
 

 

ЗВІТ 

про підсумки діяльності  обласної державної адміністрації у 2020 році 

(відповідно до ст.45 Закону України „Про державну службу”) 
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Індекс промислової продукції за 2020 рік склав 90,1 

відс. (по Україні – 94,8 відс.). За цим показником у 2020 

році область посіла 21 місце (у 2019 році – 24 місце). 

Спад індексу промислової продукції за 2020 рік у 

порівнянні з 2019 роком спричинений зниженням росту 

обсягів підприємств переробної промисловості на 12,9 

відс., зокрема спад спостерігався: у виробництві готових 

металевих виробів, крім машин і устаткування на 5,6 

відс.; у легкій промисловості на 7,0 відс.; у 

машинобудуванні, крім ремонту машин і устаткування на 

12,5 відс.; у галузі виробництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів на 14,4 відс.; у виготовленні 

виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній 

діяльності на 15,9 відс.; у виробництві хімічних речовин і 

хімічної продукції на 25,4 відсотка. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів 

індекс промислової продукції становив 100,0 відсотків. 

Обсяг постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря зріс на 2,8 відс. порівняно з 

відповідним періодом минулого року. 

У виробництві гумових і пластмасових виробів іншої 

неметалевої мінеральної продукції за 2020 рік у 

порівнянні з 2019 роком спостерігалось зростання 

виробництва на 10,7 відсотка. 

Загальний обсяг реалізованої промислової продукції 

за 2020 рік зріс на 0,1 млрд. гривень. 

 Аграрний сектор 

 

 

Здійснювалася 

підтримка галузі 

тваринництва з 

державного та 

обласного 

бюджетів  

Індекс сільськогосподарської продукції за 2020 рік 

порівняно із 2019 роком становив 94,8 відс., у тому числі: 

на підприємствах – 77,2 відс., у господарствах населення 

– 96,6 відсотка. 

У 2020 році вся посівна площа 

сільськогосподарських культур по всіх категоріях 

господарств становила 182,8 тис. га (99,2 відс. до 

минулого року), з них 81,0 тис. га зернових культур.  

Очікуване виробництво зернових культур складало 

330,0 тис.тонн.  
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Станом на 01.12.2020 року по всіх категоріях 

господарств виробництво зернових та зернобобових 

культур складало 289,6 тис. тонн при урожайності 40,9 

ц/га, з них кукурудза на зерно  192,2 тис.тонн при 

урожайності 46,3 ц/га. Зібрано картоплі на площі 31,3 

тис.га, валовий збір складає 477,3 тис.тонн при 

урожайності 152,6 ц/га. Овочів зібрано на площі 11,5 

тис.га, валовий збір 243,8 тис.тонн, при урожайності  

211,8 ц/га. Плодово-ягідних культур зібрано 89,7 тис. 

тонн. В цілому по області  зібрано понад 150,0 тис. тонн 

яблук.  

Під урожай 2021 року по всіх категоріях господарств 

посіяно 26,4 тис. га озимих культур (100 відс. до 

прогнозу), а саме: озимої пшениці – 25,1 тис. га, озимого 

ячменю – 1,3 тис. га. 

 

 Станом на 01 січня 2021 року у всіх категоріях 

господарств утримувалося  123,5 тис. голів ВРХ (100,1 

відс. до відповідного періоду минулого року), в т.ч. 86,0 

тис. голів корів (98,1 відс.), 252,1 тис. голів свиней (101,3 

відс.), 147,0 тис. голів овець та кіз (97,1 відс.), 3553,3 тис. 

голів птиці (99,5 відсотка).  

За січень-грудень 2020 року вироблено 82,6 тис. тонн 

м'яса (95,9 відс.), 336,7 тис. тонн молока (96,1 відс.), 394,5 

млн. шт. яєць (96,0 відсотка). 

Відповідно до Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для надання 

фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 року № 106 (із змінами) фермерські 

господарства області одержали 1525,0 тис. грн. 

спеціальної бюджетної дотації за утримання 305 голів 

корів молочного напряму продуктивності. 

