ЗВІТ
про розвиток галузі інфраструктури та житлово-комунального господарства
району за 2016 року
На виконання пункту 1 доручення голови райдержадміністрації 10.01.2016
№10/01-21 повідомляємо :
Стосовно залучення коштів на розвиток інфраструктури та житловокомунальної галузі району, а саме :
- вжитих заходів у сфері енергетики (заміна, світильників,
електромереж) :
Полянською сільською радою виготовлена проектно-кошторисна
документація на будівництво вуличної мережі освітлення з запровадженням
енергоефективних заходів, будівництво відновлюваних джерел енергії
встановлення енергозберігаючих світильників, протяжність вуличної мережі
освітлення становить 1,3 км (з встановленням 52 опор, та 52 світло точки) вул.
Дисковецька в с. Поляна, орієнтовна вартість робіт становить проекту 420,0
тис.грн.
Неліпинської сільською радою проведено роботи з встановлення
вуличного освітлення в с. Сасівка, Свалявського району., протяжність вуличної
мережі освітлення становить 1,1 км., ., де встановлено 45 опор та 45
енергозберігаючих світло точок., загальна кошторисна вартість даного проекту
становить 426,588 тис.грн.
Також Полянською сільською радою завершено роботи з будівництва
вуличної мережі до урочища "Красний" в с. Поляна, протяжністю вуличної
мережі освітлення становить – 1,2 км., де встановлено 52 опори та 52
енергозберігаючі світло точки., на зазначені заходи з сільського бюджету
спрямовано кошти в сумі 660,0 тис.грн.
Проведено роботи з заміни електро-котлів у Родниковогутському НВК
на суму – 24,0 тис.грн.

- вжитих заходів у тепловому господарстві (заміна котлів на
альтернативні види палива, реконструкції систем теплопостачання) :
Завершено капітальний ремонт системи теплопостачання в
Свалявській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – за кошти співфінансування Краю Височіна та
районного бюджету, виконано робіт на загальну вартість 11500,0 тис.грн;
Проведено роботи по заміні на нові газові в Керецьківському ДНЗ – 2
шт., за кошти районного бюджету на суму - 17,46 тис.грн;
Проведено роботи по заміні на нові газові котли в Керецьківській
ЗОШ І-ІІІ ст., за кошти районного бюджету на суму – 17,29 тис.грн;
Проведено роботи по заміні на нові електро котли в
Родниковогутському НВК, за кошти районного бюджету на суму – 18,8 тис.грн.
Проведено роботи з замін котла для ДНЗ №2, та водонагрівача ДНЗ
№9 за рахунок коштів Свалявської міської ради, на суму 34,0 тис.грн.
Придбано та проведено заміну газових котлів в Березниківській та
Сусківський ЗОШ за кошти районного бюджету в сумі 42,5 тис.грн.
Придбано енергозберігаючий циркуляційний насос для системи
опалення в Свалявську ЦРЛ за кошти районного бюджету в сумі 24,530 тис.грн.

Заходи щодо переведення котелень на альтернативні види опалення
протягом 2016 року не здійснювались.
- житі заходи з енергозбереження заміни вікон та дверей на
енергозберігаючі скло пакети :
- Завершено капітальний ремонт Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст., - заміна
вікон та дверей вартість робіт 753,684 тис.грн.;
- Завершено капітальний ремонт Свалявської гімназії – заміна вікон та
дверей вартість робіт 544,72 тис.грн.;
- Завершуються роботи з ремонту корпусу в Росошанській ЗОШ І-ІІ ст.
заміна вікон та дверей, утеплення фасаду, заміна покрівлі,) вартість робіт
1006,308 тис.грн.;
- Завершено роботи по замінені вікон та дверей (металопластикові) в
Свалявської ДШМ по вул. Головна в м. Свалява – 49,25 тис.грн.;
- Завершено роботи по замінені вікон та дверей (металопластикові) в
Керецьківській ДШМ на суму 31,2 тис.грн.;
- Завершено роботи по замінені вікон та дверей (металопластикові) в
бібліотеці-філії с.Тибава на загальну суму 19,40 тис.грн.;
- Завершено роботи по замінені вікон та дверей (металопластикові) в
Свалявському історичному музеї в м. Свалява на суму 15,0 тис.грн.
- стосовно вжитих заходів у житлово-комунальній сфері :
Протягом 2016 року в районі по програмі „Питна вода Свалявщини” на
2008-2020 роки виконано наступні роботи:
І. Дільниця водопроводу
1. Виконані роботи по прочищенню та промивці водозабірних та
водоочисних споруд.
2. Виконано роботи по промивці водопровідних мереж.
3. Ремонт водопровідних мереж – 11,8 тис. грн., у тому числі:
- заміна люка – 2,5 тис.грн.;
- ремонтні хомути 3 шт. – на суму 5,9 тис.грн.;
- інші витрати на матеріали -7,3 тис.грн (електроди, кисень, болти, сталь
листова, тех. резина, канат для конопачення водопровідних труб).
4. Ремонті роботи на водоочисних спорудах – 17,3 тис.грн, а саме :
- водоочисні споруди с. Березники – заміна запірної арматури з
комплетуючими до неї на суму 8,0 тис.грн.;
- досипка фільтруючого матеріалу (цеоліт) на водозаборах Бистрий
Ждимир – 16 тонн на суму 18,6 тис.грн.;
- заміна водовідвідної мережі з відстійника, ремонт відстійника – 2,5
тис.грн;
- ремонт технологічних трубопроводів та електрообладнання – 6,8
тис.грн;
5. Ремонт водозабірних споруд (ремонт решіток) – 0,5 тис.грн.;
6. Ремонт насосних станцій (технологічних трубопроводів) 0,7 тис.грн.
ІІ. Дільниця водовідведення
1. Ремонт каналізаційних мереж:
- заміна люка – 2,1 тис.грн.;

