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1.Організаційно-кадрова робота районної державної адміністрації
Робота райдержадміністрації у 2018 році була направлена на реалізацію
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку району.
З метою підвищення ефективності роботи в цих напрямках
запроваджувалися нові форми і методи підходів щодо вирішення питань
соціально-економічного розвитку виробничої сфери, освіти, охорони здоров’я,
зайнятості населення, виконання бюджетів усіх рівнів, покращення
інвестиційного клімату. Однією з форм роботи в районі є проведення спільних
засідань колегії та асоціації сільських, селищних, міського голів
«Самоврядування».
За звітний період прийнято 32 рішення колегій райдержадміністрації,
відповідно до яких видано розпорядження. 20 листопада 2018 року проведено
навчання з питань запобігання протидії корупції.
1.1. Взаємодія райдержадміністрації
з органами місцевого самоврядування
1.Практика проведення спільного засідання колегії райдержадміністрації та
президії районної ради.
2. Включення в склад колегії райдержадміністрації голови районної ради.
3.Проведення нарад головою райдержадміністрації та головою районної
ради з керівниками підприємств, установ та організацій району.
4.Заслуховування інформацій сільських, селищних, міського голів на колегії
райдержадміністрації з питань виконання виконавчими комітетами делегованих
повноважень органів місцевого самоврядування.
5.Працівники апарату райдержадміністрації спільно з працівниками
виконавчого апарату районної ради надають консультативно-методичну
допомогу виконавчим комітетам та радам органів місцевого самоврядування.
6. Райдержадміністрація спільно з районною радою готують матеріали на
засідання постійних комісій районної ради, президії та сесії.
7.Підготовка спільних проектів розпоряджень, листів райдержадміністрації
та районної ради.
8.Залучення за згодою до робочих груп депутатів районної ради, сільських,
селищних, міського голів до підготовки матеріалів на засідання колегій
райдержадміністрації.
9.Спільне проведення заходу інтегрованої програми "День влади у
віддаленому селі".
10.Участь представників органів місцевого самоврядування (за згодою) в
комісіях райдержадміністрації для розгляду питань різного характеру,
передбачених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та Законом
України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Оборонно-мобілізаційна робота та забезпечення правопорядку
Структурними підрозділами райдержадміністрації в 2018 році згідно плану
роботи райдержадміністрації була проведена робота щодо покращення стану
мобілізаційної готовності району.
З цією метою було проведено розрахунок та внесено зміни до IV розділу
«Життєзабезпечення населення в особливий період” мобілізаційного плану
Косівської районної державної адміністрації, а саме: уточнена структура,
штатний розпис та план комплектування органів нормованого забезпечення
населення району, детально проаналізовано план заходів та практичних дій
районної державної адміністрації щодо переведення району на нормоване
забезпечення населення основними продовольчими та непродовольчими
товарами в особливий період. Проведено уточнення плану комплектування та
основних функцій районного карткового та контрольно-облікового бюро. З
управлінням економічного розвитку, торгівлі і туризму райдержадміністрації
уточнено потреби в продовольчих та непродовольчих товарах населення району
на особливий період, а також згідно плану проведення інвентаризації внесено
зміни до складу інвентаризаційних комісій, розглянуто порядок їх роботи при
проведенні суцільної інвентаризації підприємств торгівлі та закладів
ресторанного господарства.
Станом на кінець 2018 року, внесено зміни до мобілізаційного паспорту
Косівського району, який погоджено з керівництвом райдержадміністрації.
Система оповіщення при введенні вищих ступенів готовності спроможна
своєчасно довести сигнали до посадових осіб райдержадміністрації та керівників
підприємств, установ і організацій району.
Районна державна адміністрація на виконання Указу Президента України
від 14.01.2015 року №15/2015 «Про часткову мобілізацію», інших рішень
Президента України та Уряду України по частковій мобілізації спільно з
військовим комісаріатом провела організаційні заходи по мобілізаційному
розгортанню Косівського районного комісаріату. Поставку людського ресурсу
щодо призову громадян на строкову військову службу до лав Збройних сил
України виконано стовідсотково, поставку людського ресурсу до лав Збройних
сил України на військову службу за контрактом виконано на 72%.
Основні напрямки діяльності райдержадміністрації щодо забезпечення та
організації виконання підприємствами, організаціями мобілізаційних завдань
полягають у визначенні заходів переведення органів державного управління та
місцевого самоврядування на роботу в умовах особливого періоду, визначенні
обсягів мобілізаційних завдань підприємствам, організаціям району всіх форм
власності та забезпечення їх діяльності в умовах особливого періоду.
Перехід підприємств, установ та організацій району на режим роботи в
умовах особливого періоду здійснюється відповідно до норм загальної
мобілізації (введення надзвичайного стану).
Нормоване забезпечення населення продовольчими та непродовольчими
товарами в особливий період заплановано. Розроблено Положення про
нормоване забезпечення населення району продовольчими і непродовольчими
товарами в особливий період (в умовах надзвичайного стану)” та розроблено
штатну структуру управління з питань торгівлі і побутового обслуговування
населення.

3. Загальна оцінка суспільно-політичної ситуації в районі у 2018 році
Cуспільно-політична ситуація в Косівському районі у 2018 році
відзначалася стабільністю та прогнозованістю. Стійких внутрішніх
конфліктоутворюючих чинників, які могли б викликати громадський резонанс і
загострити суспільно-політичну ситуацію, в районі не було. Цьому сприяла
конструктивна співпраця Косівської райдержадміністрації, Косівської районної
ради із суспільними об’єднаннями громадян та систематичне вивчення
суспільно-політичної ситуації на території населених пунктів району.
Позитивне вирішення органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування соціально-економічних проблем, які виникають, систематичний,
планомірний та постійний діалог з людьми, відкритість та прозорість влади,
своєчасна та суттєва реакція на звернення громадян, взаємодія з осередками
політичних партій та громадських організацій, - всі вищевказані фактори
впливали на підтримання стабільної суспільно-політичної ситуації в районі.
Співпраця з об’єднаннями громадян здійснювалася для належного
забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних,
культурних та інших інтересів, консолідації громадськості району.
Протягом 2018 року в районі відбулося декілька заходів протестного
характеру.
З 1 по 4 червня в с. Стопчатів Косівського району відбувалася акція
протесту з вимогами капітального ремонту дороги загального користування
місцевого значення Яблунів-Делятин. На зустріч з учасниками акції прибули:
голова
райдержадміністрації
Віталій
Кічеряк,
заступник
голови
райдержадміністрації Ярослав Бринський. Керівники району зустрілися з
громадськістю та довели до відома, що підрядна організація ТЗОВ “ПБС”
приступить до виконання ремонтних робіт на даній ділянці дороги у другій
половині червня. На ремонт дороги передбачено 40 млн. грн.
20 липня в селах Рожнів та Кобаки відбувалася акція з перекриття доріг
загального користування місцевого значення (Озеряни-Рожнів, Рожнів-Кути,
Снятин-Рожнів-Кути), організаторами якої були близько 400 чоловік громадські активісти та сільські жителі. Вимога протестувальників невідкладний ремонт доріг. На зустріч з учасниками акції прибули: голова
райдержадміністрації Віталій Кічеряк, голова районної ради Павло Ванджурак,
заступник начальника служби автомобільних доріг у Івано-Франківській області
Михайло Новосільський.
10 вересня
жителі Березівського куща (с. Середній Березів, Нижній
Березів, Баня Березів, Вижній Березів, Яблунів та ін.) проводили акцію протесту
під стінами обласної державної адміністрації з вимогою ремонту дороги
загального користування місцевого значення (Яблунів - Делятин). З
протестувальниками зустрілося керівництво ОДА. Олег Гончарук підписав
розпорядження про включення ремонту дороги Делятин-Яблунів до переліку
ремонтів доріг.
10 жовтня жителі сіл Великий Рожин, Розтоки, Тюдів перекрили дорогу
загального користування державного значення Р-62 Криворівня-Чернівці в с.
Великий Рожин з вимогою її негайного ремонту. З протестувальниками
зустрілися керівник апарату обласної державної адміністрації Роман Маланій,

начальник Служби автомобільних доріг Івано-Франківській області Юрій
Чорнописький, голова районної державної адміністрації Віталій Кічеряк та
голова районної ради Павло Ванджурак. Керівництво області та району вжили
всі необхідні заходи для вирішення даного питання, а саме, подали пропозиції до
Кабінету Міністрів України про перерозподіл коштів державного бюджету та
виділення 10 млн. грн на продовження ремонту дороги Р-62 Криворівня-Чернівці
у Косівському районі. Дана Постанова була затверджена Кабінетом Міністрів
України.
Загострення взаємовідносин осередків політичних партій з місцевими
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом 2018 року не
спостерігалося. Публічних протестних заходів районних організацій політичних
партій не зафіксовано.
Традиційним є широке відзначення в районі важливих віх
державотворення України, її героїчної історії і культури, вшанування відомих
державних та громадських діячів за участю представників громадських
організацій та політичних партій.
У 2018 році районною державною адміністрацією спільно з об’єднаннями
громадян організовувалось відзначення державних свят та пам’ятних дат,
важливих політичних подій. Відзначалися День Соборності України, виведення
військ з Афганістану, річницю аварії на Чорнобильській АЕС, День пам’яті та
примирення, День Героїв, День Конституції, День Державного Прапора України,
День Незалежності, День Гідності та Свободи, День вшанування жертв
голодоморів та інші свята і пам’ятні дати, проводились заходи на виконання
статутних завдань громадських організацій.
22 березня, у місто Косів прибув з робочим візитом Прем‘єр-міністр
України Володимир Гройсман. В складі делегації були зокрема народні депутати
Олександр Шевченко, Михайло Довбенко, Микола Княжицький, Юрій Соловей,
керівник Укравтодору Славомір Новак, голова Івано-Франківської ОДА Олег
Гончарук та очільники Закарпатської, Львівської, Чернівецької областей.
Учасники обговорили нові можливості розвитку гірських територій. Під
час брифінгу Прем’єр-міністр відповів на питання щодо ремонту доріг, про
проблеми
медицини,
виплати
заробітної
плати
та
про
пенсії
військовослужбовцям.
Під час зустрічі відбулося підписання тристоронньої угоди між
очільниками Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей щодо
передачі об’єднаним територіальним громадам у комунальну власність землі.
13 квітня 2018 року в сесійному залі Косівської районної державної
адміністрації відбувся звіт народного депутата України Юрія Солов’я перед
жителями Косівського району. В залі були присутні голова районної державної
адміністрації Віталій Кічеряк, голова районної ради Павло Ванджурак,
Косівський міський голова Юрій Плосконос, сільські голови, депутати місцевих
рад, керівники підприємств, установ, організацій та громадськість нашого
району.
Народний депутат розповів присутнім над чим працював у парламенті
впродовж минулого року та на чому зосередить свою депутатську діяльність
найближчим часом. Так, народний депутат повідомив присутніх про кількість
прийнятих законопроектів, поданих ним на розгляд сесії Верховної Ради, а також

про кількість залучених коштів з державного бюджету в Косівський район,
виконання передвиборчих програм.
Серед законопроектів, що вже вступили в дію - зменшення акцизу на
закупівлю вживаних автомобілів, розщеплення ренти з видобутку нафти і газу,
збільшення коштів на ремонти доріг та ін.
Головними пріоритетними напрямками народний депутат України Юрій
Соловей назвав ремонт доріг, розвиток медицини та освіти.
8 липня 2018 року голова райдержадміністрації Віталій Кічеряк з
делегацією з Косівщини взяв участь у заходах по вшануванню невинно убієнних
українців у с. Сагринь (Польща) в 1944 році. Участь у пам’ятних заходах взяв
президент України Петро Порошенко та представники української громади в
Польщі.
30 серпня в селі Малий Рожин відбулося відкриття різновікової групи у
Малорожинському навчально-виховному комплексі. Це довгоочікувана подія
стала справжнім святом дітвори та їх батьків.
Розділити радість з мешканцями громади та привітати їх з чудовою подією
завітали: Юрій Ігорович Соловей – народний депутат України, Ігор Михайлович
Пасічняк – заступник голови Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації, Віталій Васильович Кічеряк – голова Косівської районної
державної адміністрації, Павло Іванович Ванджурак – голова Косівської
районної ради.
14 вересня 2018 року, в м. Косів відбулися урочистості, присвячені 1030-й
річниці хрещення Київської Русі-України. На святі були присутні: правлячий
Архієрей Коломийської єпархії Української Греко-Католицької Церкви
преосвященний єпископ Коломийський Василій, керуючий Коломийською
єпархією Української Православної Церкви Київського Патріархату
преосвященний єпископ Коломийський і Косівський Юліан, вікарій ІваноФранківської Автокефальної Православної Церкви преосвященний єпископ
Коломийський Павло, духовенство та вірні Косівських деканатів цих єпархій.
У святкових заходах взяли участь: голова районної державної адміністрації
Віталій Кічеряк, перший заступник голови районної державної адміністрації
Богдан Марчук, заступник керуючої справами виконавчого апарату районної
ради Мирослав Бойчук, працівники районної державної адміністрації,
підприємств установ, організацій району, учнівська та студентська молодь,
представники громадськості.
21 вересня в селищі Кути відбулося урочисте відкриття дитячого садка
“Покутянка”. Це довгоочікувана подія стала справжнім святом для дітвори та їх
батьків.
Розділити радість з мешканцями громади та привітати їх з чудовою подією
завітали: народний депутат України Юрій Соловей, заступник голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації Ігор Пасічняк, голова Косівської
районноїдержавної адміністрації Віталій Кічеряк, голова Косівської районної
ради Павло Ванджурак, в.о. начальника відділу освіти районної державної
адміністрації Володимир Лаврук, депутат районної ради Михайло Павлюк,
Кутський селищний голова Ярослав Вардзаль та інші.
14 жовтня 2018 року на Покрову Пресвятої Богородиці у Середньому
Березові відкрили новий дитячий садок «Березунчик», що стало справжнім
святом не тільки дітвори гірського села, але й мешканців навколишніх сіл, які