Забезпечено виконання механізму надання обласної 

фінансової підтримки тваринництва. В області діяла 

Програма На реалізацію Програми розвитку та підтримки 

тваринництва, птахівництва і бджільництва в області у 

2020 році з обласного бюджету за двома напрямками 

спрямовано  283 тис. грн., з яких 226,0 тис. грн. на 

підтримку бджільництва та 57,0 тис.  грн. на підтримку 

племінного конярства. 

З метою створення сприятливого середовища та 

стимулювання розвитку тваринництва та товарного 

виробництва продукції тваринництва, інфраструктури 

тваринницької продукції,  розв'язання проблем зайнятості 
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населення, створення додаткових робочих місць та 

популяризація традиційних карпатських продуктів 

рішенням сесії обласної ради від 17.12.2020 № 64 

затверджена Програма розвитку і  підтримки 

тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції в області на 2021 – 2025 роки. 

  

 Інвестиційна діяльність та будівництво 

Фінансування 

інвестиційних 

проектів із 

залученням 

коштів 

державного 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2020 році з державного фонду регіонального 

розвитку області було передбачено та профінансовано 

184,6 млн. гривень. Станом на 01 січня 2021 року освоєно 

169,1 млн. грн. отриманих коштів (91,6 відс.). За рахунок 

зазначеного фінансування реалізовувалося 23 проекти (17 

перехідних і 6 нових), у тому числі 12 проектів „Великого 

будівництва”. 

У рамках Програми Президента „Велике будівництво 

– 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів” в області 

реалізовувалося 18 проектів. Для їх впровадження було 

передбачено та профінансовано 67,7 млн. грн. з 

державного фонду регіонального розвитку (12 проектів), 

1,858 млн. грн. субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій (капітальний 

ремонт ДНЗ в с.Колодне Тячівського району та 

співфінансування проекту, який реалізується за кошти 

державного фонду регіонального розвитку, – 

„Реконструкція Раківської загальноосвітньої школи I-II 

ступенів з добудовою спортивного залу в с. Раково, 

Перечинського району”), співфінансування з місцевих 

бюджетів склало 38,1 млн. гривень. 5 проектів 

реалізовувалися лише із залученням місцевих коштів. 

Станом на 01 січня 2021 року за проектами зазначеної 

Програми освоєно 58,0 млн. грн. з державного фонду 

регіонального розвитку.  

У 2020 році в області було передбачено та 

профінансовано 53,9 млн. грн. коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій для реалізації 35 інвестиційних проектів. 

Станом на 01 січня 2021 року освоєно 51,4 млн. грн. 

отриманих асигнувань (95,0 відсотка). 

Обласному бюджету на соціально-економічний 

розвиток у 2020 році було передбачено та профінансовано 

субвенцію в обсязі 10,0 млн. грн. для реалізації 8 проектів. 
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В області 

реалізовувалися  

інвестиційні 

проекти 

регіонального 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станом на 01 січня 2021 року освоєно 5,2 млн. гривень. 

Відповідно до Порядку та умов надання у 2020 році 

субвенції з державного бюджету обласному бюджету на 

будівництво центру перинатології, акушерства та 

гінекології в місті Ужгороді виділено 300,0 млн. грн., які 

на сьогодні не розподілено. Зазначені кошти знаходяться 

в залишку коштів обласного бюджету, що утворився 

станом на 01.01.2021. 

Оскільки згідно з Законом України ,,Про Державний 

бюджет України на 2020 рік” (із змінами) залишки коштів 

по вищезазначених субвенціях зберігаються на рахунках 

місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 

наступному бюджетному періоді, використання 

профінансованих коштів здійснюватиметься впродовж 

2021 року. 

У рамках Програми підтримки секторальної політики 

із залученням коштів Європейського Союзу у 2020 році 

реалізовувалося 7 інвестиційних проектів регіонального 

розвитку, загальний обсяг фінансування яких з 

державного бюджету склав 40,1 млн. грн. (освоєно 23,5 

млн. грн. або 59,0 відс. профінансованого обсягу). 

Повністю завершено реалізацію проекту „Туристичний 

комплекс для сімейного відпочинку з форелевим 

господарством „Ізаліс”. Реалізацію інших проектів 

передбачено продовжити у 2021 році. 

