ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ ГОЛОВИ
ТИСМЕНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ІВАНА СЕМАНЮКА
ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ У 2017 РОЦІ
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Тисменицька районна державна адміністрація у своїй діяльності
керується принципами відповідальності, верховенства права, законності,
пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих
інтересів та забезпечує виконання Конституції, законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої
влади вищого рівня;
виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку, інших програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування;
реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами
повноважень.

Адміністративно-територіальний устрій. Населення.
Тисменицький район утворено у 1966 році, районним центром є місто
Тисмениця. Територія району складає 731 кв. км. Населення - 82 900 осіб.
В районі нараховується 51 населений пункт, діють одна міська, дві
селищні та тридцять сім сільських рад, та одна ОТГ.
Робота районної державної адміністрації у 2017 році була спрямована на
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

Звернення громадян
До районної державної адміністрації у 2017 році надійшло
всього 2086 звернень, з них найбільша кількість звернень громадян надійшла по
соціальних питаннях – 1692, що становить 91 відсоток від загальної кількості;
по земельних питаннях - 82 звернення, що відповідно становить 4,4 відсотка.
У порівнянні з 2016 роком кількість заяв громадян, які звернулися
безпосередньо до районної державної адміністрації, збільшилася на 116,8
відсотка, що становить 266 звернень.
Для оперативного вирішення проблемних питань керівництвом районної
державної адміністрації проводяться виїзні прийоми та зустрічі з громадянами в
населених пунктах району. У 2017 році було проведено 87 таких прийомів
громадян.

Організаційно-кадрові питання.
У 2017 році на посади державних службовців районної державної
адміністрації призначено 12 осіб, з них шляхом конкурсного відбору
призначено 9 спеціалістів, 3 державних службовців – по переводу з інших
державних органів.
У 2017 році 28 працівників районної державної адміністрації підвищили
кваліфікацію , з них 9 державних службовців за професійними програмами, 4 за програмами тематичних постійно діючих семінарів, 14 - за програмами
тематичних короткотермінових семінарів.
В управліннях та відділах районної державної адміністрації функціонує
локальна система "Картка", якою повністю охоплено 141 державний
службовець.
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Стан справ у галузі взаємодії з органами місцевого самоврядування
та розвитку об’єднаних територіальних громад
У минулому році надано практично-методичну допомогу виконкомам
міської, селищних, сільських рад з питань організаційно-кадрової роботи,
ведення діловодства, виконавської дисципліни в роботі з документами,
дотримання чинного законодавства при прийнятті рішень, роботи із
зверненнями громадян.
Протягом 2017 року відбулися громадські слухання з питань
добровільного об’єднання у територіальні громади із центром у с. Ямниця,
селищі Єзупіль, селищі Лисець та м. Тисмениця та більшості населених пунктів
району.
29 жовтня 2017 року відбулися перші вибори Ямницького сільського
голови та депутатів об’єднаної територіальної громади. У Ямницьку ОТГ
увійшли чотири села: Ямниця, Тязів, Сілець та Павлівка.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 квітня
2017 р. № 255-р «Про внесення змін до перспективного плану формування
територій громад Івано – Франківської області» окрім вже діючої Ямницької
ОТГ на території району заплановано утворити - Тисменицьку, Єзупільську та
Лисецьку ОТГ.
Також планують об’єднатися територіальні громади сіл Угринів і Клузів
та Загвіздя і Підлісся.
Протягом 2017 року документообіг у районній державній адміністрації
становив: вхідної – 4003, вихідної – 431. Видано 758 розпоряджень та рішень
колегій райдержадміністрації.
До архівного відділіу районної державної адміністрації протягом 2017
року на державне зберігання надійшло 2124 одиниці зберігання з кадрових
питань (особового складу) та прийнято 744 одиниці управлінської
документації.
Всього у 2017 році надійшло 1107 запитів. Тематика запитів –
підтвердження трудового стажу, підтвердження права власності на земельні
ділянки та встановлено пожежну сигналізацію.
Відділом ведення Державного реєстру виборців апарату районної
державної адміністрації для забезпечення періодичного поновлення
персональних даних Державного реєстру виборців отримано та опрацьовано
1760 подань з відомостями про виборців.
Співпраця з місцевими організаціями політичними партіями та
громадськими організаціями
Районною державною адміністрацією налагоджено співпрацю з
місцевими організаціями політичних партій та громадськими організаціями. За
даними Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській
області на території району зареєстровані та діють
107 громадських організації та
102 осередки політичних партій,
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з яких 80 – місцеві організації політичних партій
та 22 – міські організації.
В районі діє «Районна програма підтримки діяльності громадських
організацій району на 2016-2020 роки», відповідно до якої із районного
бюджету виділяються кошти на проведення статутної діяльності таких
громадських організацій: районне відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів, районна організація «Братство вояків ОУН-УПА»,
районна організація «Спілка учасників антитерористичної операції
Тисменицького району».
районна організація «Союз Чорнобиль України»,
районна організація ветеранів Афганістану «Українська Спілка ветеранів
Афганістану»,
районна організація Товариства Червоного Хреста України,
Представники громадських організацій беруть активну участь у заходах,
які проводить районна державна адміністрація.

.
Стан соціально-економічного розвитку Тисменицького
району
Економіка Тисменицького району представлена 38 промисловими
підприємствами основного кола.
Серед візиток нашого краю є продукція ПАТ «Івано-Франківськцемент»
(голова правління Круць Микола Федорович). Крім цього провідного
бюджетоформуючого підприємства, економіку краю зміцнюють:
ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» (керівник Бабій Вадим Миколайович),
ПАТ «Завод ТОС «Барва» (керівник Кащишин Роман Володимирович),
ТОВ «Тикаферлюкс» (керівник Іванишин Володимир Васильович),
ТОВ «Дена Метал Україна» (керівник Волошин Галина Євгенівна),
ТОВ «Івано-Франківський шиноремонтний завод» (керівник Смахтін
Юрій Полікарпович),
ПАТ «Тисменицягаз» (керівник Вітюк Василь Васильович),
ТОВ «Тисхутролюкс» (керівник Дарчин Галина Миколаївна),
ПАТ «БарваПромтара» (керівник Птуха Петро Володимирович),
ТОВ СП «MPV-Юкрейн» (керівник Ніколас Пеконстатіноу),
ТОВ «Мірам» (керівник Карніеллі Лівіо),
ТОВ «Аріон» (керівник Мельник Сергій Валерійович),
ДП «Ямниця» (керівник Підгайний Ігор Володимирович),
Філія ПАТ «Прикарпаттяобленерго» «Лисецький РЕМ» (керівник
Данилюк Сергій Богданович).