чекали на нього довгих шістнадцять років. Присутніми на святі були народний
депутат України Юрій Соловей, голова районної державної адміністрації Віталій
Кічеряк, голова районної ради Павло Ванджурак, начальник відділу освіти
Володимир Козьменчук, заступник директора департаменту освіти обласної
державної адміністрації Ігор Гаврилюк.
Завдяки співпраці між районною державною адміністрацією, районною
радою, районними об’єднаннями політичних партій та громадських організацій,
в основі якої є взаєморозуміння, усвідомлення проблем краю та визначення
шляхів їх розв’язання, на Косівщині було збережено стабільність суспільнополітичної ситуації.
Райдержадміністрацією постійно проводиться робота з інформування
громадськості району про діяльність органів державної влади.
3.1. Внутрішньополітичні напрямки діяльності органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування
Районна державна адміністрація працює над впровадженням реформи
децентралізації влади в Україні на території району.
Протягом 2018 року проводились засідання «круглого столу» з
керівниками районних організацій політичних партій та громадських
організацій. Також райдержадміністрацією, виконавчими комітетами сільських,
селищних рад приділялася велика увага щодо проведення зустрічей, сходів
громадян, засідань «круглих столів», днів інформування з метою досягнення
максимального охоплення населення району щодо висвітлення пріоритетних
напрямків роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, про виконання районних цільових програм.
Для ознайомлення населення району з діяльністю органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування на сторінках районної газети „Гуцульський
край” висвітлюється інформація про проведення засідань колегій
райдержадміністрації, сесій районної ради, публікуються матеріали нарад,
семінарів, комісій.
Оприлюднюються матеріали, що характеризують стан справ та досягнення
в розвитку галузі культури, медицини, освіти, сільського господарства району та
ін.. Також, відповідна інформація розміщується на офіційному веб – сайті
райдержадміністрації.
Завдяки створенню на офіційному веб – сайті райдержадміністрації
системи обліку публічної інформації громадськість завжди має можливість
скористатися базою цієї системи для оформлення запитів на публічну
інформацію.
В навчальних та бібліотечних закладах району діють книжкові виставки та
тематичні полиці щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.
Відділом освіти районної державної адміністрації проводилися в
навчальних закладах району уроки розвитку інститутів громадянського
суспільства у сучасних умовах .
Представники громадських організації беруть активну участь в
суспільному житті району, загально - районних заходах, в роботі колегії
районної державної адміністрації, апаратних нарадах та є членами
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В установах і організаціях району проводяться дні відкритих дверей,
зустрічі з громадськістю та ін.
Протягом звітного періоду з метою забезпечення проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики
керівництвом райдержадміністрації проводилися зустрічі з лідерами районних
організацій політичних партій, громадських організацій.
З метою удосконалення організаційно-масової роботи виконкомів
сільських, селищних, міської рад продовжено практику проведення
консультативно-методичних днів із сільськими, селищними, міським головами,
секретарями. Постійно проводиться інформаційно-просвітницька робота,
спрямована на запобігання поширенню ксенофобських і расистських проявів
серед дітей і батьків, учнівської та студентської молоді, а також серед
молодіжних громадських організацій. Також проводились консультації з
деканами місцевих громад району щодо необхідності проведення роботи з
віруючими, спрямованої на виховання толерантного світогляду суспільства.
Керівництво райдержадміністрації бере участь у зустрічах з
представниками різних релігійних громад, служителів церков запрошують на
тематичні заходи і врочистості.
Станом на 01.01.2019 року на території Косівського району налічувалася
91 релігійна організація. Серед них:
Українська православна церква – 2 діючі зареєстровані громади.
Українська православна церква Київського патріархату – 12 діючих
зареєстрованих громад.
Українська автокефальна православна церква – 30 громад.
Українська греко-католицька церква – 34 релігійні організації.
Римсько-католицька церква в Україні - 3 релігійні організації.
Всеукраїнський союз церков євангельських християн-баптистів – 1
релігійна організація.
Всеукраїнський союз церков християн віри євангельської-п’ятидесятників
– 3 громади.
Релігійні організації центру Божої церкви християн Віри євангельської в
Україні ( в пророцтвах) – 2 релігійні організації.
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня – 2
релігійні громади.
Релігійні організації Свідків Єгови – 2 релігійні громади.
Керівництво райдержадміністрації брало участь у зустрічах з
представниками різних релігійних громад. Священики різних конфесій беруть
активну участь у громадському житті району. Під час проведення урочистостей з
нагоди відзначення державних свят, пам’ятних днів в історії України та
Гуцульщини, а також під час проведення заходів з нагоди вшанування визначних
громадсько-політичних діячів, письменників духовенство району бере
безпосередню участь у їх проведенні.
Основна робота Косівської районної державної адміністрації, інших
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування зосереджувалася на
розв’язанні соціально-економічних проблем району та забезпечення
життєдіяльності району.

Забезпечено належне інформування громадськості про хід мобілізаційної
кампанії шляхом відповідних публікацій на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації та у районній газеті «Гуцульський край», проведення
зустрічей із громадськістю.
З прийняттям Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та відповідно до Методики формування спроможних територіальних
громад, затвердженої постановою КМУ від 8 квітня 2015 року № 214, у
Косівському районі проводиться відповідна робота з вивчення пропозицій та
формування спроможних територіальних громад.
У вересні цього року Рожнівська громада завершила приєднання села
Рибне. Після отримання висновку Івано-Франківської ОДА у Рожнівській
сільській раді ОТГ та Рибненській сільській раді відбулись сесії, які офіційно
затвердили рішення про приєднання. Також направлене клопотання до
облдержадміністрації про звернення до ЦВК щодо призначення довиборів у
сільську раду Рожнівської ОТГ, які відбулися 23 грудня 2018 року.
Село Рибне за перспективним планом було передбачене у складі
Рожнівської громади. За рік, побачивши відчутні позитивні зміни у громаді,
мешканці села зробили свідомий крок та виявили бажання приєднатись до ОТГ.
Одне із важливих завдань, яке протягом року було на контролі у
керівництва Косівської райдержадміністрації, - це вирішення проблем учасників
АТО та співпраця з громадськими організаціями учасників АТО.
Голова Косівської райдержадміністрації Віталій Кічеряк, заступники
голови та керівник апарату райдержадміністрації протягом року проводили
зустрічі із головою Спілки учасників АТО Косівського району Іваном Крисяком
та учасниками Спілки, бійцями АТО, членами їх родин. У заходах брали участь
керівники установ, структурних підрозділів РДА соціального спрямування. На
таких зустрічах обговорювались механізми співпраці органів державної влади та
місцевого самоврядування із громадськими організаціями з питань соціального
захисту учасників АТО і їх сімей, надання їм пільг, працевлаштування,
оздоровлення дітей та інше.
Діє Комплексна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих) під
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів
та членів добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній операції в
східних областях України – мешканців Косівського району на 2016-2019 роки.
Згідно Положення про порядок надання пільг сім’ям постраждалих під
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по
21 лютого 2014 року, учасників антитерористичної операції на Сході України та
членів їх сімей - мешканців Косівського району надаються пільги на житловокомунальні послуги в розмірі 75% в межах норм, передбачених чинним
законодавством за рахунок коштів районного бюджету до отримання статусу
«учасника бойових дій» відповідно до Закону України «Про внесення зміни до
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту». Так, у 2018 році 20 учасників АТО та 5 осіб, постраждалих на
Майдані під час Революції Гідності користуються пільгами на житловокомунальні послуги, в тому числі на електропостачання та газопостачання
(нарахування у 2018 року становить – 150,0 тис. грн.), а також в разі, якщо
господарство опалюється дровами, виплачуються кошти на тверде паливо та

скраплений газ. Також внесено доповнення до Програми, щодо надання
щорічної одноразової допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО в
розмірі 5,0 тис. грн. в сумі – 30,0 тис. грн., згідно якого були виділені кошти з
районного бюджету у червні місяці і перераховані на рахунки членів сімей
загиблих (померлих).
Згідно даної програми проводиться щомісячна виплата в розмірі 500 грн.
синові загиблого Андріюка В.В. та матері загиблого в АТО Лепкалюка О.В., так,
протягом 2018 року виплачено кошти в сумі 12,0 тис. грн., одноразова грошова
допомога учасникам АТО та контрактникам в розмірі 3,0 тис. грн. – виплачено в
сумі 80,0 тис. грн.( з них 18,0 тис.грн. виплачено за рахунок коштів районної
Комплексної програми соціального захисту населення жителів Косівського
району), разова грошова допомога до 5 травня бійцям-добровольцям (виплачено
6 особам по 1265 грн. на суму 7590 грн.), у червні 2018 року з районного
бюджету виплачена одноразова матеріальна допомога на поховання дружині
померлого учасника бойових дій АТО в сумі 10 тис. грн.
Станом на 01.01.2019 року в управлінні праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 261 учасник
бойових дій та 23 інваліди війни ІІІ групи та 4 інваліди війни ІІ групи, яким
надано статус за участь в антитерористичній операції на Сході України та які
користуються пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів
державного бюджету.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні перебуває 6 бійцівдобровольців, які отримали протягом 2018 року щомісячну виплату у розмірі –
500,00 грн. за рахунок коштів обласного бюджету на суму – 39,0 тис. грн.
На даний час на обліку в управлінні праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває 37 учасників бойових дій АТО та
інвалід війни ІІІ групи АТО, які потребують санаторно-курортного лікування.
Протягом 2018 року 11 учасників бойових дій АТО пройшли санаторнокурортне лікування.
Щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, то на даний час до
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
звернулося 2 інвалідів АТО, які отримали інвалідність за участь в
антитерористичній операції.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації перебуває 8 членів сімей загиблих, яким
надано статус та видані відповідні посвідчення. Згідно Закону України «Про
внесення змін до статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту населення» дані особи внесені в ЄДАРП (Єдиний
державний автоматизований реєстр пільговиків) та надані пільги на житловокомунальні послуги та інші, передбачені законодавством України.
Відділ Держземагентства у Косівському районі всебічно сприяє органам
місцевого самоврядування, виконавцям робіт із землеустрою щодо підготовки та
погодження
документації із землеустрою учасникам антитерористичної
операції, відповідно до державних стандартів, норм і правил у сфері
землеустрою та чинного законодавства. Так, на отримання земельної ділянки
учасниками АТО подано 202 заяв, надано дозволів на землю – 120 особам,
станом на 01.01.2019 р. отримали земельну ділянку - 48 осіб.

На обліку в центрі зайнятості знаходиться 13 учасників АТО, станом на
01.01.2019 року працевлаштовано 38 осіб.
Станом на 01.01.2019 року в Косівському районі на квартирному обліку
перебуває 25 учасників бойових дій, 2 інваліди війни ІІ групи АТО та 1 інвалід
війни ІІІ групи АТО – внутрішньо переміщена особа, які мають підстави для
покращення житлових умов. Управлінням замовлені кошти для надання
грошової компенсації інвалідам війни ІІ групи, які брали участь в
антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов на суму
1906,5 тис. грн. та на інваліда війни ІІІ групи АТО – внутрішньо
переміщену особу на суму 604,0 тис. грн. у грудні 2018 року до управління
праці поступили кошти в сумі 1766,8 тис. грн. Станом на 01.01.2019 року кошти
в сумі 1766,8 тис. грн. перераховані на спеціальні рахунки одержувачів (інваліда
війни ІІ групи АТО Никифорчина Д.Б., та переселенця зі Сходу України,
учасника бойових дій АТО Панкратова О.А.), які відкриті в Ощадбанку. При
пред’явленні ними Договору купівлі-продажу, дані кошти будуть перераховані
на рахунки продавців житла. Кошти в сумі – 743,7 тис. грн., які замовлені в
жовтні 2018 року на придбання житла інваліду війни ІІ групи АТО Романчичу
В.І. ще до управління не поступали.
Документи на виділення коштів передані на розгляд в департамент
соціальної політики і на даний час вирішується питання про виділення коштів.
Щодо психологічної реабілітації за інформацією ГО «За покликом серця»
в селі Розтоки Косівського району на базі туристично-відпочинкового комплексу
«Стожари» громадською організацією «За покликом серця» (керівник Тетяна
Костинюк) проводиться реабілітаційно-відпочинковий табір для бійців АТО «З
любов’ю в серці». Протягом одного заїзду до табору, який триває 9-10 днів,
реабілітацію проходять 20-25 учасників. Косівська райдержадміністрація,
Косівська районна рада та Косівський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді надають часткову допомогу в організації транспортних
перевезень учасників табору в рамках реабілітаційно-відпочинкової програми та
забезпеченні дровами, необхідними для отоплення комплексу. Всі витрати на
організацію 14 заїздів здійснювалися за рахунок благодійних коштів, які
надавалися як фізичними, так і юридичними особами. Протягом заїздів у таборі
проходять курс психологічної реабілітації та відпочивають учасники АТО з усієї
України, а саме учасники бойових дій – військовослужбовці ЗСУ та
Національної гвардії України, бійці добровольчих батальйонів, а також члени їх
сімей. У 2018 році з районного бюджету виділені кошти на діяльність ГО «За
покликом серця» в сумі – 50,0 тис. грн.
Щодо професійної реадаптації учасників АТО повідомляємо, що протягом
року до управління надійшло 60,0 тис. грн., які використані для навчання на
водійські права для 10 учасників АТО.
Через засоби масової інформації здійснювалося постійне інформування
громадськості про підтримку місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування сімей військовослужбовців, які беруть участь в АТО.
Косівською районною державною адміністрацією організовано та
забезпечено обговорення в Косівському районі реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. З прийняттям
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та
відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад,

затвердженої постановою КМУ від 8 квітня 2015 року № 214, у Косівському
районі проводилась відповідна робота з вивчення пропозицій та формування
спроможних територіальних громад, які в результаті добровільного об’єднання
через відповідні органи місцевого самоврядування забезпечили б належний
рівень надання послуг та розвиток інфраструктури відповідної адміністративнотериторіальної одиниці. У районі тривали надзвичайно активні дискусії щодо
формування та об’єднання територіальних громад району.
З метою інформування жителів району про роботу районної державної
райдержадміністрації забезпечено систематичне опублікування на веб-сайті
райдержадміністрації, у районній газеті «Гуцульський край» матеріалів з
пріоритетних питань державної політики, матеріалів про події в економічній,
соціальній, культурній та інших сферах, про діяльність управлінь та відділів
райдержадміністрації, спрямованої на вирішення актуальних питань.
Систематичними були зустрічі керівництва райдержадміністрації з
освітянами, медиками, працівниками закладів культури, на яких інформувалося
про діяльність органів влади та виявлялися проблеми з метою їх вирішення.
Райдержадміністрацією постійно відслідковуються процеси та тенденції у
релігійному середовищі на території району.
3.3. Діяльність політичних партій, громадських організацій та
профспілок, їх місце у політичному житті району
Станом на 01.01.2019 р. на території району зареєстровано 100 районних
організацій політичних партій та 89 районних громадських організацій, 13
легалізованих громадських організацій.
У складі Косівської районної ради є представники 8 політичних сил, а
саме: партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (8), політична партія
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (6), політична партія Всеукраїнське
об’єднання «Свобода» (5), політична партія «Об’єднання «Самопоміч»(5),
політична партія «Воля»(5), політична партія Конгрес Українських
Націоналістів(4), політична партія Народний Рух України(4), політична партія
«Українське об’єднання патріотів - УКРОП»(3).
Кількість фракцій – 8
1.
Фракція Косівської районної організації Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»;
2.
Фракція Косівської районної політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»;
3.
Фракція Косівської районної політичної партії «Конгрес Українських
Націоналістів»;
4.
Фракція Косівської районної організації Народний Рух України;
5.
Фракція Косівської районної партійної організації партії «Воля»;
6.
Фракція Косівської районної партійної організації Українське об’єднання
патріотів – УКРОП;
7.
Фракція Косівської районної політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»;
8.
Фракція Косівської районної політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина».