Для ліквідації наслідків червневої надзвичайної 

ситуації у 2020 році з резервного фонду державного 

бюджету профінансовано 30,0 млн. гривень. За рахунок 

цих коштів виплачено матеріальну допомогу 

постраждалому населенню Міжгірського та Рахівського 

районів в обсязі 5,9 млн. грн. та спрямовано  24,1 млн. 

грн. для відновлення пошкоджених об’єктів дорожньої 

інфраструктури. 

У результаті проведення тендерних процедур по 

аварійно-відновлювальних роботах автомобільних доріг 

економія коштів склала 2,6 млн. грн., роботи виконано в 

повному обсязі та додаткового фінансування не 

потребують. 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 21 жовтня 2020 року № 1281-р № „Про 

виділення коштів із резервного фонду державного 

бюджету для здійснення заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на 

території Закарпатської області” розподілено 37,0 млн. 

грн. для відновлення 27 пошкоджених об’єктів у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
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Міжгірському та Рахівському районах. 

Проте, зазначені кошти профінансовано області лише 

в кінці грудня 2020 року, що ускладнило здійснення в 

повному обсязі відновлювальних робіт на пошкоджених 

об’єктах до кінця бюджетного періоду. Станом на 01 січня 

2021 року із отриманих коштів використано 15,9 млн. 

гривень. 

Із 27 пошкоджених об’єктів повністю відновлено 15, 

(Міжгірський район – 5, Рахівський район – 10).  

 

 

За 9 місяців 2020 року в області введено в 

експлуатацію  179,1 тис.кв.м загальної площі житла. 

Значне зменшення обсягів зафіксовано у 

Великоберезнянському (46,6 відс.) та Воловецькому (70,3 

відс.) районах. 

Серед міст та районів, де спостерігається ріст цього 

показника, найбільше введено в експлуатацію житла у м. 

Берегово (149,4 відс.) та Свалявському районі (128,0 

відс.). 

 

 

Підприємствами та організаціями у 2020 році 

виконано будівельних робіт на суму 1905,8 млн. грн.  

За характером будівництва обсяги робіт 

розподілились таким чином: нове будівництво склало 37,7 

відс. від загального обсягу виробленої продукції, ремонт 

(капітальний та поточний) – 35,1 відс., реконструкція та 

технічне переоснащення – 27,2 відсотка. 

Спад індексу будівельної продукції був зумовлений 

зменшенням обсягів будівництва житлових, нежитлових 

будівель та інженерних споруд на 2,6 відс. 0,5 відс. та 25,1 

відс. відповідно. 

 

 Споживчий ринок та цінова політика 

Оборот  

 роздрібної 

торгівлі, індекс 

фізичного обсягу 

обороту роздрібної 

торгівлі  

 та індекс 

споживчих цін 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі за 2020 рік склав 

23,4 млрд. грн., що у порівняних цінах на 2,7 відс. менше 

ніж у 2019 році (по Україні ріст склав 8,4 відс.). Обсяг 

роздрібного товарообороту (підприємств - юридичних 

осіб) у порівнянні з 2019 роком зменшився на 7,6 відс. і 

склав 14,2 млрд. грн. (по Україні ріст склав 7,9 відотка.).  

Індекс споживчих цін з початку 2020 року склав 

105,7 відс. (по Україні – 105,0 відс.). Ріст індексу 

споживчих цін спричинений в основному за рахунок 

зростання індексу цін на: освіту – 110,6 відс.; житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива (122,0 відс.); 

алкогольні напої, тютюнові вироби – 108,1 відс; різні 

товари та послуги – 108,0 відс.; продукти харчування та 
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безалкогольні напої – 105,4 відсотка. 

 

 Транспорт і зв’язок 

Потреби області 

у перевезеннях 

вантажів та 

пасажирів в 

основному 

забезпечуються 

залізничним та 

автомобільним 

транспортом 

 

У 2020 році вантажообіг підприємств транспорту 

становив 6379,6 млн.ткм, або 87,6 відс. від обсягу 2019 

року.  

Підприємствами транспорту перевезено 6588,1 тис.т 

вантажів, що становить 79,5 відс. від обсягів 2019 року.  

