількості середнього медичного персоналу, а особам яким за 65 років 6 осіб.
         За  2018 рік  атестовано всього лікарів – 24 осіб, в тому числі: лікарів Вищої категорії – 19, І категорії - 6, ІІ категорії – 5, атестовано всього середнього медичного персоналу – 40 осіб, в тому числі: Вищої категорії – 30, І категорії 5, ІІ категорії – 5.
         Атестація та курсова підготовка в районі проходить 100% від запланованого.
         За звітний період після проходження інтернатури  приступив до роботи в районі 1 лікар в Ракошинську АЗПСМ за спеціальністю «Радіологія». 
         На даний час в районі є 3 ставки лікарів рентгенологів, з яких працюють 2 молоді спеціалісти.
        Забезпечення кадрами в районі вимагає детального вивчення та аналізу, тісної співпраці з департаментом охорони здоров'я області по направленню молодих спеціалістів у район. 
Головний лікар  ЦПМСД Лані В.Ю. разом з Коштура Т.Г., Балега Л.Я., Петах В.В., Міняєва О.І., Буркова Л.П., в 2018 році закінчили навчання у Тернопільському національному економічному університеті та здобули другу вищу освіту за спеціальністю «Магістр економіки».    
      Вперше  в області для 84 працівників ЛПЗ району   проведено навчання  з 26.11.2018р.-14.12.2018 р. в електронній системі Helsi  на загальну суму 128 тис.грн. - це виконання однієї з умови підписання договору з НСЗУ.
Продовжується робота по Державній  програмі «Доступні ліки» та «інсулінотерапія»  в районі на протязі 3- х років. Виконання програми 100%. В 2018 році  було виділено з державного бюджету на програму   «Доступні ліки» -2 300 600 грн., які 100% реалізовані. Отримали лікування по програмі -23678 осіб з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом II типу. 
Проблемними питаннями залишається:
1.Будівництво ФАПу с.Синяк з квартирою для медичного працівника.
2.Реконструкція ФАПу с.Жборівці;
3.Придбання 9 санітарних машин для району; 
4.Капітальний ремонт АЗПСМ Горонда;
5.Поточний ремонт: АЗПСМ В.Коропець, ФАП с.Кучава.
У 2018 році робота в лікувально-профілактичних закладах була спрямована на декларування населення в закладах охорони здоров’я району, підписання договору з Національною службою здоровֹ’я України, отримання ліцензії для ведення медичної практики на I рівні. З даними завданнями ЦПМСД  впорався, а саме підписано Договір з НСЗУ  з 01.10.2018р., отримано ліцензію на медичну практику 15.11.2018р., проведена акредитація закладу  27.12.2018 року на Вищу категорію на 3 роки. Задекларовано 62408 осіб - 62% населення на початок  2019 року - це один з кращих показників в області, робота по декларуванню продовжується. Станом на лютий 2019 року задекларовано - 63860 осіб.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Призначення державних соціальних допомог протягом 2018 року:

№
Види допомог
2018р


Кількість
Сума (тис.грн.)
1
Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми, в т.ч. по вагітності та пологам, на дітей віком до 3-х років, при народженні дитини, на дітей під опікою, на дітей одиноким матерям, при усиновленні дитини, тимчасової державної допомоги дітям (аліменти)
4412
110077,84
2
Малозабезпеченим сім’ям
429
7737,8
3
Допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
1266
25213,3
4
Державна соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд
634
10608,1
5
Державна соціальна допомога на догляд за особами з інвалідністю І чи ІІ гр. внаслідок психрозладу
142
1516,6
6
Компенсація фізичним особам які надають соціальні послуги
93
174,9