2. Ремонт каналізаційних НС – ремонт технологічних трубопроводів 2,1 тис.грн.;
3. Ремонт насосного, компресорного обладнання та технологічних
трубопроводів на суму 7,1 тис.грн.
ІІІ. Автотранспортна дільниця
1. Виконано роботи по ремонту машин і механізмів на суму 51,5 тис.грн.
ІV. Енергодільниця
1. Виконано роботи по ремонту електромереж та обладнання на суму 8, 5
тис.грн.
Використано коштів районного бюджету:
- 208,0 тис.грн. для придбання матеріалів (хлор, гіпохлорит натрію,
запірної арматури насосного обладнання);
- 400,0 тис.грн. інженерно геодезичні роботи, проектні роботи на
водозабір р. Віча з комплексом водоочисних споруд для м. Сваляви;
- 124,0 тис.грн., завершення реконструкції напірно-каналізаційного
колектору та водопроводу від КНС вул. Головна до КОС м. Свалява.

До участі з обслуговування населення в районі працюють наступні
підприємства, які надають житлово-комунальні послуги населенню в районі:
Свалявське районне комунальне підприємство водопостачання та
водовідведення;
Міське комунальне підприємство "Виробниче управління комунального
господарства м. Свалява";
Приватне підприємство "Комунал с. Поляна";
Свалявський РЕМ;
Свалявська філія ВАТ "Закарпатгаз";
Свалявська філія райавтодору;
ПАТ "Укртелеком".
До роботи житлово-комунальної галузі не залучаються підприємства,
установи та організації, які не належать до комунальної власності.
На виконання пункту 4 повідомляємо, що протягом 2015 року , що
розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2012 №359 схвалено
районну програму розвитку та забезпечення безпеки дорожнього руху у населених
пунктах, на автошляхах та залізничних переїздах Свалявського району на 20132016.
Дану програму затверджено рішенням 30 сесії 6 скликання районної ради
від 27 грудня 2012 року №231.
Сектором в зв’язку з закінченням даної програми її поновлено на 2017-2020
роки та схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації 17.01.2017 №11 та
направлено на затвердження в районну раду.
За інформацією виконавчих комітетів міської, сільських рад протягом року
на території м. Свалява проведено заміну на нові 8 дорожніх вказівних знаків.
Філією "Свалявського райавтодору" протягом 2016 року проведено заміну
на нові 6 дорожніх вказівних знаків та відремонтовано 2 знаки.