Найбільш активні у районі політичні партії – Партія «Блок Петра
Порошенка «Солідарність», Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина», Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Впливові представники громадського сектору: громадська організація
“Спілка учасників АТО”, Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів), Громадське об’єднання «Косівський майдан», громадська
організація «Союз українок», спілка Асоціації інвалідів ЧАЕС Косівщини,
районна організація ветеранів війни і праці, громадська організація «Центр
ділових жінок Косівщини», громадська організація «Народний контроль»,
громадська організація «Народна самооборона».
У районі створені і діють районні комітети профспілок працівників
державних установ району (9 комітетів профспілок), районна рада голів
профкомів працівників закладів освіти району (79 комітет профспілок), районна
рада голів профкомів працівників закладів охорони здоров’я району (12
комітетів профспілок та 4 профкоми), районний комітет профспілки працівників
сільського господарства району. Основними завданнями профспілок в районі є
захист прав членів профспілки. Профспілки району співпрацюють з органами
влади району. У вихованні підростаючого покоління важливу роль відіграють
молодіжні організації району. В районі діє молодіжна скаутська організація
«Пластун», молодіжна організація КУНу. В Косівському інституті прикладного
та декоративного мистецтва ЛНАМ діє молодіжна організація «Українська
молодь - Христу». Всі ці організації взаємодіють з органами влади, беруть участь
у заходах.
Косівською районною державною адміністрацією налагоджено співпрацю
з районною радою і депутатським корпусом, сільськими, селищними, міською
радами та ОТГ.
3.4. Соціологічні дослідження
Протягом року на території району відповідними службами не проводилися
соціологічні дослідження щодо актуальних питань соціально-економічного та
суспільно-політичного життя краю. Відділом інформаційно-аналітичної роботи
та правового забезпечення апарату райдержадміністрації проводились
опитування населення з питань суспільно-політичного та соціальноекономічного життя краю. В результаті опитування видно, що переважна
більшість громадян періодично цікавиться політичним життям району,
діяльністю органів влади, їх відкритістю, висловлювали проблеми, які їх
турбують (стан доріг, відсутність робочих місць та ін.), давали оцінку щодо
діяльності органів влади.
3.5. Характеристика інформаційного простору району
Засоби масової інформації: районна газета „Гуцульський край”, газета
„Криця” – видання РО КУНу, газета „Рідне слово” - видання районного
об’єднання ВУТ “Просвіта” ім.Т. Г. Шевченка, інформаційні бюлетені:
„Освітянський вісник” – видання відділу освіти РДА, „Гуцульщина” – видання
Національного природного парку „Гуцульщина”, „Думка” – видання Косівського
центру громадських ініціатив. У них висвітлюється суспільно-політичне життя

району, діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, життя політичних партій та громадських організацій району.
Районне телебачення на території району припинило існування ще на
початку 2004 року, але територію Кутського куща району охоплює телебачення
„Снятин” та Чернівецька телерадіокомпанія „Буковина”, телеканал ТВА
(Чернівці), а територію Яворівського та Березівського кущів - телерадіокомпанія
„Галичина”.
4. Демографія
За 2018 рік в районі народилося 826 дітей, коефіцієнт народжуваності
становить 9,4 на одну тисячу населення.
Померло 1151 осіб проти 1204 минулому році. Показник загальної
смертності становить 13,2 на одну тисячу населення.
Чисельність наявного населення району на 1 січня 2019 року становить
87223 осіб, з яких 14659 проживали у міських поселеннях та 72564 – у сільській
місцевості. З початку року чисельність населення зменшилась на 583 особи (за
рахунок природного скорочення 325 осіб, міграційного скорочення – 258 осіб).
5. Промисловість
Підприємствами Косівського району за січень-грудень 2018 року
реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 221909.9 тис. грн. (153.5
% до відповідного періоду минулого року). Обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу населення склав 2527 грн.
6. Сільське господарство
Cільськогосподарськими підприємствами району реалізовано на забій 325
цнт. худоби та птиці (у живій вазі), що становить 114.4% до відповідного
періоду минулого року, вироблено 1843 цнт. молока (112.0% до відповідного
періоду минулого року) та 9.0 цнт. вовни .
Сільськогосподарськими підприємствами зібрано зернові на площі 98 га.
Намолочено 4336,0 цнт. зерна, середня урожайність по району складає 44,2 ц/га.
У сільськогосподарських підприємствах на початок поточного року
нараховувалось 515 голів великої рогатої худоби (104.7 % до відповідного
періоду минулого року), в т.ч. 189 голів корів (105.0 %), свиней – 36 голів, овець
та кіз – 445 голів (101,4% ).
7. Лісове господарство
Лісогосподарськими підприємствами району, зареєстрованими на території
району, яким надані в користування землі лісового фонду, у 2018 році вироблено
продукції, робіт та послуг лісового господарства на суму 15415,2 млн. грн., що
на 67,5% більше, ніж за 2017 рік. Частка продукції лісозаготівель у загальних
обсягах становила 110,3%.
Від усіх видів рубок заготовлено 24,7 тис.м3 ліквідної деревини, у т.ч. від
рубок головного користування – 3.6 тис.м3.

Відтворення лісів проведено на 31,2 га земель лісового фонду (роком
раніше – 58 га).
8.Державна реєстрація
На території Косівського району станом на 01.01.2019 року зареєстровано
4278 суб’єктів господарської діяльності. З них 3329 фізичних осіб- підприємців,
949 юридичних осіб. На спрощеній системі перебуває 2093 фізичних осіб –
підприємців, з них на 1 групі перебуває 530 платників, на 2 групі - 1207
платників та на 3 групі – 356 платників.
З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємництва,
спрощення державної реєстрації, спрощення та прискорення проходження
дозвільних процедур працюють реєстраційна палата та центр надання
адміністративних послуг.
9. Медицина
Демографічна ситуація в районі продовжує залишатися нестабільною, про
що свідчать основні показники. Так, показник природного приросту складає - 3,8
проти - 3,3 в минулому році.
Протягом року показник народжуваності становить 9,0 проти 10,2 на 1 тис.
населення в минулому році. Народилось 800 проти 899 немовлят в 2017 році.
Найнижчі показники народжуваності по Рибненській дільниці – 5,1; Кутській –
6,5; Трацькій – 8,0.
Незначно знизилась загальна смертність населення району: померло 1134
особи 1190 осіб в 2017 році. Показник смертності знизився з 13,5 до 12,8 на 100
тис. населення. Знизився також і показник загальної смертності працездатного
населення з 3,7 до 3,4 на 100 тис. населення. В працездатному віці померло 190
осіб проти 193 в минулому році.
В структурі смертності жителів району перше місце займають хвороби
органів кровообігу: 74,1% проти 70,0%; на другому місці онкологічні хвороби,
як і в минулому році - 10,8% проти 10,8%; третє місце займають хвороби органів
травлення – 3,9%.
Структура смертності в працездатному віці виглядає наступним чином: на
першому місці – хвороби системи кровообігу – 43,2% проти 26,4%, друге місце
займають онкологічні хвороби - 20,0% проти 21,2%, на третьому – хвороби
органів травлення – 13,7%.
Впродовж 2018 року померло 5 проти 6 дітей до 1 року в минулому році.
Показник дитячої смертності знизився з 6,6‰ до 6,2‰. Всього в районі померло
10 дітей віком від 0 до 18 років.
Станом на кінець року в закладах охорони здоров’я КНП "Косівська ЦРЛ"
та КНП "Кутська МЛ" працює 791 медичний працівник, з них лікарів - 178,
середній медичний персонал - 427, молодшого медичного персоналу – 186.
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню району надається по 19-ти
спеціальностях.

Показник відвідуваності до лікарів в 2018 році становить 8,5 на 1 жителя.
Відповідно кількість відвідувань вдома на 100 жителів становить 56,7 проти
71,4.
Для стаціонарної допомоги населенню району розгорнуто 486 ліжок, на
яких проліковано 16195 хворих проти 16225 хворих в 2017 році. Забезпеченість
населення лікарняними ліжками становить 55,2 на 10 тис. населення при
обласному показнику 51,3.
В 2018 році на охорону здоров’я району було виділено 79 млн. 873 тис.
700 грн., що становить 908,15 грн. на 1 жителя. Фінансування на заробітну плату
з нарахуваннями склали 67 млн. 659тис. 500 гривень або 84,71%, на енергоносії –
4 млн. 444 тис. 400 гривень або 5,56%, інші видатки – 4 млн. 883 тис. 100
гривень, витрати на медикаменти склали 1 млн. 825 тис. 300 грн. (на 1 ліжкодень 14,82 грн.), на харчування 761 тис. 400 гривень грн. (на 1 ліжко-день 6,49
грн.).
Позабюджетні надходження за 2018 рік склали 2 млн. 232 тис. 100 гривень,
що становить 25,38 грн. на одного жителя.
Проведено:
капітальний ремонт (поліклініка, кабінет «Довіра», гінекологія) - 299,6 тис.
грн.
Придбано:
медична апаратура – 45 600 грн.
комп’ютерне обладнання (ОКЛ) – 55 500 грн. (АЗПСМ с. Шешори, Тюдів,
Косів)
комп’ютерне обладнання (ОКІЛ) – 26 721 грн. (кабінет «Довіра»)
багатофункціональний пристрій Canon I SENSYS MF 237 w c Wi-Fi
(1418C122) – 1 шт. – 21 100 грн. (АЗПСМ с. Пістинь)
комп’ютерне обладнання (ноутбук Asus X541 15/6 Intel Pentium) – 8 900
грн. (АЗПСМ с. Пістинь)
комп'ютерне обладнання ( комп'ютер LIDER AMD X4 740X) – 1 шт. – 15
000 грн. (АЗПСМ с. Трач)
службовий автотранспорт для медичних працівників амбулаторій села
Річка, села Середній Березів 2 шт. – 999 000 грн.

10.Бюджет
З агальний обсяг надходжень загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів Косівського району за 2018 року склав 836071,9 тис. гривень, що
становить 99,4 відс. (-5286,8 тис. гривень) до плану з урахуванням змін на 2018
рік. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження зменшилися на
18718,6 тис. гривень.
До місцевих бюджетів надійшло доходів загального та спеціального
фондів (без урахування трансфертів) у сумі 99198,4 тис. гривень, що складає
107,1 відс. (+6601,1 тис. гривень) до затвердженого плану на звітний період та
100,8 або (+761,1 тис. гривень) до уточненого плану.

У порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 14,2 відс. (+12311,4 тис.
гривень), у тому числі: загального фонду на 14,4 відс. (+11228,0 тис. гривень),
спеціального фонду – 12,5 відс. (+1083,3 тис. гривень)
За 2018 рік здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих
бюджетів (з урахуванням трансфертів з державного бюджету) на суму 840760,6
тис. грн., в тому числі видатків загального фонду – 767114,9 тис. грн., видатків
спеціального фонду – 73645,7 тис. гривень. В порівнянні із 2017 роком:
видатки загального фонду бюджету зменшилися на 25878,9 тис. гривень
(ряд бюджетних установ з початку 2018 року перейшли на утримання бюджетів
ОТГ: Рожнівської сільської ради ОТГ та Яблунівської селищної ради ОТГ),
видатки спеціального фонду збільшилися на 9496,2 тис. грн.
У загальній сумі видатків загального фонду 93,8 відсотків видатків
становлять видатки соціального спрямування (719691,1 тис. грн.), з яких 30,3
відсотки (218314,3 тис. грн.) припадає на освіту, 11,0 відсотків
(78935,2 тис.
грн.) на охорону здоров”я, 57,1 відсотки (410681,0 тис. грн.) на соціальний
захист та соціальне забезпечення, 1,6 відсотки (11760,6 тис. грн.) на культуру. У
порівнянні з 2017 роком видатки на освіту зменшилися на 4,5 відс., або на
10300,3 тис. грн. на культуру зменшилися – на 47,4 відс -10586,8 тис. грн.
(утворено Рожнівську сільську та Яблунівську селищну ради ОТГ,
на
соціальний захист та соціальне забезпечення видатки збільшилися – на 4,7 відс.,
( +18476,5 тис. грн.). Основну питому вагу у загальному обсязі видатків
загального фонду зведеного бюджету району займають видатки на захищені
статті бюджету в сумі 747898,2 тис. грн. або 97,5 відсотків.
Станом на 01.01.2019 року прострочена заборгованість із заробітної плати
працівникам бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів району становить 27,9 тис. грн. (заробітна плата працівників органів
місцевого самоврядування – сільські ради).
За 2018 рік бюджетними установами, які фінансуються з районного,
міського, селищного та сільських бюджетів спожито тепло- енергоносіїв на суму
18465,0 тис. грн. Станом на 01 січня 2019 року заборгованість за оплату
енергоносіїв становить 2017,3 тис.грн. (теплопостачання в установах освіти)
Видатки бюджету розвитку за 2018 рік склали 42931,3 тис. гривень, в т.ч.
районний бюджет - 24306,4 тис. грн.
Фінансування районних програм за 2018 року складає 4004,1 тис. грн .
З резервного фонду районного бюджету використано 199,7 тис. гривень.
11.Податкова політика
Косівським відділенням Коломийської ОДПІ за січень - грудень 2018 ріку
до зведеного бюджету зібрано платежів у сумі 288.7 млн. грн.
До державного бюджету за 2018 рік надійшло – 198.6 млн.грн.
В порівнянні з минулим роком находження зросли на 16.0 млн. грн.
За січень-грудень забезпечено виконання по платежах до місцевого бюджету в
сумі 90,1 млн. грн.
В порівнянні до минулого року в 2018 році зібрано на 6,9 млн. грн. більше,
надходження зросли на 8,3% , у тому числі по платежах надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб в сумі 53492,5 тис.грн.;
- земельного податку мобілізовано до бюджету в сумі – 4690,0 тис. грн.;