Промисловість
За 2017 року підприємствами району реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на суму 4754,1 млн грн, що складає 126,8 відсотків до
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відповідного періоду минулого року. Збільшення обсягів промислової
продукції
забезпечили:
ПАТ
«Івано-Франківськцемент»,
ДП
«Спецзалізобетон», ТОВ «Падана Кемікал Компаудс», ТОВ «Дена Метал
Україна», ПрАТ «Газінвест», ПАТ «Завод ТОС «Барва», ТОВ «Мірам».
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного жителя району склав
57,3 тис гривень.
На підприємствах реалізовано інвестиційні проекти, а саме:
На ПАТ «Івано-Франківськцемент» триває робота щодо реконструкції
третьої печі технологічної лінії №1 з переведенням на двопотоковий режим
роботи, що дозволить збільшити виробництво високоякісної продукції
конкурентоспроможної з країнами ЄС. Кошторисна вартість становить
72 млн дол. США.
ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» відкрило нову, сучасну технологічну
лінію для виробництва сировини по виготовленню ПВХ. На реалізацію проекту
інвестовано 1,5 млн євро. Минулого року підприємство реалізувало продукції
на загальну суму 335,5 млн гривень.
Питання впровадження сучасних енергоефективних технологій,
стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії та альтернативних
видів палива разом із питанням енергонезалежності є актуальним.
В с. Радча функціонує 5 об’єктів відновлювальної енергетики (СЕС), а
саме: ТОВ «Геліос Енерджі», ТОВ «Геліос ІФ», ТОВ «Солар-Енерджі», ТОВ
«Фото-енерджі», ТОВ «Солар-ІФ» з виробництва електричної енергії
сонячними батареями загальною потужністю 22,4 МВт. За 2017 рік
виробництво електричної енергії за «зеленим тарифом» склало 13, 6 млн
кВт/год.
у селі Черніїв розпочато будівництво першої черги сонячних
електростанцій «Черніїв – 1» та «Черніїв – 2», підрядником виступає компанія
ТзОВ «Солартек УА».
Також сонячні електростанції планується встановити у селах Милування,
Стриганці, Підлужжя та Підлісся.

Інвестиції
За січень-жовтень 2017 року підприємствами та організаціями району за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1496,5 млн грн капітальних
інвестицій. Частка району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій
склала 27,8 відсотка.
Найбільше
капітальних
інвестицій
вкладено
промисловими
підприємствами: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТзОВ «Геліос Енерджі»,
ПАТ «Газінвест».
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 86,2 відсотки
загального обсягу інвестицій.
Обсяг залучених з початку року прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку району станом на 01 жовтня 2017 року
становив 24,8 млн дол. США. Ріст прямих інвестицій у порівнянні з початком
року становив 109,4 відсотка.
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Країнами–інвесторами виступили 18 країн світу, основні з них:
Німеччина та Швейцарія, частка яких у загальному обсязі прямих інвестицій у
районі становить 63,4 відсотка (15,7 млн дол. США).
На підприємствах промисловості зосереджено 22,7 млн дол. США прямих
інвестицій (91,6 відсотки загального обсягу акціонерного капіталу), з них
переробної – 17,4 млн дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря – 5,6 млн дол. США.
Частка іноземних інвестицій району становить 2,7 відсотка
загальнообласного показника.
За даним показником район посів 6 місце серед районів та міст обласного
значення.

Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
Тисменицького району за 9 місяців 2017 року склав відповідно 34,8 та імпорту
– 66,4 млн доларів США. У порівнянні з відповідним періодом минулого року
обсяг експорту збільшився на 25,3 відсотка, імпорту – в 2,2 рази. Сальдо
зовнішньої торгівлі негативне (–31,6 млн доларів США).
Питома вага району в загальнообласних обсягах експорту склала
8,0
відсотків, імпорту – 15,6 відсотки.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 46 країн
світу.
Найбільші обсяги експортних поставок з району здійснювались до
Німеччини (23,5 відсотка обсягів експорту), Румунії (21,3 відсотка), Білорусі
(10,1 відсотка), Республіки Молдова (8,7 відсотка), Італії (8,1 відсотка).
За межі країни відвантажували, в основному, мінеральні продукти,
пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них (25,3 відсотка обсягів
експорту), натуральне хутро (14,0 відсотків), взуття (9,5 відсотка), продукти
рослинного походження (4,0 відсотки), вироби з каменю, гіпсу, цементу (9,2
відсотка).
Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з Німеччини (30,1
відсотка), Данії (8,2 відсотка), Угорщини (5,9 відсотка), Італії (5,0 відсотка),
Польщі (7,2 відсотка). У структурі імпорту значна питома вага припадала на
механічні та електричні машини (41,2 відсотка), продукцію хімічної та
пов’язаних з нею галузей промисловості (20,6 відсотка), мінеральні продукти
(7,9 відсотка), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (7,8 відсотка),
текстильні матеріали та текстильні вироби (5,5 відсотка), шкіри необроблені,
шкіри вичищені (4,1 відсотка).
В районі діє програма розвитку стосунків з міжнародними організаціями
на 2016-2020 роки, з якої фінансуються заходи по обміну досвідом між
партнерами.
Тисменицькою районною державною адміністрацією і районною радою
укладені угоди про партнерство та співпрацю у різних галузях економіки між
гміною Стшельце Опольське республіки Польща. Угода підписана у Тисмениці
24 серпня 2002 року та 16 листопада 2011 року з округом Бандера у складі штату
Техас Сполучених Штатів Америки.
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Делегація району неодноразово брала участь у святкуванні Днів Землі
Стрілецької м.Стшельце Опольське Республіки Польща. Що включало
різноманітні заходи, які відбулися за участі представників із міст партнерів
України, Німеччини та Чехії.
Важливим аспектом була зустріч із партнерами Стшельце Опольськіх із
Чехії (м. Голіце) та Німеччини (м. Зост), в ході якої обговорено питання
співробітництва із Тисмениччиною.