Одночасно інформуємо, що за сприяння райдержадміністрації та
виконавчого комітету Свалявської міської ради з метою увічнення пам’яті та
вшанування військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який загинув
захищаючи Батьківщину в жовтні 2015 року заступника коменданта оперативнобойової прикордонної комендатури з логістики, майору Шепентал Віктор
Михайлович в честь нього названо новостворену вулицю Шепентала в м. Свалява
де роздані земельні ділянки учасниками АТО.
За інформацією філії "Свалявський райавтодор, філією протягом 2016 року
проведено ліквідацію аварійних дерев на а/д Перечин-Свалява-Липча в районі с.
Лопушанка - 2 од. та Уклинський перевал 3 од.
Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної державної
транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки та
соціальної інфраструктури району.
Загальна протяжність усіх автомобільних доріг району становить 295 км.,
в тому числі 29,4 км. – державного значення, 54,1 км – територіального значення,
50,3 км. – районного значення 151,2 км – місцевого значення.
На балансі філії «Свалявський райавтодор» в межах району знаходяться
дороги місцевого значення загальною протяжністю 121,8 км., з них 64,1 км
дороги територіального значення та 57,7 км., - районного значення.
З метою визначення стану експлуатаційного утримання вуличногодорожньої мережі району після закінчення зимового сезону і належної
підготовки доріг до літнього експлуатаційного періоду 2016 року
райдержадміністрацією утворено відповідну компетентну комісію за участі
зацікавлених служб району та представників виконкомів місцевих рад та
проведено весняні комісійні огляди доріг та вулиць по всіх напрямках на
території Свалявського району в період з 22 березня по 19 квітня 2016 року.
В ході проведення даного комісійного огляду було зафіксовано ряд
недоліків в утриманні вулиць та доріг : стан дорожнього покриття проїжджої
частини (наявність деформацій у вигляді ямковості, осідань, колійності), узбіч,
тротуарів, технічних засобів реагування дорожнього руху та забезпечення
відповідної видимості, а також підготовленості дорожніх організацій до
утримання дорожньої мережі в зимовий період.
В результаті проведених комісійних обстежень встановлено, що
підготовка вулиць
та автомобільних доріг загального користування до
експлуатації в весняний період 2016 року на території Свалявського району
залишався вкрай незадовільною.
Дорожнє покриття автодоріг має сильну ямковість більше 2,5%, що
становить 9500 м.кв. від загальної площі покриття доріг району. Для лівквідації
першочергової ямковості необхідно 980 т., горячого пориття асфальтобетону,
просідання та утворення напливів, колійність та проломи. Близько 30 дорожніх
знаків взагалі відсутні, а ті які є поржавілі, вицвівши, заросли чагарниками,
обвисли, не відповідають вимогам і стандартам та потребують заміни. Не всіх
містах наявні інформаційно-вказівні знаки. В деяких місцях залищаються
попереджувальні знаки про ремонтні роботи на дорозі, хоча вони вже давно
закінчились. Дорожнім знакам не приділяється належна увага, хоча вже
приведення їх до належного естетичного вигляду інколи не потребує значних
капітальних вкладень.
В багатьох місцях перильні огородження мостів зруйновані, металеві
відбійники не пофарбовані і як результат мають неохайний та неналежний

вигляд. Такий дорожній стан не є привабливим для розвитку регіону, як
туристино-рекреаційного.
В аварійному стані знаходиться автодорога на Уклинському,
Плосківському та Керецьківському перевалах ( відсутні знаки які попереджади
про небезпеку) Автодорога сполучення Свалява-Неліпино-Вовчий км 0=00-км
9+500 має розрив земляного полотна 90 м висотою 6 метрів та в одному місті
бетонна монолітна секція низової підпірної стінки нахилилася на 0,80 метра в
сторону річки. Однак попереджувальних знаки на даній автодорозі вісутні,
територія неогороджена, експлуатаційною службою жодних робіт по ліквідації
аварії не проводиться.
В аварійному стані знаходиться
автодорога державного значення
"Перечин–Свалява–Липча", яка проходить в межах Плосківської сільської ради.
Даний відрізок автодороги знаходиться в аварійному стані та потребує негайного
ремонту. Орієнтовна кількість коштів на проведення ремонтних робіт зазначеного
відрізку автодороги становить понад 1 млн.грн.
Також аварійному стані знаходяться об'їздні вулиці для грузового
автотранспорту в м. Свалява, це вулиці Старолюбовнянська, Чорновола, І.Франка
та Донського. Зазначені вулиці потребують негайного ремонту. Орієнтовна
кількість коштів на проведення ремонтних робіт зазначених вулиць становить
понад 3 млн.грн.
Такий стан автомобільних доріг говорить про те що експлантаційна служба
не на належному рівні здійснює утримання автомобільні дороги на території
району.
Також протягом 2016 року філією вже виконано ямковий ремонт доріг по
напрямках :
Свалява – Вовчий, протяжністю 5,6 км., на суму - 85,0 тис.грн;
Пасіка – Свалява, протяжністю 3,5 км, на суму - 45,0 тис.грн.
Свалява-Березники, протяжністю 20,0 км на суму 300 тис.грн.
Стройно-Тибава, протяжністю 3,5 км на суму 100 тис.грн.
Заплановано проведення ямкового ремонту автодороги зруйнованої після
паводку в Р.Гута на суму 150,0 тис.грн. за кошти районного бюджету.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету капітально відновлено
автомобільну дорогу районного значення сіл Тибава – Мартинка на суму 4,8
млн.грн.
Міським комунальним підприємством ВУКГ м. Свалява протягом 2016
року вже проведено поточний, ямковий ремонт доріг Туряниці, Київська,
Л.Українки, Пушкіна, Духновича, Борканюка, Мукачівська бічна, Шевченка,
Бистрянська,
Достоєвського,
Грушевського,
Возз’єднання,
Пирогова,
Старолюбовнянська, всього ВУКГ м. Свалява на зазначені роботи використало
коштів в сумі –650,0 тис.грн. Також виконавчим комітетом Свалявської міської
ради протягом цього року розроблено та затверджено ПКД вул. Чорновола так
званої об’їзної так як поточний ремонт на зазначеній вулиці вже виконати не
можливо. Загальна вартість ПКД складає 3 млн.грн.
В цілому на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг району
протягом 2016 року спрямовано з місцевих бюджетів кошти в сумі понад 8,5
млн.грн. Загалом з початку року проведено поточні та капітальні ремонти
доріг комунальної власності району протяжністю майже 11,3 км.
Проблеми галузі :