- єдиного податку в сумі – 16725,3 тис. грн..;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів надійшло 2035,2 тис. грн..
За 2018 рік забезпечено збір по платежах до державного бюджету в сумі –
198583,3 тис.грн., у тому числі по платежах надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб в сумі - 23628,0 тис.грн.;
- податку на додану вартість в сумі - 7514,0 тис.грн., у порівнянні з відповідним
періодом минулого року поступлення по данному платежу зросли на 1491,3
тис.грн.;
- податку на прибуток підприємств в сумі - 1424,8 тис.грн., у порівнянні з
відповідним періодом минулого року поступлення по данному платежу зросли
на 702,1тис.грн.;
- єдиного соціального внеску на суму - 150095,8 тис.грн., у порівнянні з
відповідним періодом минулого року поступлення по данному платежу зросли
на 29479,5 тис.грн.;
Станом на 01.01.2019р. загальний податковий борг склав – 239404,7
тис.грн..
12.Пенсійне забезпечення
Косівське об'єднане управління Пенсійного фонду України ІваноФранківської області повідомляє, що станом на 01 січня 2019 року на обліку в
об’єднаному управлінні перебуває 21013 пенсіонери Косівського району.
Сума виплачених пенсій та допомог за 2018 рік пенсіонерам Косівського
району становить 497299,3 тис. грн.
За 2018 рік призначено 553 нові пенсії, проведено 1302 індивідуальних
перерахунків пенсій, оформлено 949 допомоги на поховання, видано 312 разових
доручень для виплати недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера, надано
послуг, консультацій та роз’яснень громадянам району з питань призначення
пенсій 4833 особам, з питань виплати пенсій 6880 особам. Здійснено 30 виїзних
прийомів в об’єднані територіальні громади, на яких прийнято 752 особи.
Проведено три масові перерахунки пенсій.
За 2018 ріку до бюджету Пенсійного фонду України в районі надійшло
власних надходжень в сумі 129383,2 тис. грн., що на 9640,6тис. грн. менше
планового завдання (93,1% до планового завдання) та на 26609,6 тис. грн. більше
ніж за 2017 рік (125,9% до надходжень 2017 року).
Станом на 01.01.2019 року заборгованість по страхових внесках на
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та фінансових санкціях
становить 46,7 тис. грн., що на 3,5 тис. грн. менше ніж на початок року, в тому
числі заборгованість по страхових внесках становить 37,2 тис. грн., що на
2,4 тис. грн. менше ніж на початок року.
13.Туризм
На території району працюють та готові надати послуги туристам 20
закладів готельного типу, понад 130 садиб зеленого туризму, 80 закладів
харчування та 27 музеїв.
На території району розроблено понад 20 туристичних маршрутів.

Найцікавішими та найбільш відвідуваними туристичними об’єктами
Косівщини є: туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая»
(с. Пістинь), Сріблясті водоспади (с. Шешори), НПП «Гуцульщина»,
г. Михалкова (м. Косів), Косівський сувенірний ринок, Терношорська Лада
(с. Яворів), оз. Лебедин (с. Шешори), оглядовий майданчик на хребті
Острий та інші.
Місцеві майстри народного мистецтва систематично проводять майстеркласи з кераміки, ліжникарства, писанкарства, різьби та ткацтва.
Відповідно до Програми розвитку туризму в Косівському районі на 20162020 роки було затверджено та реалізовано заходи з розвитку туризму в 2018
році на суму 140 000 грн. Для виконання даної Програми та з метою розвитку
туристичної інфраструктури проводились наступні заходи: спільно з Косівською
міською радою придбано тимчасову споруду для розміщення Косівського
районного туристично-інформаційного центру та меблі для його облаштування,
видано рекламно-інформаційну продукцію для популяризації району, проведено
ознайомчий тур для іноземної делегації з Польщі, встановлено туристичноінформаційний щит біля оглядового майданчика в м. Косові, з власниками
закладів розміщення та зацікавленими в розвитку туризму на Косівщині
проведено робочу зустріч на тему «Синергія бізнесу та влади в розвитку туризму
на Косівщині», підтримано організацію районного фестивалю «Мальований
дзбаник». Інформація щодо туристичних заходів, виставок, презентацій, навчань
систематично висвітлюється на сайті РДА, зацікавлені особи у розвитку туризму
на території Косівщини та власники садиб зеленого туризму постійно беруть
участь у навчаннях, тренінгах з питань організації послуг у сфері зеленого
туризму.
Для популяризації туристичного потенціалу регіону проводилися
фестивалі: «Лудинє» та «Мальований дзбаник». Станом на 31.12.2018 р.
Косівський район відвідало 148 900 осіб.
14.Експорт
За січень-листопад 2018 року експорт продукції збільшилися на 9,6 % в
порівнянні до відповідного періоду минулого року і становив 3668,3 тис. дол.
США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за січень – листопад 2018 року
склав 2,58.
Найбільше суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності експортували
товарів з району до Республіки Молдова (25,1% обсягів експорту району), Польщі
(14,4%), Білорусі (12,6%), Російської Федерації (12,2%), Німеччини (6,1%). За межі країни
переважно відвантажували деревину і вироби з деревини (53,4%) та різні
промислові товари (31,2%).
15.Імпорт
За січень-листопад 2018 року обсяг імпорту товарів збільшився на 0,3 %
порівняно з відповідним періодом минулого року і становив 1422,7 тис. дол.
США.
Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з Китаю (36,9% обсягів

імпорту району), Німеччини (15,0%), Білорусі (12,4%), Польщі (10,3%), Франції
(6,0%). Основу надходжень з-за меж країни складали засоби наземного
транспорту, крім залізничного (34,1%), полімерні матеріали, пластмаси та
вироби з них (21,9%), текстильні матеріали та текстильні вироби (18,7%),
продукція хімічної і пов’язаних з нею галузей промисловості (10,8%).
16.Іноземні інвестиції
На території району відсутні великі підприємства, а частина виробничих
підприємств, які працюють, незареєстровані в Косівському районі, що в свою
чергу в районний показник не зараховується.
Розроблено каталог інвестиційних пропозицій із вільними виробничими
площами та вільними земельними ділянками, який також опублікований на сайті
РДА .
Прийнята Програма сприяння залучення інвестицій в економіку Косівського
району на 2015-2020 роки (рішення № 52-1/2015 від 24.12.2015 року).
17.Міжнародне співробітництво
Косівщина в рамках угоди про співробітництво співпрацює із Гміною Лохув
Венгровського повіту Республіки Польща. З метою реалізації заходів цієї угоди
учні нашого району відвідують цікаві історичні місця Польщі, а діти з
Венгровського повіту знайомляться з традиціями Косівщини.
В рамках реалізації цієї угоди надалі плануються робочі зустрічі
представників двох держав.
18.Будівництво
За 2018 рік підприємствами району виконано будівельних робіт на 127691,0
тис. грн. Індекс будівельної продукції в порівнянні з відповідним періодом
минулого року становив 129,0 %.
У минулому році в Косівському районі прийнято в експлуатацію приватних
будинків загальною площею 8518м2.
Також збільшено обсяг фінансування будівельних робіт із обласного
бюджету. Основною часткою даних коштів є обласний фонд охорони
навколишнього природного середовища, кошти якого спрямовувались на
будівництво каналізаційних мереж навчальних закладів та будівництво
берегозакріплювальних споруд на гірських річках району.
За рахунок коштів обласного екологічного фонду збудовано
берегоукріплення р. Рибниця в м. Косові (біля районного АТ «Скіф-Авто),
берегоукріплень в с. Розтоки, с. Річка, с. Микитинці, с.Соколівка; розпочато
будівництво берегоукріплень в с. Шепіт, Брустури, біля гори Михалкової в
м. Косові та будівництво очисних споруд для загальноосвітніх навчальних
закладів в с. Уторопи та с. Пістинь . Всього освоєно понад 13,303 млн. грн. із
13,428 млн. грн. запланованих, що становить 99 %.
Із державного бюджету передбачено кошти в сумі 14,167 млн. грн. в тому
числі 3,0 млн.грн. із державного фонду регіонального розвитку на добудову
спортзалу Косівської ЗОШ № 2. Всього освоєно понад 12,284 млн. грн., що

становить 86 %. За державні кошти виконувались ремонтні роботи дошкільних
навчальних закладів в с. Середній Березів, Великий Рожин, селища Кути,
ремонти загальноосвітніх навчальних закладів с. Стопчатів, Уторопи,
Микитинці, будівництво Космацької ЗОШ.
В наступному році за умови фінансування із державного бюджету
заплановано ввести в експлуатацію реконструкцію плавального басейну в
Рожнівському навчально-виховному комплексі (вартість робіт 8,0 млн. грн.),
будівництво Космацької загальноосвітньої школи в с. Космач (вартість робіт
12,0 млн. грн.), будівництво двох амбулаторій сімейної медицини в с. Річка та с.
Середній Березів. Оскільки на території двох населених пунктів с. Вербовець та
с. Старий Косів відсутні спортивні зали в навчальних закладах планується
розпочати добудову спортивного корпусу незавершеного будівництва
Старокосівської ЗОШ, вартість будівельних робіт становить 22,3 млн. грн..
19. Транспорт
Вантажні перевезення. Автомобільним транспортом підприємств та
фізичних осіб-підприємців району у січні–грудні 2018р. замовникам доставлено
204,7 тис.т вантажів, вантажооборот становив 21,6 млн.ткм, що склало
відповідно 6,7% та 92,8% обсягів аналогічного періоду 2017р.
Пасажирські перевезення. Автомобільним транспортом перевезено
1111,8 тис. пасажирів, що становить 94,3 % обсягу аналогічного періоду 2017р .
Виконано пасажирооборот в обсязі 35,9 млн.пас.км, що на 19% більше, ніж у
січні–грудні 2017р.
20.Торгівля
Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) району,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
вересні 2018 року населенню реалізовано товарів на суму 100,5 млн.грн, що у
фактичних цінах на 10,8%, а у порівнянних цінах(враховуючи індекс споживчих
цін) на 0,3 % більше обсягу січня – вересня 2017 року. У розрахунку на одну
особу за 9 місяців поточного року вказаними підприємствами району
реалізовано товарів на 1145 грн.
21. Житлово-комунальне господарство
Житлово-комунальні послуги в районі надають наступні підприємства:
МКП «Косівміськводосервіс», Кутський комбінат комунальних підприємств,
Яблунівський комбінат комунальних підприємств, Шешорівське комунальне
підприємство. Послуги з теплопостачання об’єктів бюджетної сфери здійснюють
ПП «Косіврембудсервіс», ТзОВ «Паровик», ТзОВ «РБУ - 5», ПФ «Тепловик»,
ТзОВ «Теплопостач», ТзОВ «Альтеко».
Держстатом зупинено публікацію показників щодо загальної суми
заборгованості та рівня оплати у розрізі районів та міст обласного значення
(Лист Держстату від 13.06.2016 № 10.3-15/107-10).

22. Дорожнє господарство
Косівською районною радою затверджено програму «Проведення робіт з
ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування державного і місцевого значення з удосконаленим покриттям
Косівського району на 2017-2020 роки в новій редакції».
З обласного бюджету було виділено коштів на ремонт доріг загального
користування місцевого значення Яблунів – Делятин, Пістинь – Космач в межах
с. Шешори.
В 2018 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
передбачено 40,0 млн. грн. для добудови автомобільного моста на автодорозі
Татарів – Кам’янець-Подільський, який був зруйнований стихією 2008 року.
Косівською районною державною адміністрацією направлено пропозиції
про виділення коштів з державного фонду регіонального розвитку в 2019 році по
наступних об’єктах :
- поточний ремонт дороги загального користування державного значення
Снятин-Косів-Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області –
кошторисна вартість об’єкта становить 16443,226 тис. грн;
- поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення
Пістинь - Космач Косівського району Івано-Франківської області – кошторисна
вартість об’єкта становить 12551,510 тис. грн;
- поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення
Рожнів - Кути (ч-з Кобаки) Косівського району Івано-Франківської області –
кошторисна вартість об’єкта становить 11395,246 тис. грн;
- поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення
Прокурава - Шепіт Косівського району Івано-Франківської області - кошторисна
вартість об’єкта становить 5795,608 тис. грн;
- поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення
Яблунів - Космач Косівського району Івано-Франківської області кошторисна
вартість об’єкта становить 14379,162
23. Ринок праці
Чисельність незайнятого населення, які скористалися послугами Косівської
районної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості протягом січня
– грудня 2018 року становить 2824 осіб. Статус безробітного мали 1699 осіб.
Чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби
зайнятості протягом січня – грудня 2018 року становить 2524осіб.
З метою подолання професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці
та сприяння у працевлаштуванні соціально незахищених верств населення
служба зайнятості постійно співпрацює з роботодавцями: здійснює під їхні
потреби професійне навчання безробітних.
Протягом січня – грудня 2018 року у Косівської районної філії ІваноФранківського обласного центру зайнятості налічувалося 2797 вакансій, які
надійшли від 597 роботодавців. Рівень укомплектування вакансій становить
95,2%.
Протягом січня – грудня 2018 року створено 173 робочі місця ,за яке
здійснюється відшкодування роботодавцю єдиного соціального внеску ,з них 77