Пасажирообіг підприємств транспорту становив 

3252,8 млн.пас.км, що на 39,2 відс. менше, ніж у  2019 

році.  

Послугами пасажирського транспорту скористалося 

20,4 млн пасажирів, або 54,4 відс. від обсягу 2019 року. 

 

 Компенсаційні виплати, що були передбачені у 

місцевих бюджетах на 2020 рік на залізничному 

транспорті становили 972,0 тис. грн., профінансовано 

протягом 2020 року на загальну суму 558,0 тис. гривень. 

На автомобільному транспорті становлять 34,200 млн. 

грн., профінансовано на загальну суму 33,697 млн. грн., з 

яких 3,0 млн.грн. або 8,9 відс. компенсація за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на приміських 

районних маршрутах. 

Станом на 01.01.2021 заборгованість з державного 

бюджету підприємствам автомобільного транспорту 

області становила 2777,8 тис. гривень. 

 

 Закарпатське обласне комунальне підприємство 

„Міжнародний аеропорт „Ужгород” є дієздатним 

підприємством, що підтверджується відповідними 

сертифікатами та посвідченнями, на підставі яких 

забезпечується посадка, зліт та обслуговування 

повітряних суден і пасажирів. 

Протягом 2020 року з аеропорту „Ужгород” було 

відправлено 123 повітряних суден, що виконували 

чартерні рейси, з яких переважно повітряні судна авіації 

загального призначення (малотоннажні) та відправлено 

350 пасажирів. 

Виконання чартерних авіарейсів в аеропорту 

„Ужгород” також припинялося на період карантинних 

обмежень.  

Відповідно до звернень облдержадміністрації до 

центральних органів виконавчої влади та Уряду на 

постійному контролі перебувало питання про укладення 
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Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Словацької Республіки про передачу відповідальності за 

забезпечення обслуговування повітряного руху та про 

експлуатацію міжнародного аеропорту „Ужгород”, а 

також виконання  домовленостей, досягнутих у ході 

зустрічей керівництва обох країн на найвищому рівні 

щодо врегулювання зазначеного питання. 

Підписання Угоди відбулося 24 вересня 2020 року 

під час офіційного візиту Президента України 

Володимира Зеленського до Словаччини. 

Для повного набрання чинності Угоди є 

обов’язковим підписання імплементаційних протоколів, 

якими врегульовуються деякі технічні питання щодо 

здійснення зв’язку між сторонами.  

Міністерство інфраструктури України відповідальне 

за опрацювання питань щодо залучення додаткового 

фінансування на розвиток Міжнародного аеропорту 

„Ужгород” та за організацію регулярного авіасполучення 

між Києвом та Ужгородом. 

Для забезпечення інструментального заходу на 

посадку повітряних суден на аеродромі ЗОКП 

„Міжнародний аеропорт „Ужгород” за результатами 

проведеного авіапідприємством тендеру на „Розробку 

проекту реконструкції світлосигнальної системи 

аеродрому „Ужгород” і системи її електропостачання 

відповідно до вимог міжнародних Стандартів і 

Рекомендованої практики ІСАО” (ДК 021:2015: 71320000-

7 – Послуги з інженерного проектування)” між ЗОКП 

„Міжнародний аеропорт „Ужгород” та ТОВ „Авіа 

Консалт” 26 листопада 2020 року укладено договір.  

Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

проведення її комплексної експертизи здійснюється за 

рахунок коштів обласного бюджету. 

Рішенням сесії обласної ради 16 липня 2020 року 

затверджено Програму розвитку Закарпатського 

обласного комунального підприємства „Міжнародний 

аеропорт „Ужгород” на 2021-2025 роки, одним із напрямів 

якої передбачено залучення приватних інвестицій у 

розвиток аеропорту, зокрема відновлення вантажних 

авіаперевезень та розбудову вантажного термінального 

комплексу. 

Рішенням сесії обласної ради від 17.12.2020 № 57 

затверджено Програму підвищення ефективності 

функціонування Закарпатського обласного комунального 

підприємства „Міжнародний аеропорт „Ужгород” на 2021 
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– 2024 роки, якою передбачено фінансування з обласного 

бюджету у 2021 році першочергових заходів, 

спрямованих на збереження діяльності аеропорту,  

у сумі 37633,0 тис. гривень.  