Недофінансування на належному рівні;
Якість виконання робіт ;
Якість асфальту;
Експлуатаційна фірма не відповідає умовам (застаріла техніка, яка не
придатна до експлуатаційного утримання, відсутність асфальтоукладчика, одна
фірма обслуговує 2 райони (Свалявським, Воловецький) а моральна вона це
робити не в силі;
Відсутність необхідної кількості в зимовий період паливно – мастильних
матеріалів, посилочних реагентів.
Галузь зв’язку є однією із найбільш стабільних та динамічних галузей
економіки району, яка забезпечує значні темпи росту послуг, поліпшення їх якості
та впровадження нових технологій, що дозволило поліпшити забезпечення
комунікаційних потреб населення – зросла якість стільникового телефонного
зв’язку, діє мережа інтернет-провайдерів та інтернет - клуб. Ринок послуг зв’язку в
районі забезпечується, в основному, підрозділом ПАТ “Укртелеком” ЦТП №10 та
операторами мобільного зв’язку ЗАТ “УМЗ”, ВАТ “Київстар-Дж.Ес.Ем.”, ЗАТ
“Українські радіосистеми”.
Загальна кількість споживачів доступу до інтернет на базі послуги ОГО!
в нашому районі на 01.01.2017 року становить 2278 (в т.ч.-2035
широкосмуговий доступ) абонентів.
Послуги інтернет-зв’язку в районі окрім ПАТ “Укртелеком” надають
ще 4 (приватні) суб’єкти господарської діяльності.
В районі забезпечують послугами телефонного зв’язку: 3 міські та 17
сільських телефонних станцій, поштового зв’язку – 1 поштовий міський заклад та
16 – сільських.
Наявність телефонного зв’язку за станом на 01.01.2017 року в цілому по
району становив 9428 апаратів, в т.ч. по місту- 4115 апаратів (46,1%), по селах
– 5313 апаратів (54,9%). Кількість абонентів проводового мовлення в районі –
238.
Спостерігається стійка тенденція зниження користування стаціонарним
телефонним зв’язком серед населення (чинники: підвищення тарифів на послуги
стаціонарного телефонного зв’язку ПАТ Укртелеком та набуття стрімкого
розвитку стільникового зв’язку, інтернет- зв’язку з використанням новітніх
програм відео- зв’язку “Скайп”).
Оплата за спожитті енергоносії :
03.01.2017 року під головуванням першого заступника голови
райдержадміністрації В.П. Русина проведено нараду з питання фінансовго
господарської діяльності підприємств житлово-комунальної сфери району. В
ході проведеної наради проведено детальний аналіз фінансово-господарської
діяльності підприємств житлово - комунального господарства району. За станом
на 01.01.2017 року активні підприємства у сфері житлово - комунального
господарства
району
заборгованості зі сплати страхових внесків до
Пенсійного фонду, виплат заробітної плати та сплати за спожитті енергоносії не
мають.
Проведений моніторинг розрахунків за житлово-комунальні послуги
показав, що
заборгованість населення знижується шляхом укладання з
боржниками мирних угод та реструктуризацією давніх боргів, поліпшено стан
розрахунків споживачів усіх категорій.

Рівень сплати за спожиті енергоносії по району в цілому за 2016 року
становить (оперативні дані) : за природний газ –103,8%, за електроенергію –
103,3 %, за послуги водопостачання та водовідведення – 100,1 %.
Райдержадміністрацією спільно з енергопостачальними підприємствами :
Свалявським районом електричних мереж, районною філією ПАТ "Закарпатгаз"
та районним комунальним підприємством водопостачання та водовідведення
вживається ряд заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної та в повному
обсязі проплати за спожиті енергоносії та комунальні послуги в розрізі категорій
споживачів та здійснюється постійний моніторинг стану поточних розрахунків
за газ, електроенергію, послуг водопостачання та водовідведення.
Протягом І кварталу 2016 року рішенням виконавчого комітету Свалявської
міської ради 04.03.2016 № 59 затверджено з 19 березня 2016 року нові тарифи на
виведення (захоронення) твердих відходів ВУКГ м. Свалява, а саме:

для бюджетних установ
для населення
для інших споживачів

Вивезення та захоронення
твердих побутових відходів
ВУКГ м. Свалява, грн. за 1
куб.м. відходів
95,46
88,39
112,26

Захоронення твердих
побутових відходів для
споживачів /самовивезення/,
грн. за 1 куб.м. відходів
41,1
41,1
47,3