осіб
працевлаштовані
на
нові
робочі
місця,
які
недостатньо
конкурентноспроможні на ринку праці ,та 96 осіб працевлаштовані на нові
робочі місця в пріоритетних галузях економіки.
24. Освіта
Відділ освіти Косівської районної державної адміністрації працює над
виконанням Програми розвитку освіти Косівщини на 2016-2020 роки,
затвердженої рішенням сесії Косівської районної ради від 24 грудня 2015 року
№42-1/2015, річного плану роботи, які передбачають формування доступної
та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, запитам
особистості, потребам держави і регіону.
Мережа закладів дошкільної освіти
У 2018 році в районі функціонувало 14 ЗДО, 6 НВК. Загалом у них
перебувало 1263 дітей (місто - 4 заклади, 524 дитини (41%); село – 16 закладів,
739 дітей (59%).
Крім того, при школах було організовано роботу 23 груп дітей старшого
дошкільного віку в яких перебувало 295 вихованців. Загалом, дошкільною
освітою дітей п’ятирічного віку було охоплено 683 дітей (100%).
Проблемним залишається питання перевантаження закладів дошкільної
освіти. Середня наповнюваність груп у 2018 році становила 143 дітей на 100
місць.
У 2018 році мережа закладів дошкільної освіти зазнала певних змін. Було
відкрито одну групу дітей дошкільного віку в Малорожинському НВК «ЗОШ І-ІІ
ст. – ДНЗ». Кутський ДНЗ «Калинка» перейменовано у Кутський ЗДО
«Покутянка», переведено у новий корпус та збільшено кількість груп до
чотирьох. У Пістинському ДНЗ «Дзвіночок» було відкрито додаткову четверту
групу. Середньоберезівський ДНЗ «Березунчик» із пристосованого приміщення з
сільської ради переведено у новий окремий сучасний корпус. Створено
Соколівський ЗДО «Мрія», який має прийняти перших вихованців уже в січні
2019 року.
Мережа закладів загальної середньої освіти
У районі велась належна робота щодо реалізації державної політики в
галузі освіти відповідно до соціально-економічних умов регіону.
Мережа закладів загальної середньої освіти у 2018 році становила - 38
закладів освіти комунальної форми власності, зокрема: шкіл І ступеня – 2 (40
учнів), НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» – 4 (207 учнів) (Косівський, Пеньківський,
Смоднянський, Шешорський), шкіл І-ІІ ст. – 15 (1525 учнів), НВК «ЗОШ І-ІІ
ст. – ДНЗ» – 2 (222 учні) (Вижньоберезівський, Малорожинський), шкіл І-ІІІ ст.
– 11 (3729 учнів), НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (330 учнів) (Великорожинський,
Річківський), Косівський ліцей ім. І.Пелипейка – 1 (309 учнів), Косівська
вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІІ ступеня – 1 (237 учнів).
Крім того, у закладах загальної середньої освіти у 2018 році працювало 39
груп продовженого дня, а також функціонувало два пришкільні інтернати: при
Косівському ліцеї ім. І.Пелипейка та при Яворівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Косівський НВК «ЗОШ І ст. – гімназія – інтернат» було перейменовано у
Косівський ліцей імені І.Пелипейка і реорганізовано з закладу інтернатного
типу в заклад загальної середньої освіти з пришкільним інтернатом.
Середня наповнюваність класів:
разом місто
село
Заклади
загальної кількість учнів
247
79
168
середньої освіти І ступеня наповнюваність
11,7
19,7
9,8
класів
Заклади
загальної кількість учнів
1747
1747
середньої
освіти
І-ІІ наповнюваність
12,5
12,5
ступенів
класів
Заклади
загальної кількість учнів
4368
1806
2562
середньої
освіти
І-ІІІ наповнюваність
21,2
24,4
19,4
ступенів
класів
кількість учнів
6362
1885
4477
Всього
наповнюваність
17,3
24,1
15,5
класів
Також, у 23 закладах загальної середньої освіти працювало 39 груп
продовженого дня до яких було зараховано 1170 учнів.
Свідоцтва про базову загальну середню освіту в 2018 році отримало 552
випускники 9-х класів; атестат про повну загальну середню освіту отримало 341 випускників 11-х класів.
Свідоцтва про базову освіту з відзнакою за результатами державної
підсумкової атестації підтвердили 73 претенденти (100%).
Претенденти на золоту та срібну медалі були у 8 з 14 закладів загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів.
Підтвердили золоту медаль 15 випускників з 30, срібну – один з чотирьох.
Дев’ятеро претендентів на золоту медаль отримали срібну медаль, ще шість
претендентів на золоту і троє на срібну – не підтвердили медалей.
Екстерном базову загальну середню освіту отримало – 2 осіб, повну
загальну середню освіту – 8 осіб.
Мережа закладів позашкільної освіти
Протягом року продовжувалась робота щодо надання дітям доступної і
якісної позашкільної освіти, створювались умови для духовного, творчого,
інтелектуального та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді.
Мережа позашкільних закладів освіти району в 2018 році складала: 1 центр
дитячої творчості, де займався 801 вихованець у 56 гуртках; 1 дитячо-юнацька
спортивна школа, в якій функціонувало 52 спортивні групи і займаються 559
вихованців. Загалом, у 108 гуртках позашкільних установ району гуртковою
роботою було охоплено 1360 дітей, що складає 22 %.
Крім того, 1957 дітей були задіяні в 96 (31%) гуртках закладів загальної
середньої освіти.
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+

50000,00
30000,00

+
+

50000,00
8602,00

інші

ЗЗСО

осв. субв

Вид робіт

місцевий
сільськи
й
обласний
державн
ий
ПРООН

Джерела фінансування

+
+

50000,00

+

91850,00

+

100000,00

+

100000,00

+

2000,00

+

20000,00

+

2000,00

+

10777,00

+

59816,00

+

Реконструкція
котельні
Всього:

НВК
Малорожинський НВК 290000,00
Малорожинський НВК 30000,00
+
Трацька ЗОШ І-ІІІ ст. 15000,00
+
2935045,00

+

На проведення поточних ремонтів класних та групових кімнат, спалень,
коридорів, харчоблоків, санвузлів, шкільних майстерень, спортивних залів та
майданчиків, площадок для рухливих ігор вихованців, антивандальних
майданчиків,
майданчиків із штучним покриттям, будівель та споруд,
інженерних мереж, облаштування прилеглих територій, закупівлю столового
посуду та кухонного інвентарю було використано 249000,00 грн. місцевого
бюджету, залучено 611480,00 грн. батьківських коштів та 614108,00 грн.
спонсорських коштів.
Нова українська школа
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведено підвищення
кваліфікації вчителів початкових класів та заступників директорів шкіл з
навчально-виховної роботи щодо впровадження нового Державного стандарту
початкової освіти.
З метою створення умов для роботи 1-их класів за новим Державним
стандартом початкової освіти придбано:
Шкільні меблі (столи учнівські одномісні, книжкові шафи, столи та
стільці учительські, дошки магнітні) на суму 1566,7 тис. грн., в тому числі за
рахунок держбюджету на суму 866,6 тис. грн., за рахунок залишків освітньої
субвенції – 700,1 тис. грн.;
Дидактичний матеріал на суму 923,2 тис. грн., в тому числі за
рахунок держбюджету на суму 822,4 тис. грн., за рахунок залишків освітньої
субвенції – 100,8 тис. грн.;
Телевізійне і аудіовізуальне обладнання (інтерактивна дошка,
мультимедійний проектор, телевізор) на суму 971,3 тис. грн. повністю за
рахунок залишків освітньої субвенції;
Ламінатори та приладдя для ламінації на суму 53,5 тис. грн. повністю
за рахунок залишків освітньої субвенції;
Комп’ютери, ноутбуки, принтери на суму 1648,7 тис. грн., в тому
числі за рахунок держбюджету на суму 377,7 тис. грн., за рахунок залишків
освітньої субвенції – 1271,0 тис. грн.;
Килимове покриття на суму 50,1 тис. грн. повністю за рахунок
залишків освітньої субвенції.
Зміцнення спортивної бази закладів освіти та збереження здоров’я
учнів
У 2018 році відділ освіти райдержадміністрації спрямовував роботу
закладів освіти району на збереження здоров’я учнів, формування в них навичок
здорового способу життя.

Спортивними залами район забезпечений на 62%, пристосованими
приміщеннями на 38%. Для проведення спортивно-масової роботи у закладах
освіти також функціонувало: 4 спортивних майданчики з тренажерним
обладнанням, 15 футбольних полів, 9 майданчиків з синтетичним покриттям, 22
спортивних майданчики для рухливих ігор дітей, 4 стрілецькі тири.
Щорічним у районі є проведення спартакіади школярів. Змагання
проходять з легкої атлетики, футболу (юнаки, дівчата), баскетболу (юнаки,
дівчата) волейболу (юнаки, дівчата), настільного тенісу, лижних гонок та
туризму.
Переможцями у 2018-2019 н.р. серед ЗОШ І-ІІ ст. району стали:
Микитинецька - І місце; Шешорська - ІІ місце. Серед ЗОШ І-ІІІ ст. Старокутська
– І місце.
Загалом, секційною роботою у районі було охоплено 1017 учнів (16%).
Також, на базі району впродовж року функціонувала філія ІваноФранківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді, де працювало 7 гуртків у яких було задіяно 108 учнів закладів освіти.
За результатами медичних оглядів до основної медичної групи у 2018 році
було віднесено 5452 (86%) учні, до підготовчої – 623 (10%) учні, до спеціальної –
169 (3%) учнів, звільнених учнів від занять фізичною культурою було - 118 (2%).
Забезпечення інформаційно-освітніми ресурсами
З метою формування єдиного освітнього простору, покращення доступу до
інформаційних освітніх ресурсів, широкого ознайомлення громадськості з
освітянською галуззю створено веб-сайти всіх закладів загальної середньої
освіти, 6 закладів дошкільної освіти. Сайти решти закладів освіти знаходяться на
стадії розробки. Всі веб-сайти створено на безкоштовних платформах (більшість
Із 38 закладів загальної середньої освіти району послугою швидкісного
доступу до мережі Інтернет користуються 33 (87%), мають повільне з’єднання –
5 (13%). Заклади позашкільної та дошкільної освіти також забезпечені доступом
до мережі Інтернет.
На сайті відділу освіти kosiv-rvo.edukit.if.ua, згідно статті 30 Закону
України «Про освіту», розміщені фінансові документи відділу освіти. На
виконання цієї ж норми Закону заклади освіти розміщують свою фінансову
звітність на власних веб-ресурсах.
Заклади загальної середньої освіти забезпечені 40 навчальними
комп’ютерними комплексами. Показник кількості учнів на один комп’ютер
становить 16 учнів.
Організація харчування
У 2018 році харчування учнів було організовано в 33 закладах освіти.
Усіма видами харчування було охоплено 3768 (59%) учнів 1-11 класів.
Безкоштовним харчуванням було забезпечено 1069 (17%) учнів, з яких:
38 (100%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
932 (100%) (1-11 кл.) вихованці із сімей, які отримували допомогу
відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»;
6 (100%) учнів (1-11 кл.), які тимчасово зарахованих до закладів освіти у
зв’язку із внутрішнім переміщенням із зони ведення АТО;

73 (95%) дітей (1-11 кл.), батьки яких були або є учасниками АТО;
9 (100%) учнів, які перебували на інклюзивній формі навчання;
11 (92%) дітей, потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС.
На організацію харчування учнів пільгових категорій у 2018 році
районним бюджетом було виділено 2 160 196,00 (включно ЗЗСО, НВК, ліцей).
Вартість обіду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування становила – 28,00 грн./день, для дітей всіх інших пільгових категорій
– 15,00 грн./день.
Норми харчування виконувались у місті на 80% у сільській місцевості на
75% (у зв’язку із зростанням цін на продукти харчування).
У 4 ЗЗСО не було організовано харчування дітей за відсутності
підприємців, бажаючих брати участь у тендерній процедурі відкритих торгів із
закупівлі послуг з організації гарячого харчування. Зокрема, Пістинь-Царинській
ЗОШ І ст., Бабинській, Снідавській ЗОШ І-ІІ ст., Середньоберезівській ЗОШ ІІІІ ст.
Підвіз учнів
За межею пішохідної доступності понад 3 км в 2018 н.р у районі
проживали та потребували перевезення - 884 (100%) учні. Забезпечені підвозом
були - 791 (89%) вихованець сільської місцевості.
Підвіз виключно шкільними автобусами здійснювався для 688 (78%) учнів.
Іншими видами транспорту (приватними перевізниками, рейсовими автобусами)
перевозились 103 (11%) вихованці ЗЗСО.
Не забезпечено підвозом 95 (11%) учнів. З них: через відсутність
рейсового транспорту (приватних підприємців) – 77 (9%) дітей;
через
відсутність доріг - 18 (2%) учнів.
Загальна кількість шкільних автобусів у районі закуплених за програмою
«Шкільний автобус» - 9 шт. Функціонувало для перевезення учнів - 8
автобусів.
Оздоровлення дітей шкільного віку
З питань організації літнього відпочинку та оздоровлення школярів відділ
освіти у своїй роботі керувався Законом України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей», розпорядженням райдержадміністрації №400 від 14.12.2015р.
«Про районну цільову програму з оздоровлення та відпочинку дітей на 20162020 роки».
Кошторисними призначеннями на 2018 рік кошти на проведення,
організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей не були передбачені.
Відповідно до розпорядження райдержадміністрації від 14.05.2018 р. №213 «Про
проведення районних змагань юних туристів-краєзнавців», спільного наказу
відділів освіти Косівської райдержадміністрації та Рожнівської ОТГ від
18.05.2018р. №84/170-р, з метою оздоровлення школярів та подальшого розвитку
шкільного туризму, як важливого засобу виховання і фізичного загартування
молоді з 29 по 31 травня 2018 року в урочищі Дубина, с.Кобаки проведено
районні змагання юних туристів-краєзнавців, в яких взяли участь 17 команд
закладів загальної середньої освіти (154 учні).
На виконання розпорядження райдержадміністрації від 25.05.2018р. №229
«Про проведення триденного молодіжного військово-патріотичного наметового