Згідно Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995№848., кількість сімей які звернулися за субсидією у 2018 році становить 14 016 з них призначено субсидій 8699 особам. Станом на 01 січня 2019 року отримують субсидію на ЖКП 4198 сімей.
	Сума нарахованої субсидії з початку 2018 року. становить 75 374 тис.грн. 117 729,4 профінансовано надавачам послуг з початку 2018р. Заборгованість на початок 2018р. становила 48869,5 тис. грн., станом на 01 січня 2019 року  - 6514,1тис.грн.
 На придбання твердого палива та скрапленого газу у 2018р. звернулося 1636 заявників, було призначено 1489 субсидії на суму 4484,4 тис.грн. На кінець 2018р. заборгованості по виплаті не має. До Управління з заявами на повернення коштів звернулося 1005 чоловік на загальну суму 659,3 тис. грн.	
Відділом державних соціальних інспекторів, проводились планові та позапланові обстеження матеріально-побутових умов проживання  заявників,  які звертались за одержанням  державних соціальних допомог, з метою визначення їх рівня забезпеченості за місцем проживання. Протягом 2018 року було складено 2131 акт.
        Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації у 2018 році за різними нормами надавались 12 видів пільг та компенсацій 43-м категоріям пільговиків. Всього на обліку перебувають 26632 чол.., які користуються пільгами за соціальною ознакою, в т.ч. 878 ветеранів війни:
-	інваліди війни – 144 чол.;
-	учасників бойових дій – 592 чол. в т.ч. 9 чол. старше 85 років та  332 учасників АТО;
-	учасників війни – 26 чол.;
-	члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни – 116 чол., в т.ч. 13 сімей загиблих учасників АТО.
     Налагоджений чіткий облік громадян пільгових категорій на базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та Централізованого банку даних з проблем інвалідності. Підтримується на належному рівні електронний обмін інформацією з підприємствами-надавачами послуг щодо отримання пільговиками знижок.
    У 2018 році для відшкодування отриманих пільгових послуг управлінню була доведена субвенція з державного бюджету в розмірі  9354,9 тис.грн. Згідно Постанови Кабінету Міністрів  України від 04.06.2015 року  № 389 «Про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян  з  урахуванням середньомісячного  сукупного доходу сім»ї» , станом на 01.12.2018 року було оброблено  6896    карток пільговиків, списки яких були подані в електронному вигляді підприємствам-надавачам послуг. На  придбання  твердого палива та скрапленого газу  одержали кошти 455 пільговиків. 
Згідно списків, наданих відділом  державної реєстрації актів цивільного стану  Головного територіального управління  юстиції  у Закарпатській області   по Мукачівському районі знято  з обліку в базі даних ЄДАРП  1386 пільговиків у зв’язку зі смертю.
У 2018 році Управлінням видано 821 направлення особам з інвалідністю на забезпечення ТЗР і протезно-ортопедичними засобами реабілітації. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 238 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” було внесено зміни до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321.Згідно нового Порядку управління заключено 34 2-сторонніх та 85 3-сторонніх договорів з підприємствами, щодо забезпечення населення технічними засобами реабілітації та протезно-ортопедичними виробами. Відповідно до укладених договорів у 2018 році управлінням освоєно 3683,6 тис. грн.
Щоденно  наповнюється база ЦБІ електронними картками інвалідів,  поданих медико-соціальними  експертними комісіями індивідуальних програм реабілітації інвалідів. Станом на 31.12.2018р. в базу ЦБІ внесено 2203 електронні картки інвалідів, робота продовжуватиметься і надалі. 
У Мукачівському районі була проведена соціальна акція, в рамках якої особи з інвалідністю отримали інвалідні візки. Допомогти тим, хто цього найбільш потребує, вдалося завдяки співпраці Мукачівської РДА та благодійного фонду «Нетворк оф керінг» з Києва. Сучасні та функціоналі візки отримали 24 особи з інвалідністю, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом.
На обліку в Управлінні перебувають 117 чол., в т. ч. 14 чол. перша категорія, 103 чол. друга категорія, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З початку року на виплату пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи використано 340,05 тис.грн. За індивідуальними заявками 2532 інвалідів протягом 2018 року отримали 2382 одиниць засобів реабілітації, в т. ч. 69 крісел колісних. 
Відповідно до медичних показань Управління укладає 3-сторонні договори щодо закупівлі санаторно-курортних путівок ліквідаторам аварії на ЧАЕС 1 категорії. У 2018 році закуплено 3 путівки.
 На сьогоднішній день в Мукачівському районі нараховується 362 учасників АТО, із них на обліку в управлінні соціального захисту населення з відповідним статусом та посвідченням „учасник бойових дій ” рахується 326  чол.,  19 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 3 інваліди військової служби  та 19 членів сімей загиблих за 7-ма загиблими учасниками АТО та 1 учасник війни.
В районі діють 2 громадські організації „Спілка учасників антитерористичної операції міста Мукачево та Мукачівського району” та  „Учасники АТО та інших бойових дій Мукачівського району”.  
Управління соціального захисту населення розробляється районна програма «Турбота», в якій одним із напрямком є надання матеріальної допомоги членам громадської організацій АТО. Згідно даної програми «Турбота», за рахунок коштів місцевого бюджету, виділено 29 особам  40 тис. грн.
Відповідно до Постанови КМУ від 08.08.16 № 510 «Про внесення змін до   Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті   на забезпечення постраждалих учасників АТО санаторно-курортним лікуванням» в 2018 році - 16372 грн. (2 путівки)
До Дня Перемоги проведено виплати 650 ветеранам війни на загальну суму 964,5 тис. грн.
Проведено виплату компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки 53 інвалідам війни на суму 21,1 тис.грн., оздоровлено 38 осіб з інвалідністю різних категорій.
Станом на 31.12.2018 року на обліку в Мукачівському об‘єднаному управлінні Пенсійного фонду України по Мукачівському району перебуває 22010 пенсіонерів проти 22331 за аналогічний період 2017 року. Середній розмір пенсії по Мукачівському району за 2018 рік становить 1837,7 грн. проти 1813 грн. за аналогічний період 2017 року.
	