Підприємництво
У районі затверджена програма підтримки малого підприємництва на
2016-2020 роки. Для виконання заходів Програми з районного бюджету на 2017
рік використано 100,0 тис. гривень.
Станом на 01 січня 2018 року на обліку Тисменицької ОДПІ
зареєстровано 3366 суб’єктів підприємницької діяльності, з них: 2194 фізичних
осіб-підприємців, 1172 – юридичних осіб.
За 2017 рік податковою інспекцією взято на облік 399 фізичних осіб та 58
юридичних осіб, знято з обліку 33 юридичних особи і 289 фізичних осіб –
підприємців.
У районі налічується 365 підприємств торгівлі та 97 закладів
громадського харчування, 25 аптек, 107 підприємств служб побуту та
17
автозаправочних станцій. Порівняно з попереднім роком кількість підприємств
роздрібної торгівлі зросла за рахунок фізичних осіб, які інвестують свій капітал
у будівництво нових та реконструкцію діючих об’єктів торгівлі та громадського
харчування.

Транспорт та дорожнє господарство
Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців
протягом 9 місяців 2017 року перевезено 103,3 тис. т вантажів, вантажооборот
становив 25,7 млн т км відповідно, що складає у порівнянні з відповідним
періодом минулого року 126,7 відсотки та 86,7 відсотки.
Послугами автомобільного транспорту протягом 2017 року скористалися
1,9 млн пасажирів, пасажирооборот становить 36,8 млн пас. км.
Протягом 2017 року на фінансування робіт по дорогах загального
користування державного та місцевого значення з районного та місцевих
бюджетів використано 13,5 млн гривень.
29 вересня 2017 року у рамках робочої поїздки до Івано-Франківської
області Президент України Петро Порошенко відкрив новий міст через річку
Бистриця – Солотвинська на автомобільній дорозі загального користування
державного значення Н-10 Стрий – Чернівці – Мамалига, що в
с. Драгомирчани Тисменицького району.
Кошторисна вартість будівництва моста складала 127 млн грн, а
фактично цей міст побудували за 96 млн гривень. Цей результат досягнуто за
рахунок використання більш ефективних технологій і застосування передових
механізмів щодо державних закупівель. Будівництво моста проведено за
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сприяння депутатів обласної ради та народного депутата України Михайла
Довбенка.

Зовнішнє вуличне освітлення
Рішенням Тисменицької районної ради від 25 грудня 2015 року
затверджено Програму зовнішнього освітлення населених пунктів
Тисменицького району на 2016 – 2020 роки. За 2017 рік на впровадження
заходів щодо вуличного освітлення виділено кошти в сумі 1686,0 тис. грн
(селище Єзупіль, с.Радча, с. Пшеничники, с. Довге, с. Стриганці, с. Тязів,
с. Рошнів, с. Ганнусівка, с. Добровляни, с. Козина, с. Колодіївка, с. Марківці,
с. Підпечери, с. Угринів).
У Тисменицькому районі протягом ІІ та ІІІ фази Проекту ЄС/ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» реалізовано 11 мікропроектів на
загальну суму 3158,9 тис. грн., громадами сіл Вільшаниця, Рошнів, Милування,
Побережжя, Колодіївка, Чорнолізці, Узин та Тязів.

Земельні ресурси
Загальна площа населених пунктів складає 30584 га. Проекти
встановлення меж населених пунктів складено по 49 населеним пунктам району
на площу 27842 га, що складає 90 відсотків від загальної кількості населених
пунктів.
Не встановлені межі населених пунктів м. Тисмениця, с. Угринів та
Загвіздянської сільської ради.
Станом на 01.12.2017 року органами місцевого самоврядування продано
13 земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної
власності площею 4,8 га на суму 1,8 млн гривень.
Продано на земельних торгах право оренди на 8 земельних ділянок
площею 10,37 га з розміром річної орендної плати 688,32 тис. гривень.
Відповідно до інформації Альбом-Атласу з резервування земельних
ділянок для учасників антитерористичної операції на території Тисменицького
району вишукано 17 масивів на загальну площу 98,7 га, для надання земельних
ділянок учасникам АТО.

Споживчий ринок
Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб-підприємців
та мережу ринків району за 9 місяців 2017 року населенню реалізовано товарів
на 347,8 млн грн. що у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) –
на 1,2 відсотка більше. Обсяг роздрібної торгівлі у розрахунку на одну особу
склав 4,2 тис. гривень.
На ринку послуг району протягом звітного періоду діяло 52 підприємства
(юридичні особи). За цей період обсяг реалізованих послуг для всіх споживачів
склав 26,3 млн грн, у т.ч. населенню – 11,8 млн грн, або
44,9 відсотків від
загального обсягу наданих послуг.

Демографічна ситуація
Станом на 01 грудня 2017 року чисельність наявного населення району,
за попередньою оцінкою, становила 82,9 тис. осіб.
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Протягом 2017 року в районі зареєстровано 634 народжених та 861
померлих.

Центр надання адміністративних послуг
Станом на 01 січня 2018 року Центром надання адміністративних послуг
районної державної адміністрації прийнято від суб’єктів звернень 13864 заяви
та інших документів, необхідних для надання адміністративних послуг. За
даний період виконано 13875 адміністративних послуг. Надано 28158
консультацій у приміщенні центру, по телефону та електронною поштою.
Через ЦНАП надається 105 адміністративних послуг та створені умови
для їх оплати у приміщені ЦНАПу за допомогою POS-терміналу.