вишколу на базі криївки-музею УПА у с. Пістинь», згідно наказу відділу освіти
від 01.06.2018р. №93 проведено триденний молодіжний військово-патріотичний
наметовий вишкіл з 88 юнаками 10-х класів 14 закладів загальної середньої
освіти району з 04 по 06 червня 2018 року на базі криївки-музею УПА с.
Пістинь.
З 28.05. по 01.06.2018 року в закладах освіти району проводився Тиждень
відпочинкового дозвілля, впродовж якого було охоплено організованим
відпочинком 6190 школярів.
Також, було організовано і проведено 42 походи та 175 (58 – виїзних, 117
– піших) різноманітних екскурсій. З них: історико-краєзнавчих - 64, екологічних
- 42, історико-біологічних – 33, духовно-естетичних - 19, художньо-естетичних
– 17.
Окрім того, відповідно до підписаної угоди про співпрацю між ґміною
Лохув Венґоровського повіту Мазовецького воєводства та Косівською
райдержадміністрацією з 25.06. по 05.07.2018 року 18 дітей пільгових категорій
мали змогу оздоровитися та відпочити в республіці Польща.
Соціальний захист дітей
Впродовж року здійснювався соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми
потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою
попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм
домашнього насильства над дітьми.
У 2018 році в закладах загальної середньої освіти району навчалися діти
пільгових та соціально незахищених категорій, зокрема:
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 39;
- діти півсироти – 176;
- діти з особливими потребами – 118, з них 111 - діти-інваліди;
- діти, які потребують індивідуальної форми навчання – 42, з них дітиінваліди - 33;
- діти, які потребують інклюзивної форми навчання – 9, з них дітиінваліди - 8;
- діти учасників ЧАЕС – 12;
- діти з багатодітних сімей – 671;
- діти, які перебувають у складних життєвих обставинах – 159;
- діти-переселенці – 6;
- діти, батьки яких брали (беруть) участь в АТО - 77;
- діти одиноких матерів – 271 особи.
З метою здійснення соціального захисту дітей з 2003 року функціонує
програма «Турбота про дитину», відповідно до якої у 2018 році здійснено ряд
заходів:
- надано грошову допомогу 12-ти випускникам з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування на суму 137 496,00 грн.;
- проведено районне свято «Миколая зустрічаймо в цей святий величний
час» для дітей з обмеженими можливостями, дітей-інвалідів та забезпечено
учасників свята призами на суму 25 316,00 грн;

- надано грошову допомогу 10 дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування після досягнення повноліття на суму 18 100,00 грн.;
- проведено районне свято «Ой хто, хто Миколая любить» для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування під час якого діти отримали
грошову допомогу на суму 19 500,00 грн.;
- придбано 39 продуктових наборів до Різдвяних свят дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування на суму 46 800,00 грн.
Індивідуальне навчання
Індивідуальною формою навчання було охоплено 110 учнів. З них, по
хворобі – 42 З них: 7 – навчаються за програмою для дітей із затримкою
психічного розвитку, 22 – за програмою для дітей з вадами опоро-рухового
апарату, 2 – за програмою для дітей з розумовою відсталістю, 2 – за програмою
для дітей з тяжким порушенням мовлення, 1 – за програмою для дітей з
порушенням інтелектуального розвитку, інші 8 – за звичайними програмами
закладів загальної середньої освіти.
Через несформованість
класів індивідуальна форма навчання була
організована для 69 учнів. Зокрема, недостатня
кількість
дітей
для
комплектування класу в Пістинь-Царинській ЗОШ І ст., Великорожинській,
Городянській, Лючківській, Снідавській, Яворів-Безульківській ЗОШ І-ІІ ст.
Інклюзивне навчання
Належною була робота щодо продовження надання якісних освітніх
послуг дітям з особливими проблемами. Так, у 8 закладах освіти району було
організовано інклюзивне навчання для 9 учнів різних нозологій: порушення
опорно-рухового апарату - 3, затримка психічного розвитку - 3, порушення слуху
- 1, тяжке порушення мовлення – 2.
У
Нижньоберезівській, Лючківській, Городянській ЗОШ І-ІІ ст.,
Вижноберезівському НВК, Косівській №1, Старокосівській, Яворівській ЗОШ ІІІІ т., Річківському НВК введено посади асистента вчителя.
За кошти субвенції державного бюджету було придбано спеціальні засоби
корекції, облаштовано кабінети психологічного розвантаження для проведення
корекційно-розвивальних занять.
Учням інклюзивної форми навчання протягом року своєчасно надавалась
кваліфікована допомога практичними психологами, соціальними педагогами та
вчителями-логопедами.
Забезпечення підручниками
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 176 від 21
лютого 2018 року «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників
для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти» та листа від 11.04.2018р.
№ 1/9-222 «Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки
України» заклади загальної середньої освіти провели конкурсний відбір проектів
підручників для учнів 1, 5, 10 класів та визначили потребу у підручниках
відповідно до прогнозованої мережі учнів.
Впродовж 2018 року підручники, які видавались за кошти державного
бюджету, доставлені у заклади загальної середньої освіти відповідно до
замовлення.

Станом на грудень завезено 98% підручників для учнів 1-го класу, 96% для 5-го класу та 75 % - для 10-го класу.
Міжнародні зв’язки
Заклади освіти району успішно співпрацюють з містом Лохув
Венгровського повіту Мазовецького воєводства Республіки Польща, відповідно
до Міжнародної угоди про співпрацю з Косівською райдержадміністрацією від
15.05.2009 року.
Відповідно до Угоди про спільну реалізацію проекту «Ехо Вітчизни» між
Косівською ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з класами поглибленого вивчення англійської мови
та школами-партнерами з місцевостей Жеґєстув і Мала Верхомля від 08.08.2017
року та з метою покращення рівня знань польської мови в учнів та вчителів
закладу освіти, протягом 2018 року відбувалися зустрічі-тренінги з групами
волонтерів, які знайомили учнів із різноманітними реаліями життя у Польщі та
навчали дітей лексиці польської мови за інтелектуальною грою «Скраблз». У
червні 2018 року 20 учнів школи взяли участь у поїздці до партнерських шкіл
разом з учнями та вчителями м. Івано-Франківська.
У рамках співпраці з Корпусом Миру у 2018 році методистом методичного
кабінету відділу освіти Цикаляк С.П. спільно з волонтерами Маріса Де Ла Пена,
Кейтлін Кляйн та Емілі Гемс проведено 6 воркшопів, спрямованих на
підвищення професійної компетентності вчителів іноземних мов.
З 27 лютого по 02 березня 2018 року на запрошення Корпусу Миру США в
Україні методист відділу освіти Цикаляк С.П. взяла участь в 4-денному тренінгу
з теми: «Викладання англійської мови як іноземної», який відбувся в м. Ірпінь.
В період з 19-21 липня 2018 року на базі Рожнівського ліцею «Гуцульщина»
діяв дитячий міні-табір для юних програмістів, який проводився волонтером
Корпусу Миру Джейсоном Джозв'яком за підтримки волонтерки Маріси Де Ла
Пена, адміністрації закладу освіти та методиста методичного кабінету відділу
освіти Дійчука І.І..
Вчителі англійської мови Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Кіщук Галина
Василівна) та Старокутської ЗОШ І-ІІІ ступенів стали переможцями в проекті
‘GoCamp 2018’ та очікують приїзду волонтерів, які працюватимуть у форматі
GoCamp Afterschool.
Учителі
англійської
мови
Урбанович
Любов
Михайлівна
(Вижньоберезівський НВК) та Головчук Надія Олексіївна (Старокутська ЗОШ ІІІІ ступенів) беруть участь в навчальній програмі Європейської Комісії –
‘eTwinning Plus’, яка діє в рамках Східного партнерства ЄС, з метою співпраці
європейських шкіл.
З метою поширення євроінтеграційних зв’язків,
туристичних поїздок
учнівської молоді буде продовжуватись і в подальшому.
25. Соціальна робота
Косівським РЦСССДМ (далі – Центр) забезпечується здійснення соціальної
роботи із сім'ями (дітьми) та молоддю, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
З метою вчасного попередження сімейного неблагополуччя та вилучення
дітей із родинного середовища, діагностики складних життєвих обставин

протягом 2018 року зареєстровано 97 повідомлень щодо сімей, які потребують
сторонньої допомоги. До журналу обліку сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах, внесено 49 сімей, в тому числі 6 осіб. Станом на
10.012.2018 року в журналі обліку сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах перебуває 409 сімей, в яких 974 дітей.
Забезпечено роботу із сім’ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих
обставинах шляхом взяття даних сімей під соціальний супровід. Протягом 2018
року під соціальним супроводом перебувало 31 сім’я, в яких виховується 68
дітей. У зв’язку із мінімізацією складних життєвих обставин, завершено
соціальний супровід 37 сімей.
5 сімей, в яких виховуються 8 малолітніх дітей за сприянням Центру
влаштовано до Обласного центру соціально-психологічної допомоги (смт.
Верховина).
Центром забезпечено постійне інформування населення району про
сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, зокрема створення та функціонування прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу. Під соціальним супроводженням Центру протягом
року перебувало 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких
виховується 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 6
осіб з їх числа.
4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано в
дитячі будинку сімейного типу Косівського району протягом серпня-вересня
2018 року. У зв’язку з утворенням ОТГ, у липні 2018 року передано у
Рожнівську ОТГ особові справи 2 прийомних сімей для їх подальшого
супроводу. Протягом вересня 2018 року проводиться щорічний інформаційнорекламний місячник «Прийміть дитину у родину» з метою залучення нових
кандидатів у прийомні батьки та батьки вихователі.
Проводиться соціальна робота з опікунськими сім’ями, в яких
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Протягом
9 місяців 2018 року соціальною роботою охоплено 18 опікунських сімей, в яких
виховується 30 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них
5 опікунських сімей перебуває на обліку як такі, що опинились у складних
життєвих обставинах. 1 сім’я перебувала протягом року під соціальним
супроводом з метою вирішення проблем (рішення прийнято комісією з питань
захисту прав дітей).
Проводиться робота із випускниками інтернатних закладів із числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під соціальним
супроводом Центру протягом 2017-2018 навчального року перебувала 1 дитинасирота, випускник Яблунівської спеціальної школи-інтернату, з метою
підготовки до самостійного життя. З вересня 2018 року продовжує навчання у
Кутському професійному ліцеї. З метою професійного самовизначення та
підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів
загальноосвітніх шкіл району 12.02.2018 р. Центром проведено захід «Твоє
життя в твоїх руках» за участю зацікавлених служб. У заході взяли участь 16
дітей.
Центром ведеться облік осіб (18-23 роки) з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Протягом 2018 року соціальною роботою

охоплено 17 осіб. На обліку Центру перебуває 7 осіб віком 18-23 роки, які не
забезпечені житлом. З них 1 особа перебуває на обліку внутрішньо переміщених
осіб. 6 осіб перебувають на квартирному обліку, 1 потребує постановки на
квартирний облік.
Центром
проводиться
інформування
населення
району
щодо
запровадження патронатних сімей. Протягом березня 2018 року проведено
інформаційно-просвітницький місячник «Патронатна сім’я». В ході місячника
розповсюджувались розроблені листівки «Патронатна сім’я» та «Шукаємо
патронатних вихователів». Протягом 2018 року до Центру звернулись 2 особи
щодо створення патронатної сім’ї. 1 особа разом з помічником зібрала необхідні
документи, пройшла первинний відбір у кандидати у патронатні вихователі.
Кандидат у патронатні вихователі успішно пройшли навчання у м. Львів. На
даний час розробляється розпорядження райдержадміністрації та договір про
створення патронатної сім'ї.
Налагоджено співпрацю з Косівською ЦРЛ щодо попередження раннього
соціального сирітства, узгоджено та підписано договір про співпрацю та план
спільних дій. Відмов від новонароджених немовлят протягом 2018 року не
було.
Косівський РЦСССДМ та Центр допомоги учасникам АТО систематично
вітають учасників бойових дій з ювілеями. Протягом 2018 року фахівці із
соціальної роботи привітали 36 учасників АТО, яким вручено подяки та
пам’ятні подарунки.
Для дітей із сімей учасників АТО Центром постійно організовуються
заходи: 08.02.2018 року організовано та проведено для дітей учасників АТО та
вимушених переселенців екскурсію в с. Яворів, де вони ознайомилися з
технікою виготовлення ліжників; 20.02.2018 р. з нагоди відзначення четвертої
річниці Революції Гідності та у День Героїв Небесної Сотні за ініціативи
Косівської центральної районної бібліотеки для дітей проведено годину пам’яті
“Герої нашого часу”; 23.03.2018 р. в Косівському музеї народного мистецтва та
побуту Гуцульщини відбувся майстер-клас по виготовлені та оздобленні писанок
для дітей із сімей учасників АТО, де діти власноруч виготовляли великодні
писанки. До Великодніх свят 18 учасникам бойових дій, які мають інвалідність
вручено продуктові набори та привітальні листівки. З нагоди Дня Конституції,
Дня незалежності, Дня перемоги, Дня захисника Вітчизни
Косівський
РЦСССДМ долучився до організації заходів із учасниками АТО у районі.
Центром спільно з Косівським районним центром допомоги учасникам
АТО підготовлено 17 пакетів документів військовослужбовців району, які брали
участь в антитерористичній операції, для отримання одноразової допомоги з
обласного бюджету, та надіслано в департамент соціальної політики ІваноФранківської ОДА. Складом робочої групи здійснюється відвідування даних
сімей, надання якісної та вчасної соціальної допомоги даним сім'ям.
Протягом 2018 року фахівцями із соціальної роботи здійснено 210
перевірок щодо цільового використання державної допомоги при народженні
(усиновленні) дитини Косівського району, в ході яких направлено 1 листа в
УПСЗН на припинення соціальних виплат.
Центром здійснюється соціальна робота з дітьми та молоддю з
обмеженими функціональними можливостями. Протягом 2018 року Центром
надано послуги 300 дітям з
інвалідністю. Під соціальним супроводом