А також рішенням сесії Свалявської районної ради від 20.12.2016 №143
встановлено нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення, які
надаються Свалявським районним комунальним підприємством водопостачання
та водовідведення з 1 лютого 2017 року, а саме :
ТАРИФИ
на послуги з водопостачання та водовідведення,
які надаються Свалявським районним комунальним підприємством
водопостачання та водовідведення
№
1
2

Послуги
з централізованого водопостачання
з централізованого водовідведення

Тарифи за 1 м3 з ПДВ, грн.
9,05
10,88

Комунальними підприємствами протягом 2016 року вчасно проведені
розрахунки за спожиті енергоносії, виплати заробітної плати та відповідні сплати
до пенсійного фонду та бюджету.
За станом на 01.01.2017 року комунальними підприємствами вчасно
проведені розрахунки за спожиті енергоносії, виплати заробітної плати та
відповідні сплати до Пенсійного фонду та бюджету.
Протягом 2016 року на території міста Свалява утворено 7 об’єднань
співвласників багатоквартирних житлових будинків, а саме : у дворах
багатоповерхівок за адресою : м. Свалява по вул.. Головна,76 ОСББ «ТеренЦентр», вул. Митряка, 5а утворено ОСББ «Свалява-3+4», Київська, 4 – утворено
ОСББ «Київська,4/4а», Шерегіїв,7, Волошина,77 – утворено ОСББ «Пентагон84», Визволення, 132 – утворено ОСББ «Ластівка-88», З.Космодемянської, 4 –

утворено ОСББ «Автомобіліст-Свалява», Київська,8 – утворено ОСББ»
Київська-8», Менделєєва, 16 ОСББ «Надія – Свалява».
Одночасно інформуємо, що на території району утворено 26 ОСББ, що
обслуговують 737 кварти в 32 багатоповерхівках. У всіх ОСББ самоуправління,
за станом на 01.01.2017 року ОСББ працюють згідно укладених договорів з
ВУКГ м. Свалява.
Інформація, щодо утворення та функціонування ОСББ,
за станом 01.01.2017 року
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Розпорядження голови райдержадміністрації від 17.12.2009 №443
зобов’язано виконкоми місцевих рад, а також відповідні служби району взяти на
контроль заходи щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та
прилеглих до них територій на 2010-2015 роки.
Протягом 2016 року при райдержадміністрації проведено 2 засідання
колегії та 5 наради за участі контролюючих служб та структурних підрозділів
райдержадміністрації по питання благоустрою та поліпшення санітарного стану
населених пунктів району, а також екологічної безпеки, поводженню з
побутовими відходами та недопущення забруднення навколишнього природного
середовища.
Відповідно до ст. 20 Закону України "Про відходи" в 2015 році відділом
інфраструктури, житлово - комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації розроблено районну програму поводження з твердими
побутовими відходами у Свалявському районі на 2014-2018 роки. Дану програму
схвалено розпорядженням голови районної державної адміністрації 03.04.2014
№78 та яку затверджено на засіданні сесії районної ради.
На даний час у всіх населених пунктах району здійснюється
централізований збір та вивезення на звалища побутових відходів. На території
району є 12 паспортизованих звалищ, з них діючі 4, зокрема в селах: Березники,
Ганьковиця, Керецьки та місті Сваляві та 8 законсервовані. Із населених пунктів,
в яких відсутні сміттєзвалища, вивезення відходів проводиться на міське
сміттєзвалище.
На території району діють два підприємства, що ведуть діяльність у сфері
збирання та утилізації відходів, а саме – міське комунальне підприємством