Агропромисловий комплекс
Посівна площа по всіх категоріях господарств у 2017 році в районі
становить 29146 га, що на 772 га, або 2,7 відсотка більше порівняно з минулим
роком.
В усіх категоріях господарств обмолочено зернових і зернобобових на
площі 10118 га. За звітними даними, валовий збір становить 50442 тонн зерна, з
них у сільгосппідприємствах – 20584 тонн при середній урожайності відповідно
49,9 та 56,7 ц/га. Обмолочено 2264 га озимого ріпаку та 674 га ярого ріпаку.
Валовий збір озимого ріпаку – 5385 тонн зерна, ярого ріпаку – 1887 тонн при
середній урожайності 23,8 ц/га та 28,0 ц/га.
Під посів озимих культур урожаю 2018 року підготовлено ґрунт на площі
7370 га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 4620 га, що становить
98,6 і 102,8 відсотка до прогнозу. За звітними даними, посіяно господарствами
всіх категорій озимих зернових культур на площі 6217 га, що становить 92,5
відсотка до прогнозу.
В оперативно звітуючих сільгосппідприємствах усіх форм власності
району станом на 01 січня 2018 року, за попередніми даними, утримувалися:
– 835 гол. великої рогатої худоби, в т.ч. корів - 430 голів;
– 116 гол. свиней.
Виробництво молока в агроформуваннях району становить 1506,8 тонн.
Середній надій молока від однієї корови (на середнє поголів’я корів) складає
4303,0 кг.
З початку 2017 року агроформуваннями району вирощено в живій вазі
42,6 тонн великої рогатої худоби, свиней – 16,1 тонн.
Сільгосппідприємства району забезпечили щотижневе проведення с/г
ярмарків «Золота осінь - 2017» на продуктових ринках району та області.

Будівництво, житлово-комунальне господарство
У 2017 році підприємствами району виконано будівельних робіт на суму
41,9 млн грн, або 3,2 відсотка загальнообласного обсягу.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 32,1
відсоток від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і
поточний ремонт – 47,6 відсотка та 20,3 відсотка відповідно.
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Із об’єктів соціально-культурного призначення прийнято в експлуатацію
загальноосвітній навчальний заклад на 170 учнівських місць у с. Ямниця,
дитячий садок «Сонечко» у с. Вільшаниця на 75 місць.
Також протягом року відкрито дитячі майданчики у селах Павлівка,
Тязів, Сілець, спортивний майданчик із штучним покриттям відкрито у
с. Драгомирчани, Милування.
У поточному році на території району прийнято в експлуатацію ряд
об’єктів і потужностей, серед яких: потужності з виробництва хлібобулочних
виробів (200 т),
полівінілхлориду у первинних формах (6700 т),
елементів конструкцій збірних для житлового цивільного будівництва з
цементу, бетону чи штучного каменю (3260 тис.т),
готель (250 місць),
та інше.

Бюджетна політика
Бюджет району за 2017 рік по доходах загального фонду (без урахування
трансфертів) виконано на 111,3 відсотка, при плані 161,7 млн грн фактично
надійшло коштів в сумі 179,9 млн грн, що більше плану на 18,2 млн гривень.
Фактичне поступлення офіційних трансфертів складає 725,4 млн грн, при
уточненому плані 728,8 млн грн, з них: базової дотації – 32,5 млн грн, інших
дотацій – 33,7 млн грн, субвенцій з державного та місцевих бюджетів – 65,2
млн гривень.
Районний бюджет по доходах загального фонду (без урахування
трансфертів) виконано на 104,0 відсотки, при плані 92,9 млн грн, фактично
надійшло доходів в сумі 96,6 млн грн, більше на 3,7 млн гривень.

Податкова
До бюджетів усіх рівнів за 2017 рік Тисменицькою об’єднаною
державною податковою інспекцією мобілізовано 381,5 млн грн податків і
зборів, що на 153,6 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року.
За 12 місяців 2017 року до місцевого бюджету (платежі після
розмежування) мобілізовано 184,2 млн грн податків і зборів, що на 43,7 млн грн
більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Найбільшу питому вагу в надходженнях до місцевого бюджету мали такі
платежі:
єдиний податок
12,2 відс.;
плата за землю
13,6 відс.;
податок з доходів фізичних осіб
65,3 відсотки.
До державного бюджету протягом 2017 року мобілізовано 197,4 млн грн
податків і зборів, що на 109,9 млн грн більше у порівнянні з відповідним
періодом минулого року.
Найбільшу питому вагу в надходженнях до державного бюджету мали
такі платежі:
податок на додану вартість
65,0 відс.;
податок на доходи з фізичних осіб
20,3 відс.;
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військовий збір
4,9 відсотка.
Найбільшими платниками податків та зборів до бюджетів усіх рівнів у
2017 році були: ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Барва», ПАТ
«Тисменицягаз», філія ПАТ «Прикарпаттяобленерго», ТОВ «Геліос Енерджі»,
ДП «Ямниця», ТОВ «Дена Метал Україна», відділи освіти та відділ культури
Тисменицької райдержадміністрації, Лисецька центральна районна лікарня,
Тисменицька міська лікарня.
Вказаною групою платників протягом 2017 року сплачено до зведеного
бюджету 179,3 млн грн податків і зборів, що становить 47,0 відсотків від
загальних надходжень до бюджетів усіх рівнів. З них до місцевого бюджету
надійшло 60,8 млн грн, або 33,0 відсотки від фактичних надходжень до
місцевого бюджету.
За результатами проведення кампанії декларування у 2017 році
громадянами подано 662 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2016 рік, з них 188 осіб подали декларації і
задекларували до сплати 807,1 тис. грн податку на доходи з фізичних осіб та
217,8 тис грн військового збору.
Станом на 01 січня 2018 громадянами до бюджету сплачено 775,2 тис.
грн податку на доходи з фізичних осіб та 211,1 тис. грн військового збору.

Ринок праці
Протягом 2017 року до Тисменицького районного центру зайнятості
звернулося та отримали статус безробітного 1080 осіб, що на 250 осіб менше,
ніж за відповідний період минулого року.
Працевлаштовано за сприянням районного центру зайнятості протягом
звітного періоду 2000 осіб, що на 470 осіб більше минулого року.
Протягом 2017 року перенавчання та підвищення кваліфікації за
направленням центру зайнятості пройшли 185 осіб. Рівень працевлаштування
осіб після закінчення навчання складає 99,0 відсотків.
Протягом 2017 року 104 бійцям АТО надано 673 послуги, в тому числі
473 – профінформаційні послуги та 200 консультаційних послуг. Станом на 01
січня 2018 року перебувають на обліку 20 безробітних учасників АТО.