перебувало 9 сімей, в яких виховується 10 дітей-інвалідів. На обліку Центру
перебувають 9 сімей, у яких виховується по двоє дітей-інвалідів.
27.02.2018р. Косівським РЦСССДМ проведено захід “Твій орієнтир у світі
професій” для дітей з обмеженими функціональними можливостями, які є
випускниками шкіл району.
Протягом звітного періоду 3 дітей з інвалідністю залучені в обласний
центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх), та дітей з
інвалідністю «Лелеченя», який розташований в с.Джурів, Стятинського району, а
також 3 дітей залучені у відділ відновного лікування для дітей з ураженням
центральної нервової системи при Яблунівській районній лікарні.
На обліку Косівського РЦСССДМ перебуває 51 особа з числа внутрішньо
переміщених осіб (далі ВПО), загалом на території району, в тому числі ОТГ
проживає 26 сімей, в т.ч. у 7-ти сім'ях виховується 11 дітей до 18 років. Дві
внутрішньо переміщені особи перебувають на обліку сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах. Протягом 9 місяців 2018 року до Центру
звернулася 1 внутрішньо переміщена особа.
До вирішення певного ряду проблемних питань до роботи із внутрішньо
переміщеними особами залучаються різноманітні благодійні організації в тому
числі товариство «Червоний Хрест», та БФ “КАРІТАС”
КоломийськоЧернівецької єпархії. За сприяння Центру 2 внутрішньо переміщені сім’ї,
залучені до екскурсійної поїзди до гірськолижного курорту “Буковель”.
Сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах систематично
залучаються Центром до заходів. У березні 2018 року в рамках районного заходу
«Великодня писанка» було вручено 18 продуктових наборів сім’ям, які
опинились у складних життєвих обставинах, 18 продуктових наборів учасникам
бойових дій, які мають інвалідність та 300 продуктових наборів сім’ям, в яких
виховуються діти-інваліди. Набори надані за сприянням Народного депутата
Юрія Солов’я. До Великодніх свят Центр долучився до організації та проведення
благодійних заходів «Завжди поруч» для сімей різних категорій за сприянням
християнських місій України та Канади «Faithmission». Благодійні заходи
проведені у с. Стопчатів, смт. Кути, м. Косів, у яких взяли участь 500 дорослих
та 600 дітей. Всі учасники отримали гуманітарну допомогу, діти - канцтовари.
З 2.04. по 22.04.2018 р. Центром забезпечено проведення в районі 13-ої
Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» для придбання медичного
обладнання для лікування дітей, які мають вади слуху. До збору коштів
долучились 16 організацій та зібрано кошти у сумі 6257,5 грн.
24.04.2018 року Центр долучився до організації районного конкурсу
«Таланти твої, Україно!» для дітей різних категорій, який щорічно
організовується за сприянням сектору молоді та спорту райдержадміністрації.
Взяли участь понад 100 учасників. Всім учасникам надані солодкі подарунки.
09.05.2018 р. з метою патріотичного виховання організовано зустрів
учасника бойових дій з учнями Косівської ЗОШ №2.
11.05.2018 року Центр спільно із сектором у справах молоді та спорту
організували привітання породіль Косівського пологового відділу з Днем матері,
за участю керівників району. 13.05.2018 року організовано привітання матерів
учасників АТО з Днем матері.
22.05.2018 року Центром організовано та проведено районний фестиваль
творчості для дітей з обмеженими функціональними можливостями «Повір у

себе». У фестивалі взяли участь 45 дітей. Всім дітям вручено грамоти та
подарунки. 5 дітей взяли участь у обласному фестивалі «Повір у себе»,
01.06.2018 року. 22.11.2018 року організовано та проведено районний фестиваль
творчості для осіб з інвалідністю «Горицвіт», яким охоплено 30 молодих творчих
осіб. 2 осіб переможців взяли участь у обласному фестивалі творчості 5.12.2018
року. До Дня інваліда (3 грудня) працівники Центру спільно зі службою
зайнятості провели захід з молодими особами з інвалідністю; долучились до
організації святкування 85-ої річниці створення УТОС та 20-річчя створення
ГРАІ.
23.05.2018р. з нагоди відзначення Дня героя Центром, з метою
патріотичного виховання організовано зустріч 2 учасників бойових дій з учнями
Косівського ліцею.
31.05.2018р.
Центр
спільно
з
сектором
молоді
та
спорту
райдержадміністрації до Дня захисту прав дітей організували та провели
районну виставку робіт творчих дітей Косівщини «Гуцульщина. Дитячий
погляд». У заході взяли участь 90 дітей. Всіх нагороджено грамотами та
пам’ятними нагородами.
1.06.2018р. до Дня захисту прав дітей на майдані Незалежності працівники
Центру долучились до проведення святкових заходів: флешмоб, малюнок на
асфальті, спортивні змагання.
Фахівцями із соціальної роботи проводяться профілактичні заходи по
школах району до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом (24 березня), до
Всесвітнього дня здоров’я (7 квітня), Дня пам'яті померлих від СНІДу (перший
четвер травня), Дня боротьби з тютюнопалінням (31 травня), Дня боротьби з
наркоманією (26 червня). Протягом листопада Центром проведено
інформаційний місячник правового виховання до Дня прийняття Конвенції ООН
про права дитини (20 листопада) та Дня прав людини (10 грудня). Фахівцями із
соціальної роботи проведені інформаційні заходи по школах району. З 25.11.2018
по 10.12.2018 року Центром проведено акції «16 днів проти насильства». При
Косівському РЦСССДМ створено мобільну бригаду щодо протидії домашньому
насильству, в яку входять працівники Косівського РЦСССДМ, служби у справах
дітей райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення,
правоохоронні органи.
До Дня боротьби із торгівлею людьми проведено інформаційнопрофілактичну акцію на автостанції м. Косів, бесіди у ЛОК «Карпатські зорі» та
санаторії «Косів».
Протягом літніх канікул залучено дітей із різних категорій сімей до
відпочинку у літніх таборах області та України.
Інформація про проведені заходи Косівського РЦСССДМ постійно
висвітлюється в районному часописі «Гуцульський край» та на офіційному
інтернет ресурсі Косівської РДА. Протягом 2018 року в районний часопис
“Гуцульський край” подано 7 статей; на сайті Косівської РДА розміщено 52
публікації.
26. Культура
Станом на 01 січня 2018 року в Косівському районі нараховується 36 закладів
культури клубного типу, де працює 124 особи, 37 бібліотек – (працює 61 особа),

2 музеї – 6 осіб, 3 школи мистецтва – 89 осіб (контингент учнів становить 535
осіб). В районі діє 18 колективів, яким присвоєно почесне звання «Народний
аматорський».
Відділом культури, національностей та релігій райдержадміністрації
розроблено чотири районні цільові програми: «Теплий заклад культури
Косівщини» на 2017-2020 роки (затверджена рішенням Косівської районної ради
від 15.12.2016 р. № 215-6/2016),
«Духовне життя» на 2017-2020 роки
(затверджена рішенням Косівської районної ради від 15.12.2016 р. № 2146/2016), «Розвитку та охорони Косівської мальованої кераміки» на 2018-2021р.р.
та «Відродження, збереження та розвитку народних художніх промислів
Косівщини» на 2018-2022 роки. На фінансування заходів, передбачених даними
програмами, у 2017-2018 роках було виділено 35 тисяч гривень .
У 2018 році заклади відділу культури, національностей та релігій
працювали згідно затверджених обласного та районного планів культурномистецьких заходів на 2018 рік. В загальному закладами культури клубного типу
було проведено понад 500 культурно-мистецьких заходів. З них 65 заходів було
проведено Косівським районним Будинком культури.
Найперше хотілось би згадати ті заходи, які заслуговують особливої уваги
та стали знаковими у 2018 році. Учасники художньої самодіяльності та аматори
сцени взяли участь у першому фестивалі гуцульської культури «Гражда-Фест»,
який відбувся у Національному Музеї побуту та архітектури України Пирогово,
що у місті Києві, ХХУ-ому Міжнародному Гуцульському фестивалі, І-ому
Міжнародному фестивалі-ярмарку «Барви карпатського ліжника», І-ому
Всеукраїнському фестивалі-коекурсі народної творчості «На святого Миколая
творча іскорка палає», у регіональному фестивалі естрадної пісні та хореографії
«Яблуневий цвіт», І-ому Міжрегіональному фестивалі пам»яті Назарія
Яремчука «Квітка розмарія», другому відкритому обласному фестивалі
ремесел, кераміки та фольклору «Мальований дзбаник», цілому ряді обласних,
районних та регіональних фестивалях та конкурсах.
Одним із найповажніших свят 2018 року було, безперечно, 1030-ліття
хрещення Київської Русі-України. Так, 14.09.2018 року у місті Косові на майдані
Незалежності відбулося святкування цієї величної події в історії України. До нас
прибули Преосвященнійший Василій, керуючий справами Коломийської єпархії
УГКЦ, Преосвященнійший Юліан, єпископ Коломийський та Косівський УПЦ
КП, Преосвященнійший Павло, єпископ, Коломийський, вікарій Коломийської
єпархії УАПЦ, духовенство та миряни релігійних громад Косівщини. З цієї
нагоди відділом культури, національностей та релігій було виготовлено
ювілейну відзнаку «1030 років хрещення Київської Русі-України», якою
нагороджено священників та воїнів АТО. У Косівському районному Будинку
культури відбулися урочистості.
Загалом
проведені культурно-мистецькі заходи у 2018 році
профінансовано в сумі 282 тисячі 600 гривень.
У 2018 році почесне звання «Народний» підтвердили 4 аматорські
колективи Будинків культури району, а саме:
- народний
аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Кришталь»
БК Баня-Березів;
- народний аматорський хоровий колектив «Гуцульщина» Косівського
РБК;

- народний
аматорський
вокально-інструментальний
ансамбль
«Джерела» Косівського РБК;
- народний аматорський жіночий вокальний ансамбль «Ніжність» БК
Старі Кути.
Будинок культури села Яворів виборов почесне місце у обласному етапі
конкурсу «Кращий заклад культури області».
На території Косівського району діє 91 релігійна організація.
Серед них:
УПЦ КП – 13 діючих парафій, в яких служать 13 священнослужителів;
УАПЦ - 27 діючих громад, духовні потреби яких обслуговує 21
священнослужитель.
УГКЦ
34 діючих релігійних громад, які обслуговують 21
священнослужитель.
Римо-католицька церква в Україні - 3 релігійні організації. Дві громади
у м.Косів та смт.Кути і один монастир у м.Косів.
УПЦ МП – дві діючі громади (м.Косів, с.Кобаки). Два
священнослужителі.
Всеукраїнський Союз Церков євангельських християн-баптистів - 1
релігійна громада, один пастор (м.Косів).
Всеукраїнський Союз Церков віри євангельськоїп”ятидесятників - три громади (м.Косів, с.Уторопи, с.Рожнів). Три пастори.
Релігійні організації Центру Божої Церкви християн віри
євангельської в Україні (в пророцтвах) – дві релігійні організації, серед яких
одне управління м.Косів та одна громада с.Корости. 5 пасторів.
Українська уніонна конференція церкви адвентистів сьомого дня –
дві громади (м.Косів, с.Гуцулівка). 2 пастори.
Свідки Єгови – дві громади. 2 координатори.
У 2018 році на заробітну плату працівникам культури використано
17 мільйонів 144 тисячі 217 гривень. З них:
- Працівникам бібліотек – 3 мільйони 777 тисяч 400 гривень;
- Працівникам музеїв – 259 тисяч 495 гривень;
- Працівникам Будинків культури – 5 мільйонів 105 тисяч 92 гривні;
- Працівникам Косівської школи мистецтв – 5 мільйонів 355 тисяч 800
гривень;
- Працівникам Кутської ДШМ і Кутської ДХШ – 2 мільйони 166 тисяч
430 гривень.
- Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва –
480 тисяч гривень.
27. Оплата праці
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств,
установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб у ІІІ кварталі 2018р.склав 6418 грн, що складає 334,1
% прожиткового мінімуму для працездатної особи (1921 грн), та становить
81,7% від середньообласного показника (середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника по області -7855 грн).
Порівняно з ІІІ кварталом 2017р. заробітна плата збільшилась на 22,8%.

28. Соціальний захист
За інформацією органів місцевого самоврядування станом на 11 січня 2019 року
поступило 203 клопотань від учасників АТО та сімей загиблих, з яких:
- прийнято 121 рішення про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок площею 29,8557 га в тому
числі: для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд 84 заяви площею 17,8613га, особистого селянського
господарства 37 заяв площею 11,9944 га та 74 рішення про відмову у наданні
земельних ділянок, а саме Косівською міською 43, Кутською селищною 14,
Смоднянською сільською 3, Малорожинською сільською 2, Брустурівською
сільською 2, Черганівською сільською 1, Яворівською сільською радами 3,
Городянською сільською радою 1, Нижньоберезівською сільською радою 1 , в
зв’язку із відсутністю вільного земельного фонду. Знаходяться на опрацюванні
8 клопотань в тому числі по Шешорівській - 6, Слобідській - 2, тобто
вишукуються земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, які б відповідали генеральним
планам населених пунктів.
Відділом у Косівському районі Головного управління Держгеокадастру в
Івано-Франківській області рекомендовано органами місцевого самоврядування
забезпечити моніторинг прийнятих рішень про відмови та забезпечення
проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів з метою
резервування земельних ділянок для учасників АТО. При поступленні заяв від
учасників АТО щодо отримання земельних ділянок забезпечити їх невідкладний
розгляд на чергових сесіях та забезпечити надання консультацій в ході
розроблення документації із землеустрою. В найкоротші терміни надано 53
адміністративних послуг про надання довідки з державної статистичної
звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями проектів землеустрою поданих розробниками
щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого
селянського господарства учасникам АТО та забезпечено своєчасну державну
реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.
На підставі розроблених проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО органами місцевого самоврядування
Рожнівською ОТГ, Космацькою ОТГ, Яворівською, Черганівською,
Вербовецькою, Пістинською, Стопчатівською, Соколівською, Смоднянською та
Рибненською сільськими радами передано у власність 51 ділянку загальною
площею 9,013 га з них: 36 ділянок для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 5,6275
га та 15 ділянок для ведення особистого селянського господарства площею
3,3855га.
29.Соціальне забезпечення
Протягом 2018 року звернулися для надання різних видів соціальних
допомог та житлових субсидій 37391 осіб, з них – 27011 одержувачів житлових
субсидій, які звернулися вперше та перепризначені, а саме:

- за призначенням житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг звернулося 23826 сімей;
- за призначенням житлових субсидій та на придбання твердого палива і
скрапленого газу 3185 сімей.
Призначено (продовжено) державні соціальні допомоги 74 сім’ям
переселенців, які приїхали на тимчасове місце проживання з східних областей
України з зони проведення АТО.
За 201 року державних соціальних допомог виплачено на суму 228,1 млн.
грн. , субсидії, пільг на суму 177,9 млн. грн.
Пільги. Станом на 01.01.2019 р. до Єдиного державного автоматизованого
реєстру осіб (ЄДАРП), які мають право на пільги, включена інформація про 23,5
тис. жителів нашого району, що мають право на пільги, що становить 29,4
відсотків від загальної чисельності населення району.
Станом на 01.01.2019 укладено 14 договорів на санаторно-курортне
лікування для учасників бойових дій (АТО) в сумі – 114,2 тис. грн. Станом на
01.01.2019 року в управлінні праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації на обліку ЄДАРП перебуває 261 учасник бойових дій та 23
інвалідів війни ІІІ групи та 4 інвалідів війни ІІ групи, яким надано статус за
участь в антитерористичній операції на Сході України та які користуються
пільгами згідно законодавства України за рахунок коштів державного бюджету.
Також, двом жителям району надано статус «Постраждалий учасник Революції
Гідності» та виплачено одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету
в сумі 200,0 тис. грн. за легкі тілесні ушкодження, отримані на Майдані під час
Революції Гідності.
На виконання розпорядження райдержадміністрації від 26.10.2018 року
№420 «Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від
29.03.2018р. №141 «Про надання одноразової грошової допомоги жителям
Косівського району – військовослужбовцям, працівникам правоохоронних
органів та членам добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній
операції східних областях України» виплачується одноразова допомога
учасникам АТО та громадянам, які уклали контракт для проходження військової
служби у Збройних Силах України в розмірі 3,0 тис. грн. Станом на 01.01.2019 за
результатами розгляду комітету, з місцевого бюджету було виплачено
одноразової грошової допомоги 28 учасникам АТО та контрактникам на суму
80,0 тис. грн.
Розроблені дві районні програми, а саме : Комплексна програма соціального
захисту населення Косівського району у 2017-2021 роках, яка затверджена
розпорядженням райдержадміністрації №447 від 14.12.2016 року згідно якої
надаються пільги на житлово-комунальні послуги жителям району та щомісячні
виплати ветеранам ОУН-УПА, 90-річним інвалідам війни, 100-річним жителям
району і т. д. та Комплексна програма підтримки сімей загиблих (постраждалих)
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних
органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в антитерористичній
операції в східних областях України – мешканців Косівського району на 20162019 роки, затверджена розпорядженням райдержадміністрації від 16.12.2015
року №408 за рахунок коштів районного бюджету, згідно якої надаються пільги