„Виробничим управлінням комунального господарства м. Свалява”, приватне
підприємство „Комунал”.
У населених пунктах району щороку накопичується понад 39,6 тис. куб.
метрів ТПВ, які захоронюються на міському, в 3 сільський полігонах (звалищах)
в с. Ганьковиця, Березники, Керецьки, загальною площею майже 3,2 гектари.
Комунальним підприємством „Виробничим управлінням комунального
господарства м. Свалява” приділяється значна увага вивезенню, утилізації
твердих побутових відходів та утриманню міського сміттєзвалища. Протягом
2016 року вивезено та за хоронено 9540 тонн сміття. Проводиться робота по
ліквідації стихійних сміттєзвалищ прибудинкових територій, парків, скверів, в
смугах відводу доріг, берегів річок Свалявка, Пиня, Латориця.
У відповідності статті 21 Закону України „Про відходи” місцевими
радами розроблені і затверджені схеми та графіки, за якими здійснюється
централізований збір і вивезення на звалища побутових відходів.
Розпорядженням голови райдержадміністрації 10.03.2016 №72 "Про
благоустрій і поліпшення санітарного стану населених пунктів" в районі з 12
березня по 11 квітня 2016 року проведено місячник з озеленення, благоустрою і
поліпшення санітарного стану населених пунктів, земельних ділянок, річок,
струмків на території району. Також даним розпорядженням утворено районну
комісію з координації проведення благоустрою і поліпшення санітарного стану
населених пунктів.
З даного питання суботньому випуску районної газети "Вісті
Свалявщини" 12 березня 2016 року № 18 (8290) та на офіційному веб-сайті
Свалявської райдержадміністрації та районної ради висвітлено статтю під назвою
"У районі розпочато місячник благоустрою і поліпшення санітарного стану
населених пунктів".
12 березня 2016 року, 09 квітня 2016 року та 23 квітня 2016 року в районі
проведено масштабні дні благоустрою до якого долучились держслужбовці усіх
рівнів, бюджетні підприємства та установи, житлово-комунальні служби району
та усіх міжрайонних управлінь басейного управління водних ресурсів річки Тиса,
Мукачівського міжрайонного управління водного господарства та дільниці
гірських річок, студенти та молодь.
Відповідно до розробленого плану заходів з проведенні вище зазначених
акцій взяли участь біля 2200 осіб.
Виконкомами місцевих рад, підприємствами, організаціями та
бюджетними установами району, власниками індивідуальних житлових будинків
проведено очистку кюветів, каналів протяжністю – 71,5 км, берегів річок – 25,6
км, потічків – 8 км, придорожніх смуг – 76 км, смуг відводу під залізничні шляхи
– 4,2 км, проведено відповідні роботи по обрізанню дерев – 215 шт., вирубано
аварійних дерев - 75 од., ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ –210 од.,
упорядковано діючих сміттєзвалищ – 4 од., вивезено побутових відходів – 28 767
м.куб.
Філією „Свалявський райавтодор” проведено роботи з побілки дерев в
смугах відводу автодоріг поміж населеними пунктами сіл Пасіка, Драчино,
Стройне, Поляна.
Також 12 березня 2016 року в ході проведення суботника проведено
роботи з ліквідації несанкціонованих звалищ утворених вздовж річки Латориця.
В зазначених роботах взяли участь понад 120 чол., а саме : усіх міжрайонних
управлінь басейного управління водних ресурсів річки Тиса, Мукачівського
міжрайонного управління водного господарства та дільниці гірських річок. В

ході проведення акції ліквідовано 82 несанкціонованих звалищ та вивезено 60 м.
куб. відходів.
Інформацію про проведення в районі акції Закарпаттю – чисте довкілля
та дня благоустрою населених пунктів висвітлено на офіційному веб-сайті
Свалявської райдержадміністрації та районної ради а також в суботньому
випуску районної газети "Вісті Свалявщини" 19 березня 2016 №19-20 (82918292).
23 квітня 2016 року в районі проведено Всеукраїнську соціальноекологічну акцію "Зарибимо Україну чистішою разом !" Участь в акції взяли 40
чоловік, це молодь та активісти громадської організації "Let's do it Ukraine". В
ході проведення акції ліквідовано понад 25 несанкціонованих смітників та
вивезено понад 16 м. куб. побутових відходів. З даного питання висвітлено статті
на офіційному сайті Свалявської райдержадміністрації та районної ради, а також
в районній газеті "Вісті Свалявщини".
По питанню поводження з відходами повідомляємо, що розпорядженням
райдержадміністрації 07.03.2013 №67 утворено районну комісію з координації
проведення благоустрою і поліпшення санітарного стану населених пунктів, яка
здійснює обхід населених пунктів району, фіксує несанкціоновані сміттєзвалища
та надає приписи про їх ліквідацію.
За інформацією виконавчих комітетів міської, сільських рад протягом
року на території м. Свалява проведено заміну на нові 8 дорожніх вказівних
знаків.
Філією "Свалявського райавтодору" протягом 2016 року проведено
заміну на нові 6 дорожніх вказівних знаків та відремонтовано 2 знаки.
Одночасно інформуємо, що за сприяння райдержадміністрації та
виконавчого комітету Свалявської міської ради з метою увічнення пам’яті та
вшанування військовослужбовця Чопського прикордонного загону, який загинув
захищаючи Батьківщину в жовтні 2016 року заступника коменданта оперативнобойової прикордонної комендатури з логістики, майору Шепентал Віктор
Михайлович в честь нього названо новостворену вулицю Шепентала в м.
Свалява де роздані земельні ділянки учасниками АТО.
В районні працюють приймальні пункти макулатури та пластмаси
(спільне підприємство „Райкоопзаготпром” та приватний підприємець Кошеля
В.М.).
Одночасно повідомляємо, що відведена виробничому управлінню
комунального господарства м. Свалява в постійне користування земельна ділянка
площею 1,6225 га (в тому числі землі промисловості – 1,6225 га) для розміщення
полігону побутових відходів (сміттєзвалища) в межах м. Свалява. ур. „Чонок”
може бути використана для розміщення підприємства з переробки та утилізації
твердих побутових відходів.
В районі перспективи будівництва нових та реконструкція полігонів
твердих побутових відходів не розглядалось.
Розпорядженням голови райдержадміністрації 24.05.2013 № 146 утворено
постійно діючу району комісію з питань поводження з безхазяйними відходами.
Протягом 2016 року на адмінкомісіях сільських рад розглянуто 14
адмінпорушень в у сфері поводження з відходами. Складено штрафів на суму
1610,8 грн., складено адміністративних протоколів 32 од., та 46 попереджень.
На району постійно діючу комісію матеріали стосовно порушень у сфері
поводження з відходами не надходили.