Заробітна плата
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників,
зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників
10 і більше осіб) за 2017 рік склала
7691 гривень, що на 22,8 відсотка
вище середньообласного показника. Темп росту заробітної плати порівняно з
минулим роком становить 144,6 відсотка.
Заборгованість по заробітній платі на підприємствах району станом на 01
грудня 2017 року складала 1832,2 тис. грн. Заборгованість утворена на
підприємствах,
на
яких
реалізовуються
процедури
відновлення
платоспроможності боржника або визначення його банкрутом.

Пенсійне забезпечення
На обліку в Тисменицькому об’єднаному управлінні Пенсійного фонду
України в Івано-Франківській області перебуває 21685 одержувачів пенсій
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Тисменицького району, яким у звітному періоді забезпечено своєчасне
проведення пенсійних виплат в повному.
За Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» пенсію отримують 21042 осіб. Проводиться виплата пенсій 32
внутрішньопереміщеним особам, які проживали в Донецькій та Луганській
областях та 1 пенсіонеру, який проживав в Автономній Республіці Крим.
Загальний обсяг видатків на виплату пенсій та допомог за 2017 рік –
склав 389,7 млн гривень.
Середній розмір пенсій по району становить 1898,37 гривень.

Освіта
Система освіти Тисменицького району налічує 43 загальноосвітні
навчальні заклади, у яких навчаються 8258 учнів, дев’ять дошкільних
навчальних закладів та дошкільні відділення на базі 15 навчально- виховних
комплексів, у яких дошкільною освітою охоплено 1666 дітей.
Продовжується робота щодо розширення мережі закладів дошкільної
освіти, зокрема, у 2017 році на базі Сілецької ЗОШ І-ІІ ступенів відкрито
навчально-виховний комплекс, де дошкільною освітою охоплено 26
дошкільнят, а в с. Вільшаниця – дитячий садок «Сонечко», де перебуває 65
дітей.
Триває будівництво дитячих садочків в селищі Лисець та селі Черніїв,
добудова та реконструкція дитячого садочка в селищі Єзупіль.
Ефективну роботу здійснюють Єзупільський міжшкільний навчальновиробничий комбінат, Тисменицький районний будинок дитячої та юнацької
творчості, Тисменицька дитячо – юнацька спортивна школа.
У 2016-2017 навчальному році пройшов ІІ районний етап Всеукраїнських
учнівських олімпіад з 17 навчальних предметів та 2 конкурсів – Міжнародного
мовно – літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса
Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Гордістю району є лауреати районної премії «Обдаровані діти
Тисмениччини». В 2017 році лауреатами премії стали Мар’яна Перчик – у
номінації «Учень року», Назарій Данилюк – у номінації «Спортсмен року» та
Вероніка-Анастасія Дудій – «Творча особистість року».
Впродовж 2017–2018 навчального року учень Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів Максим Клюба отримує стипендію Президента України.
Протягом оздоровчої кампанії у районі працювало 34 пришкільні
відпочинкові табори, які забезпечили відпочинок 2000 дітей (харчування дітей
проводилося за кошти батьків) та 6 мовних таборів на базі Тисменицької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів, у яких відпочинком охоплено 230 дітей.
На оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які навчаються в навчальних закладах району, використано 100,0
тис. гривень.
В червні 2017 року в с. Рибне відбувся районний зліт туристівкраєзнавців, у якому взяли участь 150 учнів навчальних закладів району. На
проведення даного заходу з бюджету використано 36,1 тис. гривень.
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Забезпечено регулярне безкоштовне підвезення до місця навчання і
додому 679 учнів та 84 педагогічних працівників відповідно до вимог ст. 14
Закону України «Про освіту». Підвіз здійснюють 4 шкільні автобуси та 5
перевізників. На виконання державної програми «Шкільний автобус» у вересні
2017 року придбано автобус «Еталон» вартістю 1,3 млн грн для Старолисецької
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
На проведення ремонтних робіт, придбання обладнання та інвентаря для
освітніх закладів району в 2017 році з бюджетів усіх рівнів використано 26,6
млн грн, в тому числі, з районного бюджету – 13,7 млн грн. Зокрема, у вересні
2017 року відбулось відкриття Сілецького навчально-виховного комплексу, для
капітального ремонту приміщень якого, придбання меблів і обладнання з
бюджету використано 1102,0 тис. гривень.
В 2017 році за кошти бюджету в школах району проведено заміну
262 вікон на металопластикові (енергозберігаючі) на суму 2,1 млн грн.
Встановлено новий опалювальний котел у Лисецькому НВК, проведено
поточний ремонт системи водопостачання, теплопостачання та каналізації у
Довгівському НВК, Майданському НВК, Новокривотульській ЗОШ І-ІІ
ступенів та Старокривотульській ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Впродовж 2017 року проведено ремонтні роботи з реконструкції
приміщення для дошкільної групи в Одаївській ЗОШ І-ІІ ступенів, заміну
світильників на енергозберігаючі та покращення матеріально-технічної бази
спортзалу в Павлівському НВК, реконструкцію освітлення у Майданському
НВК, проведено поточний ремонт у Красилівській ЗОШ І ступеня.
За кошти районного бюджету також проведено ремонт даху у
Старокривотульській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Стриганецькому НВК на суму
відповідно 500,0 тис. грн та 300,0 тис. грн, перекриття даху старого корпусу у
Лисецькому НВК на суму 359,0 тис. грн. На благоустрій території в
Слобідській ЗОШ І-ІІ ступенів, Черніївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Братковецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів та Павлівському НВК з бюджету витрачено 1030,0 тис.
гривень.
Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти району в
2017 році використано 3,9 млн гривень. Зокрема, придбано меблі для
Марковецького НВК та Радчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів; спортінвентар та
спортивну форму для Єзупільського НВК; нові парти, крісла, телевізор і
ноутбук, меблі та класні дошки для Тисменицької спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів; учнівські парти – для
Березівської і Хом'яківської шкіл.
Закуплено комп’ютерну техніку для Угринівського та Ямницького НВК.