на житлово-комунальні послуги учасникам АТО та передбачені програмою
виплати.
30.Ведення Державного земельного кадастру
У відповідності до Закону України «Про державний земельний кадастр» та
Постанови КМУ від 17.10.2012 року № 1051 «Про затвердження Порядку
ведення Державного земельного кадастру» та затверджених інформаційних
карток державними кадастровими реєстраторами відділу у Косівському районі
Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області за 2018 рік
забезпечено реєстрацію та видачу, а саме:
- 3234 заяви з державної реєстрації земельної ділянки на підставі яких
зареєстровано 2218 земельну ділянку і видано 2218 витяг з Державного
земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації земельної
ділянки та прийнято рішень про відмову у реєстрації 1016 земельних
ділянок;
- 1598 заяв з надання відомостей з Державного земельного кадастру про
земельну ділянку на підставі яких видано 1598 витягів;
в тому числі 117 заяви органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування про надання витягів з ДЗК про земельну ділянку, на
підставі яких надано117 витяги;
- 110 заяв з внесення відомостей змін до них про земельну ділянку на
підставі яких внесено відомостей змін до Державного земельного кадастру
про 89, прийнято рішень про відмову у внесенні по 21земельній ділянці;
- 134 заяв з виправлення технічних помилок у відомостях Державного
земельного кадастру, які було допущено не з вини органу, що здійснює його
ведення на підставі яких виправлено відомості по 131земельних ділянках;
- на підставі 121 заяв громадян та юридичних осіб в електронній формі про
надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
держаними кадастровими реєстраторами в термін підготовлено 121витягів.
- на підставі 647 заяв громадян та юридичних осіб в електронній формі про
державну реєстрацію земельних ділянок в Державного земельного кадастру
держаними кадастровими реєстраторами в термін зареєстровано 441витягів
та прийнято рішень про відмову у реєстрації 206 земельних ділянок;
- 574 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
- 718 витягів з технічної документації про нормативно грошову оцінку
земельних ділянок в тому числі 37 витягів які надійшли он-лайн.
- 118 відомості з документації із землеустрою що включена до Державного
фонду документації.
За 2018 року через Центр надання адміністративних послуг Косівської
райдержадміністрації спеціалістами відділу у Косівському районі Головного
управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області надано громадянам та
юридичним особам 5240 адміністративних послуг, в тому числі – 3808 на
безоплатній основі та 1612 адміністративних послуг на платній основі, у
результаті чого в місцевий бюджет Косівської міської ради надійшло
161815,41грн.

31. Оздоровлення, спортивна та молодіжна політика
Державну політику у сфері фізичної культури і спорту на Косівщині
реалізовують Косівська ДЮСШ «Гірське орлятко», Косівське відділення ІваноФранківської обласної комплексної ДЮСШ із зимових видів спорту, спортивний
клуб одноборств «Богатир», мотоклуб «Хайлендерс», районна федерація
мотоспорту, районний шашко-шаховий клуб «Етюд», спортивні клуби, які
культивують східні єдиноборства, спортивний клуб «Атлант», спортивний клуб
«Мала ракетка», районні федерації футболу, волейболу, настільного тенісу,
асоціація міні-футболу (футзалу).
Найвагомішими спортивними заходами, реалізованими на Косівщині
протягом звітного періоду, є особисто-командний Чемпіонат України з кантрікросу (ІІ етап); відкритий Кубок Косівщини з мотокросу та автокросу;
традиційний міжобласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений
Різдвяним святам; турнір з міні-футболу, присвячений пам’яті кіборга Миколи
Самака; Чемпіонат та Кубок району з футболу; Чемпіонат району із мініфутболу (футзалу), присвячений пам’яті Героя України В’ячеслава Чорновола;
XVI відкрита першість Косівського району з швидких шашок-64 на честь
кандидата у майстри спорту Івана Кабина (Пантели); Кубок та Чемпіонат району
з волейболу серед чоловічих команд; Всеукраїнський турнір з боксу,
присвячений 27-й річниці Незалежності України та пам’яті судді Міжнародної
категорії АІВА Андрія Глібчука; міжобласний турнір з футболу «Кубок
Гуцульських міст-2018»; масове спортивне свято в рамках проведення на ІваноФранківщині Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів «Олімпійське
літо»; традиційний міжрайонний турнір з лижних перегонів на призи майстрів
лижного спорту Косівщини та пам’яті першого майстра спорту району з лижних
гонок Юрія Свирида; турнір з футболу серед медиків «Кубок Карпат» тощо.
Протягом 2018 року у с-щі Кути встановлено сучасний спортивний
майданчик зі штучним покриттям розмірами 42х22, у с-щі Кути та с. Город антивандальні тренажерні майданчики.
Серед найбільш масових молодіжних заходів, проведених протягом 2018
року, можна вважати районний конкурс-фестиваль «Таланти Твої, Україно»,
сходження молоді району на Говерлу з нагоди відзначення 204-ї річниці від дня
народження Шевченка Т.Г., районний конкурс-фестиваль дитячої творчості
«Земля – наш спільний дім», ХVІІІ районний молодіжний екологічний фестиваль
«Гірська веселка», свято гаївок «Великодні забави у Косові», районний
інтелектуальний турнір з гри «Що? Де? Коли?» серед молоді, районний конкурс
дитячої творчості по гуманному та відповідальному ставленню до тварин
«Добро починається з Тебе» тощо.
У 2018 році підписано угоду із Всеукраїнською благодійною організацією
«Благодійний фонд «Щаслива лапа» щодо реалізації на Косівщині освітнього
проекту «Біоетика» з етичного ставлення до тварин. У рамках проекту ряд шкіл
стали учасниками встановлення Рекорду України «Наймасовіший урод добра,
проведений у навчальних закладах упродовж одного дня». У закладах загальної
середньої освіти району проводяться уроки доброти на вищезгадану тематику.
Фінансове забезпечення літньої оздоровчої кампанії 2018 року склало
200,0тис.грн., у т.ч. 150,0тис.грн. з районного бюджету, за які закуплено 23
путівки до ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» для дітей пільгових категорій району, та

50,0тис.грн. з обласного бюджету для проведення молодіжного військовопатріотичного наметового вишколу.
Упродовж літньої оздоровчої кампанії 2018 року на території району
функціонували ДЗСТ ЛОК «Карпатські зорі» та 2 наметових табори.
Оздоровчими та відпочинковими послугами охоплено 503 дитини.
У період з 29 по 31 травня 2018 року в урочищі Дубина с. Кобаки
проведено районні змагання юних туристів-краєзнавців, в яких взяли участь 17
команд закладів загальної середньої освіти (136 учнів). У період з 04 по 06
червня 2018 року на базі криївки-музею УПА с.Пістинь відбувся триденний
молодіжний військово-патріотичний наметовий вишкіл за участі 88 юнаків
десятих класів 14 закладів загальної середньої освіти району.
Упродовж року діти пільгових категорій району направлялися до ДП
«УДЦ «Молода Гвардія» та МДЦ «Артек», дитячих оздоровчих закладів району,
області та України.
32. Запобігання та ліквідація наслідків природних
та техногенних катастроф
У 2018 році для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на
території району виділялися кошти з резервного фонду районного бюджету,
зокрема:
розпорядження райдержадміністрації від 26.03.2018 № 130 26000 (двадцять шість тисяч) для надання матеріальної допомоги на
часткове відшкодування збитків, завданих пожежами та надзвичайними
ситуаціями жителям району;
розпорядження райдержадміністрації від 15.06.2018 № 256 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень длянадання матеріальної допомоги на
часткове відшкодування збитків, завданих пожежами жителям району;
розпорядження райдержадміністрації від 12.09.2018
№ 337 10000 (десять тисяч) гривеньРозтоківській сільській раді на придбання
будівельних матеріалів для відновлення сільських автодоріг в с. Розтоки,
пошкоджених внаслідок стихійного лиха 01.08.2018 року, 5.0 тис. грн. (п’ять
тисяч) гривень Розтоківській сільській раді на придбання будівельних матеріалів
для ліквідації зсувного процесу, що виник внаслідок стихійного лиха 01.08.2018
року в господарстві жительки с. Розтоки Поляк М. С., 15.0 тис. грн. (п’ятнадцять
тисяч) гривень Великорожинській сільській раді на придбання будівельних
матеріалів для відновлення сільських автодоріг в с. Великий Рожин,
пошкоджених внаслідок стихійного лиха 01.08.2018 року, 12.0 тис. грн.
(дванадцять тисяч) гривень Старокутській сільській раді на придбання
будівельних матеріалів для відновлення сільської автодороги по вул. Стуса,
пошкодженої внаслідок стихійного лиха 01.08.2018 року, 30.0 тис. грн. (тридцять
тисяч) гривень райдержадміністрації для поповнення паливно-мастильними
матеріалами районного матеріального резерву (відповідно до рішення районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
30.07.2018 р. № 4);
розпорядження райдержадміністрації від 13.09.2018 р. № 339 11000 (одинадцять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги на

часткове відшкодування збитків, завданих пожежами та надзвичайними
ситуаціями жителям району;
розпорядження райдержадміністрації від 27.11.2018 № 469 - 9000
(дев’ять тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги на часткове
відшкодування збитків, завданих пожежами жителям району;
- розпорядження райдержадміністрації 22.12.2018 № 496 14.0 тис.
грн. на закупівлю автобензину А-92 для поповнення районного матеріального
резерву, 40.0 тис. грн. на закупівлю дизельного палива для поповнення
районного матеріального резерву;
Також відповідно до Програми накопичення районного матеріального
резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у Косівському
районі на 2017-2020 роки було закуплено за кошти районного бюджету (в сумі
50.0 тис. грн.) засоби для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій (1
мотопомпа, 2 електрогенератори та 1повітродув для гасіння пожеж).
Протягом 2018 року на території району зареєстровано 122 пожежі,
внаслідок яких 1 особа загинула та 2 осіб отримали травми, з них 11 – в
екосистемах. Тоді як за аналогічний період 2017 року – 162, з них 38 в екосистемах, що свідчить про зменшення кількості випадків виникнення
пожеж (на 25%). Внаслідок пожеж знищено (пошкоджено) 78 будівель та споруд
різного призначення і 12 транспортних засобів.
Основними причинами виникнення пожеж в Косівському районі
являються:
- коротке замикання електропроводки (45 пожеж або 37% від їх загальної
кількості);
- необережне поводження з вогнем (35 пожежі або 29% від їх загальної
кількості);
- порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей (9
пожеж або 7% від їх загальної кількості);
- розряд блискавки (2 пожежі або 2% від їх загальної кількості);
- підпал (6 пожеж або 5% від їх загальної кількості);
- вибух (1 пожежа або 1% від їх загальної кількості).
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки у Косівському районі на період 2016-2020 років»
затвердженої рішенням Косівської районної ради №809-33/2015 від 30.07.2015
року в 2018 році виділено 10 тис.грн. із запланованих 200 тис.грн.
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в місті Косові Косівського району на період 2016-2020
років» затвердженої рішенням Косівської міської ради 25.12.2015 року №1-2 у
2017 році виділено 62 тис.100 грн. із запланованих 80 тис.грн.
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в селі Смодна Косівського району на період 2016-2020
років» затвердженої рішенням Смоднянської сільської ради Косівського району
від 12.05.2016 року №111-4/2016 в 2018 році виділено 30 тис. грн. із
запланованих 40 тис. грн.
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки
в Яблунівській об'єднаній територіальній громаді
Косівського району на період 2018-2020 років» затвердженої рішенням

Яблунівської селищної ради від 30 січня 2018 року №8-2/2018 в 2018 році
виділено 30 тис. грн. із запланованих 60 тис. грн.
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в селі Соколівка Косівського району на період 2018-2020
років» затвердженої рішенням Соколівської ради від 05 лютого 2018 року №27514 в 2018 році виділено 5 тис. грн. із запланованих 5 тис. грн.
У відповідності до Комплексної програми «Забезпечення пожежної та
техногенної безпеки в селі Вербовець Косівського району на період 2016-2020
років» затвердженої рішенням Вербовецької сільської ради Косівського району
від 22.07.2016 року №57-У/2016 в 2018 році виділено 5 тис. грн. із запланованих
15 тис. грн.
На території Косівського району функціонують 5 підрозділів місцевої пожежної
охорони, а саме – в смт. Кути і с. Пістинь та с. Космач (Космацька ОТГ),
с. Рожнів і с.Кобаки (Рожнівська ОТГ). На 2018 рік передбачено фінансування на
утримання вищезазначених підрозділів кошти в сумі із районного бюджету –
1735300 грн, з них: районний бюджет – 647 тис.грн., бюджет Космацької ОТГ 336300 грн., бюджет Рожнівської ОТГ – 734 тис.грн.
На виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної
адміністрації від 15.07.2014 № 430 "Про створення та сприяння функціонуванню
добровільної пожежної охорони" в Косівському районі створено 27
добровільних пожежних дружин та 1 добровільна пожежна команда в смт. Кути.
Зокрема, за поточний період 2018 року члени ДПК смт. Кути на автомобілі
КАМАЗ (53212) приймали участь у гасінні 25 пожеж в районі обслуговування.