Демографічна та сімейна політика
Всього по району, на кінець звітного періоду, нараховується 1550  багатодітних сімей, в яких виховується 5650 дітей.   Із загальної кількості багатодітних сімей, 1058 виховують по 3 дітей, 246 по 4 дітей, 117 по 5 дітей, 61 по 6 дітей, 35 по 7 дітей, 15 по 8 дітей, 15 по 9 дітей, 4 по 10 і більше дітей. Повні сім’ї складають 1023, у 15 сім’ях діти виховуються батьком, у 512 виховуються мамою, у 14 сім’ях один з батьків є інвалідами, одночасно із загальної кількості дітей з багатодітних сімей 41 є інвалідами. 
Протягом  вересня-листопада 2018 року видано 201 пакунок, відповідно до Порядку надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», згідно постанови КМУ від 20.86.2018 №512.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.12.2015р. №575 (із змінами від 27.01.2017 №32) схвалено   програму «Про районну програму сімейної, демографічної, гендерної політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки» та   відповідні заходи по її виконанню. Видатки на Програму затверджені рішенням сесії районної ради від 15.03.2018 №187, на реалізацію заходів   з місцевого бюджету виділено 60,0 тис. грн., які використані: 57,7 тис. грн. - витрачені на транспортні витрати, пов’язані з  виїздами робочих комісій, мобільних груп в населені пункти району, в тому числі і за місцем компактного проживання ромського населення, з метою проведення профілактичних заходів, роз’яснювальної роботи, обстеження неблагополучних сімей з метою попередження сімейного насильства, проведення бесід, як не потрапити в ситуацію торгівлі людьми, дітьми, контролю за належним виконанням батьківських обов’язків та інше; 2,0 тис. грн. витрачені на виготовлення плакатів, буклетів, у зв’язку з проведенням заходів  з нагоди Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, 0,3 тис. грн. використані на сувенірну продукцію, призначену для 4 багатодітних матерів, які були протягом 2018 року удостоєні почесного звання України «Мати-героїня».
	Відповідно до Закону  України «Про державні нагороди України»“ та Положення „Про почесні звання України” протягом 2018 року подано клопотання на ім’я голови обласної держадміністрації щодо представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» на 5 багатодітних матерів району за вагомий  особистий внесок у виховання дітей у сім’ї.  Всього  по Мукачівському району почесного звання України «Мати-героїня» удостоєні 285 жінок, із них протягом 2018 року цього звання удостоєні 4 жінки, яким виплачено грошову винагороду   на суму 70,5 тис. грн., для матерів організовано урочисте вручення нагрудних знаків „Мати-героїняˮ та посвідчень багатодітним матерям; вручено квіти та подарункові набори. Для активізації роботи щодо висунення багатодітних матерів до присвоєння почесного звання, в листопаді 2018 року проведено семінар-навчання з секретарями сільських(селищних) рад, а також опубліковано в газеті «Мукачево» від 29.11.2018 «47(1251) Порядок встановлення почесного звання України «Мати героїня». 

Попередження насильства в сім’ї
Відповідна робота проводилася на виконання  Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”. Протягом 2018 року  проведено 5 засідань   районної Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. За 2018 рік     зареєстровано 245  звернень  щодо  вчинення насильства в сім’ї. Із загальної кількості випадків 233 скоєні внаслідок  алкогольного сп’яніння,  в тому числі внаслідок сп’яніння обидвох учасників – заявника та правопорушника – 18 випадків(за 2017 рік 63 випадки). Із загальної кількості сімей, в яких зафіксовано сімейне насильство – 121 сім’я виховує  255 неповнолітніх дітей. 
Протягом поточного року проведено 17 виїздів мобільної групи з оперативного реагування на вирішення проблемних соціальних питань на території 15 сільських рад: Ракошинська, Чинадіївська, Макарівська, Великолучківська, Чомонинська, Лавківська, Верхньовизницька, В.Коропецька, Лалівська, Завидівська, Івановецька, Лохівська, Бобовищанська, Копиновецька, Зняцівська.
На засіданні колегії районної державної адміністрації від 28.03.2018 року розглянуто питання «Про стан здійснення заходів по запобіганню та попередження насильства в сім’ї». В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» питання домашнього насильства обговорено на районній Раді регіонального розвитку 28.11.2018 року. 	Питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок забезпечується шляхом поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів у системі освіти,  створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичному житті громади, недопустимості будь-якого насильства за ознакою статі. Протягом 2018 року звернень від осіб, які зазнали ґендерної дискримінації не зафіксовано.	 