Охорона здоров’я
Первинну медико-санітарну допомогу в районі надають 35
фельдшерсько – акушерських пунктів, 9 лікарських амбулаторій, вторинну –
Тисменицька і Єзупільська міські лікарні та Лисецька центральна районна
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лікарня. У районі медична допомогу надається на 44 дільницях загальної
практики сімейної медицини.
В амбулаторно – поліклінічних закладах району до лікарів у 2017 році
зареєстровано 695,3 тис. звернень, що становить 8,4 звернення на 1 – го жителя
району. Кількість відвідувань до сімейних лікарів за січень – листопад 2017
року склала 283,1 тисяч.
У загальній мережі стаціонарів функціонує 310 різнопрофільних ліжок та
60 спеціалізованих ліжок у Тисменицькому протитуберкульозному диспансері.
В лікарнях району за 2017 рік проліковано 8389 хворих, якими проведено в
лікувальних закладах 89011 ліжко – днів. В умовах денних стаціонарів
загальної мережі за 2017 рік проліковано 7075 хворих, з них 5801 – в сільських
лікарських амбулаторіях. Бригадами швидкої медичної допомоги здійснено
9340 виїздів, з них до сільських жителів – 5213.
В 2017 році покращено матеріально – технічну базу медичних закладів,
зокрема, закуплено коагулятор лазерний універсальний для операційного блоку
Лисецької центральної районної лікарні вартістю 208,3 тис. грн, електричну
бігову доріжку ціною 20,2 тис. грн, монітор «Біомед» вартістю 63,0 тис. грн,
клінконакладач ендоскопічний вартістю 36,2 тис. гривень. Фельдшерськоакушерський пункт с. Слобідка оснащено медичним обладнанням на суму 4,4
тис. гривень.
У 2017 році проведено капітальний ремонт пологового відділення
Лисецької центральної районної лікарні на суму 216,7 тис. грн та поточний
ремонт дитячої консультації Тисменицької міської лікарні на суму 199,3 тис.
грн, проведено заміну вхідних дверей і вікон на енергозберігаючі в приміщенні
стаціонару Єзупільської міської лікарні.
Лисецька центральна районна лікарня за сприяння районної державної
адміністрації отримала від благодійного фонду «Допоможемо Україні разом»
карету швидкої допомоги «Mercedes –Bens» вартістю 180,0 тис. грн,
а від благодійного фонду «Християнська місія» для пологового
відділення центральної районної лікарні – пральну машинку, матраци та
багатофункціональні ліжка на суму 53,5 тис. гривень.

Стан справ у закладах культури
У 2017 році повністю збережено мережу закладів культури. На даний час
у районі продовжують функціонувати 48 клубних установ, 49 бібліотек, 8
громадських музеїв, при клубних установах району активно працюють 302
клубні формування, з них 28 колективів, яким присвоєно звання «народний», 2
- «зразковий».
У 2017 році на високому професійному рівні проведено традиційні
фестивалі та конкурси, зокрема, районне свято народної творчості
«Тисменицькі Різдвяні фестини», районний конкурс читців, присвячений 203–й
річниці від Дня народження Т.Г. Шевченка та Свято рідної мови, VI
Національний бієнале імені Степана Назаренка «Фотопортрет 2017», районний
молодіжний фестиваль – конкурс «Майбутнє України»; районне свято духовної
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пісні «Духова криниця», районне свято української народної пісні «Народної
душі пісенні переливи».
На високому організаційному рівні відбулося урочисте відкриття
обласної естафети районів та міст «Воскресне волі дух і наша слава»,
присвяченої 75-річчю створення УПА за участю творчих колективів району. 14
травня в рамках проведення обласної естафети у народному домі
м.
Тлумач відбувся виїзний концерт аматорів народного мистецтва
Тисменицького району.
Лауреатами районної премії імені Романа Федоріва у 2017 році стали
Ярема Стецик – у номінації «Образотворче мистецтво» та народний
аматорський хор будинку культури с. Підлужжя – у номінації «Культура».
Книжковий фонд бібліотек району складає 384 419 примірників книг та
періодики, в 2017 році придбано 5 022 примірники книг на суму 325, 1 тис. грн.
Також у 2017 році придбано комп’ютери та оргтехніку для бібліотек –філіалів
сіл Одаї, Колодіївка, Слобідка, Ганнусівка на суму 43,1 тис. гривень. Загалом
комп’ютеризовано 20 бібліотек району, з них 18 мають доступ до мережі
Інтернет.
У районі функціонує 5 початкових мистецьких навчальних закладів, де
навчається 505 дітей, з них 27 у 2017 році стали лауреатами обласних,
всеукраїнських та міжнародних конкурсів.
проведено капітальний ремонт приміщення Тисменицької дитячої школи
мистецтв ім. Й. Княгиницького на суму
254,3 тис. грн, Єзупільської дитячої
музичної школи – на суму 362,4 тис. грн, Лисецької дитячої музичної школи –
на суму 73,6 тис. гривень.
В 2017 році проведено капітальні ремонти приміщень будинків культури
с. Підлісся та с. Нові Кривотули, клубу с. Добровляни, бібліотек – філіалів
с. Братківці та с. Радча. Проведено капітальні ремонти дахів будинку культури
с. Підлужжя, клубу с. Одаї та Єзупільської дитячої музичної школи. Роботи
проведено на загальну суму 129,9 тис. гривень.
У 2017 році проведено заміну системи опалення будинку культури
с. Підлужжя на суму 85,9 тис. грн, закуплено нові котли для опалення будинків
культури с. Старий Лисець, Драгмирчани, Стриганці та Вільшаниця.
Впродовж 2017 року замінено вікна та двері в будинках культури сіл
Березівка, Тязів, Рибне, замінено двері в бібліотеці – філіалі с. Довге та
Підпечерівській дитячій школі мистецтв.
За кошти районного бюджету придбано музичні інструменти для будинку
культури с. Березівка та початкових мистецьких навчальних закладів району на
суму 133,9 тис. грн, для клубних установ сіл Загвіздя, Черніїв, Вільшаниця,
Одаї, Милування, Підпечери та Слобідка придбано звукопідсилювальну та
музичну апаратуру на суму 238,9 тис. грн, для будинків культури сіл
Чорнолізці, Ганнусівка та Слобідка – комп’ютери та оргтехніку на суму 49, 2
тис. гривень.