Щороку до 10 лютого розробляється та затверджується план
організаційно-технічних заходів поводження з відходами, орієнтовний план
заходів поводженню з твердими побутовими відходами та еколого просвітницької роботи в Свалявському районі, план-заходів та орієнтовний обсяг
фінансового забезпечення обласної Програми із благоустрою населених пунктів
на 2012-2017 роки.
Міським комунальним підприємством
„Виробниче управління
комунального господарства м. Свалява” закуплено та встановлено 11 нових
контейнерів, на суму 42,0 тис.грн., для складування побутових відходів від
громадян.
На вивіз побутових відходів використано кошти місцевих бюджетів в сумі
320,0 тис.грн., та коштів комунального підприємства в сумі 580,0 тис.грн.
Службою енергетика проводиться роботи по утриманню в задовільному
стані мереж вуличного освітлення міста та с. Драчино, протяжність якої складає 37 км., що складає - 80 відсотків вулиць міста. З початку року на ці цілі
використано - 195,0 тис.грн., зокрема, відремонтовано - 55 діючих світильників,
встановлено - 12 нових, замінено - 680 ламп різного типу накалювання.
Проведено ремонт 5 вузлів обліку вуличного освітлення з встановленням 2-х
нових лічильників, та з заміненням комутаційної апаратури (реле часу, магнітні
пускачі, запобіжники та ін). За використану електроенергію вуличного
освітлення в поточному періоді оплачено - 155,5 тис.грн., вартість замінених
матеріалів складає - 60,0 тис.грн. Однак слід зауважити, що 25 відсотків мережі
вуличного освітлення потребує заміни.
Проведено полив доріг та зелених насаджень на суму - 12,0 тис.грн.
На належному рівні утримуються зелені зони міста та тротуари, здійснено
висадку зелених насаджень, квітів, проводиться утримання газонів на площі - 40
040 м2, на суму - 30,4 тис.грн., проведено ремонт лавок площею 212 м2, на суму
– 5,7 тис.грн., здійснено озеленення міста та утримання зелених зон на загальну
суму – 22,0 тис.грн.
Виробничим управлінням обслуговується 4 кладовища, проведено - 177
захоронень, за надані ритуальні послуги підприємством одержано - 78,5 тис. грн.
Належним чином виконується робота в зимовий період по утриманню
вулиць, тротуарів міста. Підготовлено до зимового періоду снігоприбиральну
техніку, та навісне обладнання, своєчасно закуплено підсипочні матеріали, сіль,
на основних перехрестях та підйомах розміщені купи підсипочного матеріалу.
Готова до роботи снігоприбиральна техніка в кількості 6 одиниць
За сприяння мешканця міста Свалява та головного лікаря санаторію
"Квітка Полонини" Ганинцю П.П. встановлено пам’ятник в центрі міста Сваляви
(2 кам’яні бочки), та мужчину який заливає в бочки квас, які символізують місто
Свалява та пам’ятну дошку історії міста.
Також протягом 2016 року проведено благоустрій дворових територій
біля багатоповерхівок в м. Свалява, по вул. Головна, 31, 70 на що витрачено
коштів Свалявської міської ради в сумі 445,27 тис.грн.
По програмі Власний дім
Протягом 2017 року проведено 18 засідань районної комісії по підтримці
індивідуального житлового будівництва. На даних засіданнях розглянуто 175
поданих клопотань міської, сільських рад щодо тримання пільгових кредитів
громадянам району. За наслідками їх розгляду вище вказаних клопотань обласним