Протидія торгівлі людьми
	В районі постійно проводиться робота щодо роз’яснення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми. Необхідна інформація щодо застосування норм законодавства та ідентифікації потерпілих розміщена на офіційній веб-сторінці райдержадміністрації, аналогічна інформація доведена до відому сільських(селищних) рад. Проведено засідання районної  постійно діючої комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання  торгівлі людьми(протокол №1 від 15.03.2018р.), на якому поставлено питання активізації роботи суб’єктів щодо виявлення, ідентифікації потерпілих осіб та обміном інформації з цих питань. Проведено спільне засідання „круглого столу”: Закарпатської громадської жіночої організації „Веста” у партнерстві з департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації, за участю депутата Закарпатської обласної  ради В. А. Вишняка; членів Мукачівської районної Координаційної   з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми та районної постійно діючої комісії з питань координації зусиль та обміну інформацією щодо запобігання торгівлі людьми(протокол від 11.06..2018 №3), за наслідками якого намічені заходи направлені на активізацію роботи з інформування громадськості щодо законодавства з питань протидії торгівлі людьми, виявлення, ідентифікація потерпілих осіб та надання відповідної допомоги. Протягом 2018 року звернень від осіб, які вважають себе постраждалими внаслідок торгівлі людьми не зареєстровано.

Оздоровлення дітей
	Загальна кількість дітей пільгової категорії, яка має право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок складає 3731 дитину. Оздоровлення дітей проводилося за рахунок державного, обласного, районного бюджетів, релігійних благодійних організацій, профспілкових організацій із залученням батьківських коштів та виділених благодійних путівок. 
Відповідно до програми «Про Районну програму оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення на 2018-2021 роки», затвердженої рішенням сесії від 15.03.2018р. № 203,  на 2018 рік виділено   кошти в сумі 199,0 тис. грн., відпочинком охоплено 35 дітей по 14 днів.
Важливо відзначити   В.Коропецьку сільську раду, яка рішенням виконавчого комітету   від 08.05.2018 №433 «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей пільгової категорії» виділила кошти     в сумі 96,6тис. грн., відпочинком по 14 днів охоплено   15 дітей пільгової категорії.  
Всього протягом 2018 року   послугами з оздоровлення та відпочинку охоплено 2778 дитини пільгової категорії, в порівнянні до 2017 року – 2120 дітей, ріст складає  24%.  

Робота територіального центру соціального обслуговування
       На безперебійне функціонування територіального центру соціального обслуговування в 2018 році було затверджено бюджетні призначення в сумі 
3 220 152 грн. Із 39 сільських та селищних рад району наданням соціальних послуг охоплено 31. В Мукачівському районі на 31.12.2018р. виявлено та знаходяться на обліку 928 громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. Із них 238 осіб віком 80 років і старші, 34 особи з V – ю групою рухової активності, 754 – громадяни похилого віку, 288 – особи з інвалідністю.
       У Мукачівському районному територіальному центрі функціонує 2 відділення. У відділенні стаціонарного догляду з постійним або тимчасовим проживанням у 2018 році проживало 14 осіб, із них 7 осіб із інвалідністю, 4 людей, які опинилися в складній життєвій ситуації. Підопічні забезпечені медикаментами та ліками. Вартість обслуговування однієї особи в відділенні стаціонарного догляду щомісяця становить 4 200 грн. Кількість ліжко днів становить 3950. 
       Відділенням соціальної допомоги вдома у 2018 році  надано послуг  269 громадянам. В тому числі:  240 – громадяни похилого віку; 84 осіб у віці 80 років і старше; 15 осіб з V –ю групою рухової активності; 126 – Діти війни; 63 – ветерани праці; 63 – інваліди (28 – інваліди, які не досягли пенсійного віку); 3 – сім’ї загиблих; 3 – учасники бойових дій; 1 – учасник ЧАЕС.
За 2018 рік відділенням соціальної допомоги вдома надано 74 895 послуг. Кількість відвідувань до підопічних становить 28 661 раз.
       У с. Дерцен співпрацюємо з релігійною громадою реформатської церкви де створено центр милосердя «Табіта». Зусиллями трьох соціальних робітників та фінансової допомоги церковної громади щоденно забезпечуються гарячими обідами 75 чоловік, в т.ч. 23 людей похилого віку та інвалідів, які обслуговуються відділенням соціальної допомоги вдома в  с. Дерцен та с. Форнош. Також готують і розвозять по домівкам обіди людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. ЗОБФ «Дім Милосердя» в 2018 році  надав для наших підопічних гуманітарну допомогу у  вигляді одягу, взуття. Видано 437 чол. на суму                      21705, 74 грн. ГО «НаДія» з м. Мукачева надали гуманітарну допомогу одиноким  у вигляді одягу б.в. Отримали 44 людини на суму 305,00грн,  70  одиноких людей району отримали  допомогу у вигляді пасок до Великодніх свят на суму 1750 грн.  

ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЯ
Мукачівщина володіє потужним туристично-рекреаційним потенціалом, який сьогодні ефективно і раціонально використовується в лікуванні, оздоровленні та відпочинку. На сьогоднішній день на території Мукачівського району нараховується понад 40 туристичних комплексів. Це готельні та готельно-ресторанні комплекси, санаторії, бази відпочинку, сільські садиби. До них входять санаторно-курортні заклади такі  як «Карпати», «Синяк», філія «Синяк», бази відпочинку та оздоровчі комплекси - «Belle Royalle», «Водограй», «Білочка», «Сонячні Карпати», «Едельвейс», «СТК Синяк»,  готельно-ресторанні комплекси - «Карпатський мисливець», «Червона гора», «Інтурист», «Корал», «Вольногора», «Магнат», «Тропік», «Золоті Ворота», «Вікенд», «Троянда Карпат» а також ряд власників садиб які надають туристичні послуги  в галузі сільського туризму.
Фінансово-господарська діяльність туристичної галузі є стабільно-зростаючою.
Слід зазначити, що за 2018 рік загальний показник кількості туристів склав більш ніж 44167 тис. чол., що свідчить про те що показник кількості туристів стабільно-зростаючий. Найбільш суттєве збільшення кількості відпочиваючих спостерігається у санаторіях “Карпати”, «Синяк»,  філія «Синяк» в готелі “Червона гора” , ГРК «Белле Рояле», «Інтурист», ГК «Магнат» та оздоровчих комплексах «Водограй», «Білочка» В секторі сільського туризму даний показник також значно зріс . Слід відмітити, що в 2018-2019 році, погодні умови  дали змогу запрацювати СТК «Синяк», де відпочиваючі туристи мали змогу кататися на лижах та санках.
 Нестабільні погодні умови підтверджують необхідність впровадження технології штучного снігу, без якого перспективи подальшого ефективного використання комплексу «СТК Синяк» стають неможливими.  
Одночасно збільшення кількості відпочиваючих вплинуло на  період їх перебування  у туристичних закладах району, загальна кількість перебування гостей  складає понад 310тис. туро-днів, що на 7 тис. більше минулого року. Відповідно до цього сума обсягу наданих туристичних послуг склала понад 148 млн  195 тис. більше на 22 млн. 788 тис. в порівняння з  2017 роком.  
В цілому від діяльності закладів туристично-рекреаційної галузі Мукачівського району  за 2018 рік до бюджетів різних рівнів надійшло  148 млн. 195 тис. ( 6млн. 909 тис. місцевий бюджет 15млн. 759тис. державний).
Слід зазначити, що за останні роки значно покращився матеріальний стан закладів туристичної галузі. Цьому сприяло в першу чергу вкладання коштів на модернізацію існуючих, та будівництво нових об’єктів. 
У туристичних комплексах проводиться постійна підготовка до прийому туристів та заходи щодо поліпшення відпочинку. Так, власники сільських садиб беруть активну участь у виставкових заходах різного роду. На даний час в Мукачівському районі сільським туризмом займаються понад 25 власників будинків в сільській місцевості, а саме, «Воробей», «У Ірини», «У Жбори» (сезонне), «У Сідора» (сезонне), «У Вероніки», «У Старкова», «У цімбора», «У Кобаки», «Золота рибка», «Вілла Де Кампо», «У Поліни», «Вишня», «У Свети»; «Карпатський спогад»; «У Надії»; «Кельтський двір», «У Юрка», «Лісова пісня»,  еко- садиба «Чудодієво в Чинадієво» з Колибою «Деца у доктора». 
В Мукачівському районі  розроблено та промарковано 15 пішохідних маршрутів. На виконання програми розвитку туризму та курортів на 2018-2020 роки створено два велосипедних маршрути: маршрут № 2108 «Гірське кільце» та маршрут № 2109 «Панорама Фесті». Слід зазначити , що Мукачівщина стала місцем проведення кількох міжнародних вело змагань, серед яких й етапи Чемпіонату України, вело заїзд «Три замки Закарпаття» та « Кельтським шляхом». Включена в Міжнародний маршрут «Винний шлях» та водний маршрут по річці Латориця.
        Неодноразово туристичний потенціал району презентувався на міжнародних форумах як в Україні так і за кордоном. Прийнято участь у ХYІІ Міжнародній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр-Закарпаття 2018», яка відбулася у м. Ужгород. Було підготовлено спільну експозицію туристично-рекреаційного потенціалу Мукачівського району. На виставці свій туристичний продукт представляли туристичні підприємства краю, а також власники сільських садиб, за що вони були нагороджені Подяками «За активну участь у ХYІІ Міжнародній виставці-ярмарку «Тур’євроцентр-Закарпаття 2018». День туризму, який у світі й  в Україні відзначають 27 вересня, Мукачівщина зустріла у статусі переможця номінації «Кращий туристичний район». Район зайняв перше місце в області. Перемога у цій номінації- це результат праці всіх, хто працює у туристичній галузі, розвиває її, надає якісні туристичні послуги, представляючи туристам Мукачівщину. Зелений сільський туризм, лікування, рекреація, дитячий відпочинок, гастрономія, виноробські традиції, фестивалі, культурні надбання, історичні пам’ятки- все це складові нашого туристичного потенціалу. Успішна участь Мукачівського району у виставці також відмічена Дипломом. 
       Згідно ,,Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Мукачівський район на 2018- 2020 роки” Мукачівщина була представлена під час щорічного  інвестиційного форуму «Закарпаття - бізнес в центрі Європи». Захід  відбувся в культурно-історичному центрі «Совине гніздо». Бізнес та туризм, їх спільні взаємовигідні складові та шляхи вдалого поєднаня на прикладі виноробства - таким був головний акцент цьогорічного форуму. На форумі було представлено новий буклет «Досягнення та перспективи Мукачівського району», а також презентовано іноземним інвесторам проект реконструкції та консервації пам’ятки архітектури   «Реставрація пам'ятки ХV століття Чинадіївського замку   «Сент-Міклош», що є важливою складовою туристичної мапи району.
       


АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Агропромисловий комплекс району формують: 14 сільгосппідприємств, 162 фермерських господарств та 30,4 тисяч дворогосподарств населення.
Для виробництва сільськогосподарської продукції основним ресурсом є землі сільськогосподарського призначення. За даними форми 6-зем станом на 01.01.2019 року земельні площі в Мукачівському районі складають 51895,2 га,  в т.ч. сільськогосподарські угіддя – 51291,5 га, з них: 
·	ріллі – 35296,8 га;
·	багаторічні насадження – 3819,1 га;
·	сіножаті – 3898,4 га;
·	пасовища – 8277,2 га
Основні види діяльності сільгосппідприємств - це вирощування  зернових культур, овочів, плодів, винограду та виробництво тваринницької продукції.
Діють програми: 
·	Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2016-2020 роки;
·	Програма садівництва, виноградарства, росзсадництва на період 2010-2025 роки.
·	Програми розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва в Мукачівському районі на 2016-2020 роки.
За підсумками 2018 року вирощено і зібрано сільськогосподарських культур, зокрема:
·	всього зернових та зернобобових на площі 17305 га, намолочено 76,7 тис. тонн., урожайність 44,3 ц/га, що на 0,7 ц/га більше прогнозу; 
·	кукурудзи та зерна на площі 11246 га, намолочено 59,4 тис.тонн, урожайність 52,8 ц/га, що більше на 1,2 ц/га прогнозу;
·	картоплі на площі 5633 га, вал 102641 тонн, урожайність 182,2 ц/га;
·	овочів на площі 1653 га, вал – 40318 тонн, урожайність 244,0ц/га, більше на 14,2 ц/га прогнозованої;
·	посіяно озимих зернових культур під урожай 2019 року 4752 га (100%), в т.ч. озимої пшениці 4619 га (100%).
Значна увага приділяється виконанню «Програми розвитку садівництва, виноградарства, розсадництва на період 2010-2025 років». В районі закладено 147 га саду грецького горіха, 100 га ліщини (фундук), 100 га ягідників (лохини високорослої), 57 га садів кісточкових та зерняткових порід.
 В 2018 році усіма категоріями господарств вироблено 10841 тонн м’яса, що складає 97,8 % в порівнянні до 2017 року. Молока вироблено 31354 тонн, що складає 105,7% до 2017 року. Вироблено яєць 74615,7 тис.шт – 116,4% до 2017 року. 
Фінансова забезпеченість розвитку сільського господарства району здійснюється через бюджетну підтримку, залучення кредитних ресурсів та власні кошти товаровиробників. У 2018 році  частково відшкодовано підприємствам району відсоткову ставку за залученими кредитами у сумі 168,9 тис.грн.
За програмою (КПКВ 2801540) „Державна підтримка галузі тваринництва” станом на 01.01.2019 року виплачено 763,8 тис.грн.  Також за програмою що є вкрай важлива для нашого району (КПКВ 2801350) „ Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними ” станом на 01.01.2019 року профінансовано кошти для компенсації витрат у виноградарстві і садівництві у сумі 6142,4 тис.грн.