Соціальний захист населення
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Соціальний захист населення району перебуває на особливому контролі
районної державної адміністрації. На обліку управління соціального захисту
населення райдержадміністрації перебувають 3911 громадян, яким в 2017
році проведено виплату державних соціальних допомог на суму 84,9 млн грн, в
тому числі, одноразові допомоги при народженні дитини на суму 47,4 млн грн
отримали 3165 осіб, допомогу одиноким матерям на суму 6,6 млн грн
виплачено 440 одержувачам, допомог на дітей, які знаходяться під опікою і
піклуванням, виплачено на суму
29,7 млн грн, допомог при вагітності і
пологах – на суму 0,7 млн гривень.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» управлінням у звітному періоді виплачено допомоги
1123 сім’ям, з них багатодітних – 590 сімей, на суму 42,8 млн гривень.
Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам
одержали 1123 особи на суму 18,5 млн гривень.
Впродовж 2017 року на обліку перебувало 153 сім’ї, як переміщені особи,
36 сім’ям призначено щомісячну адресну допомогу як особам, які
переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово - комунальних послуг. У 2017 році проведено
виплату державної соціальної допомоги як малозабезпеченим сім’ям 4 – ом
особам, які переселилася з АР Крим, з Луганської та Донецької областей.
Протягом 2017 року житловою субсидією в районі користувалися 22157
домогосподарств, з них 21451 домогосподарству перепризначено субсидію на
наступний період з травня 2017 року по квітень 2018 року. За призначенням
субсидії на тверде паливо і скраплений газ звернулося 537 сімей, з них 447
сім’ям призначено субсидій на суму 1,33 млн гривень.
Урядовий проект монетизації зекономлених субсидій передбачає грошову
виплату енергоощадним родинам. Станом на 01.01.2018 року до управління
соціального захисту населення РДА із заявою щодо виплати частин
невикористаних сум субсидій звернулося 7265 осіб, яким виплачено 4,6 млн
гривень.
Станом на 01.01.2018 року в районі проживало 2289 ветеранів війни, 6480
дітей війни, 1166 ветеранів праці, 121 ветеранів та пенсіонерів військової
служби, 22 реабілітованих осіб, 17694 пенсіонерів за віком, 5084 інвалідів, 330
пільговиків за професійною ознакою та 722 багатодітних сімей.
Ветерани ОУН – УПА та реабілітовані відповідно до Закону України
«Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні» скористалися
пільгами за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 118,3 тис. гривень.
За звітний період 1779 жителям району надано грошову та натуральну
допомогу на загальну суму 809,7 тис. гривень. Під час благодійної акції до
Великодніх свят одиноким громадян передано святкові продуктові набори на
суму 82 тис. гривень.
У Черніївському відділенні територіального центру протягом 2017 року
проживало 37 одиноких громадян, серед яких 13 осіб з інвалідністю. На
утримання відділення в 2017 році з районного бюджету використано 2645,2 тис.
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грн, в тому числі, проведено будівництво нової котельні та капітальний ремонт
системи опалення на суму 819,1 тис. гривень.

Соціальний захист учасників АТО
У 2017 році на обліку в Центрі допомоги учасникам АТО перебували 626
учасників АТО.
За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету та цільової
програми фінансування мобілізаційних заходів та цивільного захисту
населення в 2017 році 503 учасникам АТО та членам їхніх родин виплачено
503,0 тис. грн матеріальної допомоги, 40 учасників АТО, які отримали
поранення чи захворювання в зоні проведення антитерористичної операції на
Сході України, отримали по 3,0 тис. гривень.
У 2017 році 30 учасників антитерористичної операції отримали 50%
знижку на оплату житлово – комунальних послуг, на вказані цілі використано
10,4 тис. гривень. Учасники АТО, які отримали статус учасника бойових дій, та
члени їх сімей отримують пільгу на житлово – комунальні послуги в розмірі 75
% за рахунок коштів державного бюджету. Також 8 учасників АТО через
відсутнє газопостачання отримали кошти на придбання твердого палива на
суму 8,6 тис. гривень.
За кошти державного бюджету 5 учасників АТО безкоштовно навчалися
на курсах водіїв в Тисменицькому відділенні ТСОУ.
Батькам 3 – х загиблих учасників АТО за рахунок коштів районного
бюджету виплачується щомісячна адресна допомога з в сумі 500 гривень.
241 дитина учасників АТО безоплатно харчується в дошкільних та
шкільних навчальних закладах району. На вказані цілі з районного бюджету
минулого року використано 590,1 тис. гривень. Для дітей учасників АТО
закуплено 513 подарунків до Дня святого Миколая на суму 34,9 тис. гривень.
Протягом 2017 року 17 – ти учасникам АТО надано путівки на санаторно
– курортне лікування.
16 учасників АТО пройшли реабілітацію та психологічне розвантаження
для воїнів АТО, для чого з районного бюджету виділено
8,5 тис. гривень.
Для 6 – ти дружин та матерів учасників АТО координаційною радою з питань
душпастирства у кризових ситуаціях Патріаршої Курії УГКЦ організовано
навчальний семінар.
Впродовж року 16 сімей учасників АТО та членів їх родин протягом 3 –
х днів відпочивали в державній резиденції «Синьогора», 7 учасників АТО
оздоровилися в реабілітаційно – відпочинковому таборі «З любов’ю у серці» (м.
Косів).
За кошти районного бюджету в кінотеатрі «Космос» для учасників АТО
організовано прем’єрний показ фільму «Кіборги».
Троє учасників АТО зараховані на державну форму навчання в ІваноФранківський навчально - науковий інститут менеджменту Тернопільського
національного економічного університету.
Двоє учасників АТО та членів їх родин отримали допомогу з обласного
бюджету (по 25,0 тис. грн) на покращення побутових умов проживання.
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У Лисецькій центральній районній лікарні створено кабінет
психологічної реабілітації учасників АТО. На даний час на обліку медиків
перебувають 388 учасників бойових дій, 14 – інвалідів війни та 4 члени сімей
загиблих учасників АТО. Протягом року оздоровлено та проліковано
109
учасників АТО, в тому числі, 36 учасників АТО проліковано в стаціонарі, 73 –
амбулаторно. Для лікування учасників АТО за кошти районного бюджету
придбано медикаментів на суму 24,0 тис. гривень.
За даними відділу у Тисменицькому районі Головного управління
Держгеокадастру в Івано – Франківській області від учасників АТО до органів
місцевого самоврядування надійшло 488 клопотання з приводу надання
земельних ділянок, за результатами розгляду яких надано 376 дозволів (77,0
відсотка від кількості заяв) на виготовлення проекту землеустрою. Зокрема, в
2017 році учасникам АТО виділена 260 ділянка площею 27,2 га для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
53 ділянки площею 18,1 га – для ведення особистого селянського
господарства,
57 ділянок площею 5,7 га – для ведення садівництва,
6 земельних ділянок на загальну площу 0,6 га – для індивідуального
дачного будівництва.

