ПАСПОРТ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ
(станом на 01.01.2017)

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ
Період

Закарпатська
область

район

12,8

0,673

1259,2

54,7

11 міст,
19 селищ
міського типу,
578 сільських
населених
пунктів,
всього - 608

м.Свалява,
28 сільських
населених
пунктів,
всього - 29

Закарпатська
обласна
державна
адміністрація
(голова обласної
державної
адміністрації Москаль
Геннадій
Геннадійович)

Свалявська
районна
державна
адміністрація
(голова
районної
державної
адміністраціїДідович
Олександр
Анатолійович)

Іноземні представництва на
території
Експлуатаційна довжина
залізничних колій, км
Довжина автомобільних доріг
загального користування, км

597,6

6,2

3348

295

Вантажооборот, млн.ткм

4587,9

54,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

7097,3

57,9

8693,2

12739,1

253,5

177,3

974,9

1252,2

Показники
Площа, тис.кв.м.

На 01. Чисельність наявного
01. 2017 населення, тис. осіб.

Адміністративнотериторіальний поділ

Органи виконавчої влади

січеньгрудень
січеньгрудень
січень грудень
січеньжовтень

Обсяг реалізованої промислової
продукції на 1 особу, грн.
Обсяги прямих іноземних
інвестицій на 1 особу, дол.США

січень- Обсяги капітальних інвестицій
грудень на 1 особу, грн.
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Темп зростання (спаду) обсягу
січень- введення в експлуатацію житла
грудень до відповідного періоду
минулого року, відс.
Рівень виконання доходів
загального фонду місцевих
січень- бюджетів (без трансфертів),
відсотків до затверджених
грудень органами місцевого
самоврядування річних
показників, відс.
Темп зростання (зменшення)
січень- доходів місцевих бюджетів (без
трансфертів), відсотків до
грудень відповідного періоду
попереднього року, відс.
січень- Частка невиплаченої заробітної
плати (на 1 січня 2017 року),
грудень відс.
січень- Навантаження зареєстрованих
безробітних на вільне робоче
грудень місце, осіб
січень- Рівень розрахунків споживачів
області за спожитий природний
грудень газ, відс.
січень- Рівень розрахунків споживачів
області за спожиту
грудень електроенергію, відс.
Темп росту (спаду) середньої
січеньзаробітної плати,
грудень
відс.
Кількість зареєстрованих
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців

Наявність стратегії
регіонального розвитку

70,8

28,5

84,8

110,1

151,7

150,9

100

--
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2

78,7

103,8

100,4

103,0

128,5

103,3

юрид.ос.-717
фіз. ос.-2461
«Про Регіональну
стратегію
розвитку
Закарпатської
області до 2020
року»
затверджена
рішенням
двадцять першої
сесії VI
скликання
обласної ради від
06.03.2015 №1220

--
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у
січні-грудні 2016 року становить 696,8 млн.грн. (по області – 175866,1 млн.
грн.).
Загальний обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за
січень-грудень 2015 року становив 614,9 млн.грн.(по області – 8811,6 млн.грн.).
За січень-грудень 2016 року обсяг реалізованої промислової продукції у
розрахунку на 1 особу становить 12739,1 грн. (по області – 8693,2 грн.).
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 1 особу за січеньгрудень 2015 року становив 11284,2 грн. (по області –
грн.).
ТРАНСПОРТ
Пасажирооборот складає 57,9 млн.пас.км, що на 9,8 відс. більше до
відповідного періоду минулого року (по області – 709,7 млн.пас.км, 89,0 відс.).
Вантажооборот складає 54,8 млн.ткм, що на 4,3 відс. менше до
відповідного періоду минулого року (по області – 4587,9 млн.ткм, 103,1відс.).

БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
В 2016 році в районі продовжувались будівельні роботи по наступних
об’єктах соціальної сфери: капітальні ремонти вулиць населених пунктів
району, Свалявської дитячої школи мистецтв та спортивної зали
загальноосвітньої школи №2 м.Сваляви, реконструкції загальноосвітніх шкіл
№1 і №5 м.Сваляви, будівництво парку, спортивного та дитячого майданчиків
та міні футбольного поля в с.Солочин, капітальні ремонти вулиць Санаторної в
с.Поляна і Невського в м.Свалява, реконструкції дороги на кладовище в
с.Солочин, напірного каналізаційного колектору та водопроводу від
каналізаційної насосної станції по вул.Головна до каналізаційних очисних
споруд в м.Свалява і системи теплопостачання загальноосвітньої школи №1 в
м.Свалява в рамках реалізації Програми співробітництва Закарпатської області
та краю Височіна Чеської республіки. За рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку шляхом співфінансування з місцевих бюджетів
реалізовано 4 інвестиційні проекти, а саме: з реконструкції протиерозійних
споруд на п.Тесаник в с. Солочин, капітальні ремонти з’їзду на вул.Білки в с.
Неліпино, фасаду (заміна вікон і дверей) навчального корпусу Свалявської
гімназії та протиерозійні заходи на р. Мала Пінія в селі Поляна.
Проблемні питання будівництва (реконструкції) об’єктів соціальної
сфери району - завершення будівництва Неліпинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, реконструкції Росошанської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів та приймального відділення районної лікарні, здійснення капітальних
ремонтів Сасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей),
Березниківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон та дверей), Свалявської ЗОШ
І-ІІІ ст. № 1 (капітальний ремонт даху, утеплення фасаду), Росошанської ЗОШ
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І-ІІ ст., доріг комунальної власності, відновлення пошкоджень паводком
автомобільного моста в м. Свалява, будівництво берегоукріплення на річках
Латориця та Боржава в селах Неліпино, Березники та м.Свалява
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2016 року становив
(по області 327,2 млн.дол. США).
Темп обсягу прямих іноземних інвестицій на 1 жовтня 2016 року до
початку року становив 79,5 відс., що менше загальнообласного показника
(100,0 відс.).
З початку інвестування (1994 рік – 9 місяців 2016 р.) на одного жителя
району вкладено 177,0 дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 76,7 дол.
США менше середньообласного показника (253,5 дол. США).
ДІЮЧІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ (окрім ДФРР)
Назва: реконструкція системи теплопостачання загальноосвітньої школи
№1 в м.Свалява
Сума: 1442,3 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: районний бюджет, співфінансування по
Програмі співробітництва Закарпатської області та краю Височіна Чеської
республіки (525,0 тис.грн.).
Назва: „Реконструкція будівлі дитячої школи мистецтв Закарпатська
область, м. Свалява, вул. Борканюка, 4” (коригування)
Сума: 1300,0 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: районний бюджет.
Назва: „Будівництво мережі вуличного освітлення в с.Сасівка
Свалявського району”
Сума: 426,6 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: сільський бюджет розвитку.
Назва: „Капітальний ремонт дороги на ділянці вул. Головна від буд. № 47
до буд. № 62 в с. Сасівка ”
Сума: 342,758 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: сільський бюджет розвитку.
Назва: „Капітальний ремонт дороги на ділянці вул. Духновича від буд. № 1
до буд. № 62 та вул. Смерекова від буд. № 1 до буд. № 3, в с. Неліпино ”
Сума: 738,907 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: сільський бюджет розвитку.
Назва: „Капітальний ремонт вулиці Гірська (від буд.№1 по вул.Гірська до
буд.№36 по вул.Дисковецька) в с.Поляна”
Сума: 1110,412 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: сільський бюджет розвитку.
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Назва: „Капітальний ремонт вулиці Невського в м.Свалява”
Сума: 1129,6 тис.грн.
Вид залучення інвестицій: обласний бюджет.

ПРОЕКТИ, ЯКІ РЕЛІАЗУВАЛИСЯ ЗА РАХУНОК ФОНДУ ДФРР У 2016
РОЦІ
Кількість проектів: 4.
Протягом 2016 року за рахунок коштів державного фонду регіонального
розвитку в районі реалізовувалися чотири інвестиційні проекти, а саме,
„Протиерозійні заходи на р. Мала Пінія в селі Поляна Свалявського району”,
„Реконструкція протиерозійних споруд на п.Тесаник в с.Солочин Свалявського
району”, „Капітальний ремонт з’їзду на вул.Білки в с.Неліпино, Свалявського
району”, „Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон і дверей) навчального
корпусу Свалявської гімназії по вул.Верховинській, 89 в м.Свалява”. Загальна
кошторисна вартість проектів складала 2 165,3 тис.грн., в тому числі з
Державного фонду регіонального розвитку профінансовано 1 921,054 тис.грн.,
з місцевих бюджетів розвитку - 244,246 тис.грн.
Станом на 1 січня 2017 року проекти реалізовано, кошти освоєно в
повному обсязі.
Кількість завершених та зданих в експлуатацію проектів: 4.
ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до
затверджених органами місцевого самоврядування річних показників станом на
01.01.2017 р. становив 110,1 відс., що перевищує середньообласний показник –
84,8 відс.
Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) склав 150,9
відс., що більше загальнообласного показника (151,7 відс.).
РИНОК ПРАЦІ
Середній розмір нарахувань із заробітної плати штатним працівникам
підприємств, установ, організацій району за січень-вересень 2016 року склав
3432,0 грн. і майже у 2,4 рази перевищив розміри встановлених державних
соціальних гарантій щодо мінімальної заробітної плати (1450,0 грн.). Темп
росту середньомісячної заробітної плати до аналогічного періоду попереднього
року становить 125,0 відс.
Згідно статистичних даних станом на 1 січня 2017 року заборгованість по
заробітній платі на підприємствах, установах та організаціях району відсутня.
Навантаження зареєстрованих безробітних в районі на вільне робоче
місце станом на 01.12.2016 р. становило 2 особи, (по області – 4 осіб).
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ПІДПРИЄМНИЦТВО
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 01.01.17: 2461 (по
області – 55536), з них сплачують податки 2331 (по області – 44859).
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного
населення – 40 одиниць (по області – 46).
Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у
загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) на 01.01.15р. – 46,5
відс. (по області – 20,4 відс.).
До зведеного бюджету від суб’єктів малого підприємництва (юридичних та
фізичних осіб) за січень – грудень 2016 надійшло 122,8 тис. грн. (по області –
2003,8 млн.грн.)
В районі діє Програма розвитку малого і середнього підприємництва на
2017-2018 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 20.12.2016 р.
№155. Заходами Програми на 2017-2018 передбачено кошти в сумі 466,0
тис.грн. Протягом 2016 року з районного бюджету на реалізацію заходів
Програми кошти не виділялись.
ПЕРЕЛІК СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ
МАЮТЬ ПУСТУЮЧІ ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ ТА ПОТРЕБУЮТЬ
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Кількість суб'єктів: 5.
Пустуючі виробничі площі, тис. кв. м: 37,3.

СФЕРА ТУРИЗМУ
Кількість суб'єктів туризму - всього: 104
з них:
готелів, мотелів, турбаз, інших закладів розміщення (окрім хостелів):
хостелів: сільських садиб: 64
туроператорів: турагентів: 2
Сплачений туристичний збір: 335,7 тис.грн.

ПІБ відповідальної особи за подання інформації: Савчук Вікторія Дмитрівна
посада: начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
контактний телефон: 2-11-55
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