ЗАПОБІГАННЯ І ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
З метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки органів управління, сил та засобів цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації, проведення попереджувальних заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в районі створено комісію техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  Комісією за 2018 рік було рганізовано, проведено і протокольно оформлено 13 засідань  із розглядом  28 основних та 20 додаткових питань. За результатами розгляду видано 3 доручення та 6 поряджень.
З метою попередження пожеж в лісах та полях в районі проведені перевірки техногенного та протипожежного стану в екосистемах. В установленому порядку затверджено „Комплексний план попередження та ліквідації пожеж в екосистемах Мукачівського району на 2018 рік”.
Затверджено оперативно-мобілізаційні плани по гасінню пожеж в лісових угіддях Мукачівського району.
Розроблено районну Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Мукачівського району на 2019 – 2020 роки, Програму вивозу та утилізації залізобетонних контейнерів на 2019-2020 роки, уточнено та внесено зміни в Програму розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони Мукачівського району на 2016-2020 роки, Програму створення матеріального резерву Мукачівського району на 2016-2020 роки”.
За результатом роботи комісії ТЕБ та НС у 2018 році  стало подання заявки на отримання коштів в сумі 354 368 грн. на ліквідацію надзвичайної ситуації внаслідок яких пошкоджено будівлі дахи клубів в селах Пузняківці та Дубино. 
В Мукачівському районі знаходиться на обліку 30 захисних споруд цивільного захисту, в тому числі: 
 - сховищ - 1, ( підстанція Мир, с.Ключарки).
 - протирадіаційні укриття 29.
 - 3 захисні споруди державної форми власності.
 - 27 різних форм власності: комунальна, приватна.
Проведено технічну інвентаризацію з виготовленням документації на 15 об’єктах. По іншим захисним спорудам комісією з питань ТЕБ та НС підготовлені документи відповідно вимог та представлені для списання та зняття з обліку в управлінні цивільного захисту Закарпатської ОДА.    
Для ліквідації надзвичайної ситуації з резервного фонду державного бюджету в 2018 році виділено 354 368 грн. зокрема:
	аварійно-відбудовні роботи даху клубу с.Пузняківці- 299 940 грн;

аварійно-відбудовні роботи даху клубу Дубино- 154 428 грн;
В районі проведено штабне тренування Мукачівської районної ланки Закарпатської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на тему: ,,Дії органів управління та сил цивільного захисту Мукачівської районної ланки Закарпатської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру, пов’язаної з аварією на залізничному транспорті ”, 
До участі в тренуванні було залучено відповідні відділи та служби райдержадміністрації, Мукачівський міськрайонний відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій, евакуаційні органи місцевих органів самоврядування. 

БУДІВЕЛЬНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Забудовниками району протягом січня – вересня 2018 року прийнято в експлуатацію 17,243 тис. м. кв. загальної площі нового житла, що складає 138,5% до відповідного періоду минулого року та 6 % від загальнообласного обсягу житлового будівництва.
	Будівельними організаціями району за січень – листопад 2018 року виконано робіт на суму 22,817 млн. грн., що склало 127,0 % до відповідного періоду минулого року та 1,9 % від загальнообласного обсягу виконаних будівельних робіт.
В 2018 році в Мукачівському районі виготовлено таку  містобудівну документацію: 
1. Генеральний план суміщений з детальним планом території с. Кленовець, замовник – Кольчинська селищна рада; 
2. Генеральний план суміщений з детальним планом території с. Жборівці, замовник – Кольчинська селищна рада;
3.	Детальний план території земельної ділянки в урочищі «Біля керамплитки» для розміщення об’єкту енергозабезпечення – ділянка - 1, в с. Павшино, Мукачівського р-ну;
4.	Детальний план території земельної ділянки в урочищі «Біля водокачки» для розміщення об’єкту енергозабезпечення – ділянка - 2, в  с. Павшино, Мукачівського р-ну;
5.	Детальний план території земельної ділянки в урочищі «Біля керамплитки» для розміщення житлового будинку з господарськими спорудами та будівлями – ділянка - 3, в с.Павшино, Мукачівського р-ну;
6.	Детальний план території земельної ділянки по вул. Шевченка-бічна б/н в урочищі «Біля керамплитки» для розміщення господарського двору – ділянка - 4, в с.Павшино, Мукачівського р-ну;
7.	Детальний план частини земельної ділянки, яка є в користуванні релігійної організації «Монастир згромадження сестер Св.Йосипа де Сен-Марк Мукачівської Дієцензії римо-католицької церкви» для розміщення каплиці «Святого Духа» - ділянка -5 в с.Павшино,  Мукачівського району;
8.	Детальний план частини земельної ділянки для розміщення автотехстанції (ділянка – 6) в с.Павшино, Мукачівського району.
Замовником на проекти детальних планів є Павшиська сільська рада;
9. Детальний план території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд для переробки рибної продукції, розміщення резервуарів для дизпалива, пічного палива з використанням залізничної колії в с.Страбичово, вул.Центральна, 409. Замовником проекту детального плану є Страбичівська сільська рада;
10. Зміни до детального плану частини території смт. Чинадійово. урочище «Гірка» Мукачівського району в зв’язку з розміщенням сонячної енергетики. 
Замовником проекту детального плану є Чинадіївська селищна рада;
11. Детальний план території енергогенеруючого підприємства (сонячної електростанції) у с. Нижній Коропець, площею - 40 га, Мукачівського р-ну. 
Замовник проекту: Нижньокоропецька сільська рада;
12. Детальний план території під розміщення об’єктів сонячної енергетики та житлової забудови площею 25,358 га в с. Страбичово Мукачівського району.
Замовник проекту: Страбичівська сільська рада;
13. Детальний план території земельної ділянки з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з особистого селянського господарства на  будівництво та обслуговування будівель торгівлі площею 0,2 га у с. Великі Лучки, вул. Гагаріна, 1 «п», Мукачівського р-ну. Замовник проекту: Великолучківська сільська рада;
14. Детальний план території земельних ділянок Фермерського господарства «Світ м'яса» для розміщення готельно-ресторанного комплексу в с.Клячаново по вул. Головній, 91 «А» (з метою розміщення закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення на частині території, що розташована на території Івановецької сільської ради, за межами населеного пункту). Замовник проекту: Мукачівська райдержадміністрація та виконавчий комітет Івановецької с/ради; 
15. Детальний план території під розміщення енергогенеруючого підприємства (сонячної електростанції) на площі 60,0 га, розташованій на території Новодавидківської сільської ради, за межами населеного пункту Мукачівського району. Замовник проекту: Мукачівська РДА;
16. Детальний план території під розміщення сонячної енергетики (сонячної електростанції) на площі 14,5198 га в межах с. Ключарки Мукачівського району.
Замовник проекту: Ключарківська сільська рада;
17. Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з особистого селянського господарства на для будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,3267 га по вул. Центральній у с.Страбичово Мукачівського району. Замовник проекту: Страбичівська сільська рада;
18. Детальний план території ФГ «Світ м'яса» на забудову земельної ділянки для ведення фермерського господарства загальною площею 6,3 га у с. Жуково, вул. Миру, 1а (в межах населеного пункту), Мукачівського р-ну. Замовник проекту: виконавчий комітет Жуківської сільськоі ради; 
19. Детальний план території для розміщення багатофункціональної спортивно-тренувальної бази в урочищі «Тегладьарнал» в с. Дерцен. Замовник Дерценська сільська рада;
Активно   проводиться робота по вишукуванню земельних ділянок для комерційного використання та продажу їх через аукціон. 
Відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва та інфраструктури розглянуто та зареєстровано 1799 - висновки з питань надання земельних ділянок громадянам та юридичним особам у власність або в оренду для містобудівних потреб, проведено роботу по виготовленню, погодженню та видачі містобудівної документації:
	Будівельні паспорти забудови земельних ділянок – 270;

Містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок – 33

Об'єднання громадян, 
їх участь у суспільному житті району
Районна державна адміністрація дотримується принципів неупередженості та рівності у ставленні до всіх суб'єктів місцевого політикуму, незалежно від їх політичної спрямованості. З метою забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами та вирішенні питань місцевого значення, доступу громадськості до інформації  про діяльність органів  виконавчої  влади,  а  також забезпечення   гласності, відкритості та прозорості діяльності, при райдержадміністрації створена і діє Громадська рада, до якої ввійшли представники зареєстрованих в районі громадських організацій, благодійних доброчинних, громадських фондів, а це більше 70 громадських формувань. Протягом 2018 року було проведено 4 засідання Громадської ради. Крім того, постійно проводяться консультації з громадськістю, зустрічі за «круглим столом» з лідерами та представниками політичних партій та громадських об’єднань.
Одним із центральних напрямків роботи райдержадміністрації є вивчення і прогнозування суспільно-політичної ситуації в районі. Це дає можливість інформувати населення про діяльність органів виконавчої влади району, враховувати їх пропозиції та рекомендації при прийнятті управлінських рішень з питань, що стосуються життєвих інтересів широких верств населення, бути обізнаними з внутрішніми процесами, які відбуваються у територіальних громадах району.
Районна державна адміністрація тісно співпрацює із засобами масової інформації, надаючи актуальні інформаційні матеріали про роботу її управлінь, відділів та служб, виконкомів сільських рад, трудових колективів, про вирішення проблемних питань та перспективні плани, тим самим забезпечуючи  гласність і прозорість своєї діяльності. 
Значно активізувалася співпраця з громадськістю району. Було проведено цілу низку зустрічей з мешканцями сільських рад, із різними категоріями громадян, на підприємствах, в установах та організаціях району.
На даний час райдержадміністрація підтримує ділові контакти з лідерами місцевих об'єднань громадян, налаштованих на конструктивну співпрацю з органами виконавчої влади з метою узгодження дій, спрямованих на стабільну суспільно-політичну ситуацію в районі.
         Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації в сфері релігійного життя є запобігання міжконфесійним конфліктам та поєднання інтересів держави, суспільства і церкви стосовно становлення моралі та духовного розвитку.
На території району зареєстровані 167 релігійних громад. Усі зареєстровані громади здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством. За звітній період проблемних питань, які б порушували релігійні права громадян не зафіксовано.
  