Молодіжна політика та спорт
Протягом 2017 році в районі проведено районний турнір з волейболу,
присвячений пам’яті мешканців Тисмениччини, загиблих в Афганістані, в с.
Радча відбувся 17–ий фінал турніру з футболу пам’яті Героя України – лідера
Народного руху України В’ячеслава Чорновола, проведено районні змагання з
міні-футболу серед працівників державних установ та органів місцевого
самоврядування.
До Міжнародного дня захисту дітей проведено першість району з
настільного тенісу, шахів, шашок та боротьби дзюдо з с. Братківці кубок
«Меморіалу Івана Краснецького – 2017», проведено другий легкоатлетичний
пробіг «Кушнірські перегони»,
Проведено турнір з міні – футболу серед школярів району на Кубок
голови Тисменицької районної ради.
Гордістю району є вихованці Тисменицької дитячо – юнацької
спортивної школи, які мали найбільші досягнення на змаганнях, а саме: Роман
Недоступ – чемпіон області, фіналіст чемпіонату України з баскетболу,
Любомир Шешурак – чемпіон області з настільного тенісу, фіналіст
міжнародних турнірів, Наталія Українець – чемпіон області, призер чемпіонатів
України з боксу, срібний призер Міжнародного турніру «До Дня перемоги»,
Орест Бориняк – чемпіон області, чемпіон України, призер міжнародних
турнірів з тхеквандо – втф.
Тисменричанни Василь Петрунів учасник Паралімпіади, срібний призер
Чемпіонату Європи отримав Престижну нагороду «Ніка – 2017» у номінації
«Сильні духом».
За путівками департаменту освіти, науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
протягом травня – серпня 2017 року
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60 дітей пільгових категорій, оздоровилися в оздоровчих таборах області
«Перлина Карпат», «Сокіл», «Лімниця»
80 дітей– у державному підприємстві України «Міжнародний дитячий
центр Артек» та «Молода гвардія».
20 дітей оздоровчому комплексі «Едельвейс» в с. Микуличин
Яремчанської міської ради.

Захист прав та інтересів дітей
На території Тисменицького району проживає 16 586 дітей. З метою
ефективної реалізації законодавства, спрямованого на забезпечення соціального
захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності службою у
справах дітей райдержадміністрації здійснюється соціальний супровід дітей –
сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах.
У районі прийнята і діє програма навчання дітей та молоді з обмеженими
фізичними можливостями на 2016-2020 роки. Фінансування заходів програми
здійснюється за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті. Для дітей
з обмеженими фізичними можливостями в 2017 році закуплено 209 подарунків
до Дня святого Миколая.
8 дітей з обмеженими фізичними можливостями взяли участь у
обласному фестивалі творчості дітей та молоді з функціональними
обмеженнями «Повір у себе» та 3 особи – в XI обласному фестивалі творчих
робіт молоді з особливими потребами «Горицвіт».
01 червня 2017 року проведено «Ярмарку професій» (презентація
різноманітних професій, майстер-класи, конкурси) та бесіди з дітьми та
членами сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, на тему: «Права
дитини». Протягом жовтня-листопада 2017 року проведено конкурс соціальної
реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок».
На території району проживає 5 прийомних сімей, які мають на вихованні
13 дітей (у тому числі одна прийомна сім’я, яка переїхала із Луганської
області).
Протягом 2017 року проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав
дитини районної державної адміністрації, на яких розглянуто 159 справ.
Працівники служби у справах дітей РДА взяли участь у 86 засіданнях суду по
цивільних та кримінальних справах в якості представника органу опіки та
піклування районної державної адміністрації.
З метою недопущення порушення прав та інтересів дітей, виявлення
дітей, які залишились без батьківського піклування, проведено рейди –
перевірки «Діти вулиці», «Урок», рейди – перевірки торгових та розважальних
закладів. У результаті перевірок обстежено умови проживання 134
неповнолітніх дітей в 53 сім’ях, які ухиляються від виконання батьківських
обов’язків, 4 дитини тимчасово поміщено в Івано-Франківський обласний центр
соціально – психологічної реабілітації дітей в м. Івано-Франківськ.
В 2017 році для особи з числа дітей – сиріт придбано однокімнатну
квартиру в місті Тисмениця. До Дня святого Миколая придбано понад
160 святкових подарунків, які отримали діти-сироти та діти, позбавлені
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батьківського піклування, діти з сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Завдяки спільним зусиллям та злагодженій роботі команди районної
державної адміністрації у співпраці з районною радою, місцевими
громадами, керівниками підприємств, установ, організацій, за підтримки
народних депутатів України, депутатів обласної ради, обласної державної
адміністрації та обласної ради нам вдалося виконати поставлені завдання і
досягнути позитивного результату та забезпечити соціально-економічний
розвиток району.
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