фондом інвестування соціальної сфери та промисловості видано кредитів
громадянам району понад 5,5 млн.грн.
Рейтингом за 2016 року про співпрацю з обласним інвестиційним фондом
соціальної сфери та промисловості визнано по показникові з співфінансування та
наданню пільгових кредитів з реалізації програми "Власний дім" в області
Свалявський район посідає 1 місце.
Ремонт житлового фонду. Протягом 2017 року виробничим управлінням
комунального господарства м. Свалява проведено поточний ремонт в
багатоквартирному житловому фонді в 17 багатоповерхівках, з них в 6 проведено
поточний ремонт плоскої покрівлі на суму 35,0 тис.грн, в 5 ремонт системи
холодного водопостачання на суму 16,5 тис.грн., в 2 енергозбереження будинку
(ремонт електрощитових), на суму 2,7 тис.грн., в 4 реконструкції діючої системи
водовідведення, на суму 12,5 тис.грн. Також проведено значні роботи з утримання
прилеглої території, сан очистки міста та інше. Всього на утримання житлового
фонду протягом 2016 року освоєно коштів ВУКГ м. Свалява в сумі - 84,0 тис.грн.
Також інформуємо, що всі квартири в житловому фонду району переведені
на автономне опалення, централізоване опалення в районі відсутнє.
Транспорт. На території району зареєстровано 6500 транспортних засобів.
Кількість автобусів, які використовуються на автобусних маршрутах загального
користування становить біля 40 од.
Роботу
автомобільного
транспорту
забезпечують
суб’єкти
підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи. Потреби району у
перевезеннях пасажирів та вантажів добре забезпечуються. Окрім здійснення
регулярних маршрутів загального користування в районі добре розвинута сфера
послуг “таксі” – зареєстровано 70 СГД.
Маршрутна мережа району складається з 18 приміських автобусних
маршрутів. Згідно затверджених графіків руху автобусних маршрутів
пасажирськими перевізниками в міжміському сполученні щоденно виконуються
80 рейсів, в приміському сполученні – 105 рейсів. Всі відправлення здійснюються
з АС Свалява. Всього щоденно виконуються згідно графіків руху автобусних
маршрутів загального користування 185 рейсових перевезень.
Вагома частка у здійсненні зазначеної діяльності складає надання послуг з
перевезень пільгових категорій пасажирів, якими охоплено 27 населених пунктів
району. Загалом із 29 населених пунктів району охоплено автобусним
транспортом за користування 28, тобто питома вага транспортної доступності
складає 96,5% (крім с. Вовчий).
В районі функціонують 6 автотранспортних баз, що надають послуги в
режимі таксі:” Магнолія”,“Сонячне Закарпаття”, “Радіо-таксі”, “Фаворит”, і
“Оріон” та “Люкс” Поляна таксі. Сектором проводиться наглядова
(координаційна) робота за дотриманням СПД вимог чинного законодавства у
сфері пасажирських транспортних перевезень: легалізація найманої робочої сили,
усунення від перевізного процесу нелегальних перевізників, які працюють без
дозвільних документів на території району, що сприяє примноженню платників
податків до бюджету району та недопущення нелегалів на ринок послуг
автотранспортних пасажирських перевезень.
Дорученням голови райдержадміністрації 13.01.2015 №01-08/5 утворено
робочу групу з правомірності здійснення пасажирських перевезень та безпеки
дорожнього руху (додається). Утворена робоча група за участі зацікавлених
служб, що місячно здійснює рейдові перевірки та у межах свої повноважень
перевіряє законність надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним

транспортом, легалізації робочої сили, дозвільних документів, безпеки дорожнього
руху.
Також дорученням голови райдержадміністрації 03.12.2013 №01-08/93
утворено комісію з перевірки відповідності паспорта автобусного маршруту
умовам перевезень. До складу зазначеної комісії включено представників
райдержадміністрації, Укртрансінспекції, ДАІ.
На виконання пункту 20. На засіданнях конкурсного комітету з
визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території району, утвореного
розпорядженням голови райдержадміністрації 12.08.2013 № 228, визначено
переможців конкурсу – приватних підприємців, автомобільних перевізників на
приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за
межі території району. На всі 18 приміських автобусних маршрути протягом
останніх 2 років проведено тендери та визначеного переможців.
Протягом 2016 року утвореною комісією здійснено 20 рейдових перевірок
спрямованих на легалізацію маршрутної мережі з метою виведення з ринку
перевізників, що здійснюють регулярні перевезення під видом регулярних
спеціальних, нерегулярних перевезень під видом регулярних спеціальних і
нерегулярних перевезень, або перевезень для власних потреб.
Також щомісячно райдержадміністрацією проводяться наради за участі
перевізників району та контролюючих органів стосовно дотримання ними графіків
виконання рейсових перевезень на приміських автобусних маршрутах загального
користування, що не виходять за межі території району.
З метою оперативного реагування на недоліки та роботу перевізного
процесу в районі райдержадміністрацією утворений номер "Гарячої лінії для
пасажирів району" 0501407989 Віктор Івашкович – завідувач сектору
інфраструктури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
Оголошення щодо створення номеру гарячої лінії висвітлено в районній газеті
"Вісті Свалявщини" та на офіційному веб-сайті "Свалявської районної ради та
райдержадміністрації".
З усіма перевізниками на всі маршрути укладено договори про організацію
пасажирських перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування, що не виходять за межі території району.
21 грудня 2016 року проведено конкурс з визначення робочого органу, за
наслідками проведення конкурсного комітету визначено переможця конкурсу
ТзОВ «Тагімекс».

Завідувач сектору

В.Івашкович