 

Тенденденції 

галузі зв’язку 

За результатами роботи Закарпатської дирекції АТ 

„Укрпошта” протягом 2020 року загальна сума доходів 

доминулого року зросла на 30,0 відс. і склала 203,0 млн. 

гривень. 

Найбільше зростання доходів у порівнянні з 2019 

роком досягнуто при наданні таких послуг: дрібні 

пакунки – на 44,7 відс.,  пересилання посилок – на 35,5 

відс., виплата пенсій, грошової допомоги – на 56,0 відс.,  

приймання платежів від населення – на 20,6 відс., дохід 

від торгівлі – на 10,6 відс., надання в користування майна 

– на 18,1 відсотка. 

В області ПАТ „Укртелеком” запроваджено проект 

„Альтернативна телефонія”, що передбачає зміну умов 

надання телекомунікаційних послуг в окремому 

населеному пункті, а саме: зміну технології надання 

послуг фіксованого телефонного зв’язку. Отримавши 

спеціальний стаціонарний радіотелефон, який товариство 

надає в оренду всього за 1 грн. на місяць, абонент 

продовжує отримувати послугу фіксованого телефонного 

зв’язку з підключенням до окремої лінії незалежно від 

пошкоджень кабелю, користуватися своїм номером 

телефону, пільгами на послуги зв’язку (за наявності), 

послугами місцевого, міжміського, міжнародного 

телефонного зв’язку, здійснювати дзвінки абонентам 

рухомого (мобільного) зв’язку, вихід до екстрених служб. 

В 2019 році даним проектом було охоплено 65 населених 

пунктів, а за 2020 рік переключено ще 82 населених 

пункти. 

 

 Житлово-комунальне господарство 

Підприємствами 

комунальної 

теплоенергетики 

проведено повну 

оплату за 

спожитий 

природний газ 

 

 

Суб’єктами господарювання, що здійснюють 

діяльність у сфері житлово-комунального господарства 

забезпечено надання послуг споживачам у сумі 414,63 

млн. гривень. 

Обсяг реалізації питної води споживачам 

підприємствами водопровідно-каналізаційного госпо-

дарства склав 10,99 млн.м³; основним споживачем, як і в 

попередні періоди, є населення, частка споживання послуг 

яким становить 92,7 відсотка. У звітному періоді 
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Продовжується 

робота зі 

створення ОСББ  

прийнято та відведено 12,24 млн.м³ стічних вод. 

Загальна кількість багатоквартирних житлових 

будинків в області становить 2917 одиниць, управління 

яким забезпечується об’єднаннями співвласників 

багатоквартирного будинку, яких налічується 694 одиниці 

(755 житлових будинків); у 967 багатоквартирних 

будинках управління здійснюється управителем, 

призначеним за результатами конкурсу органом місцевого 

самоврядування та у семи багатоквартирних будинках – 

управління здійснюється управителем, обраним 

співвласниками самостійно; управління у 314 

багатоквартирних будинках здійснюється співвласниками 

самостійно; у 758 багатоквартирних будинках – форму 

управління не обрано. 

Загальна сума дебіторської заборгованості за станом 

на 01.01.2021 становить 211,2 млн. грн., у тому числі: за 

надані житлово-комунальні послуги – 194,2 млн. гривень.  

Загальна сума кредиторської заборгованості за станом на 

01.11.2020 р. становить 169,1 млн. грн., із неї 

заборгованість за товари, роботи, послуги становить 53,4 

млн. грн., у т.ч. заборгованість за енергоносії – 30,4 млн. 

гривень. 

Рівень розрахунків споживачів за отримані послуги з 

централізованого тепло-, водопостачання, водовідведення, 

утримання будинків і споруд та прибудинкової території 

за 2020 рік склав 93,2 відс., у тому числі по населенню – 

91,1 відс. від спожитого.  

Підприємствами житлово-комунального госпо-

дарства проведена оплата за спожиту електроенергію на 

106,9 відс., у т.ч. водопостачальними підприємствами – 

107,2 відсотка. 

 

 Мале і середнє підприємництво 

 В області діє 6383 підприємства малого та середнього 

бізнесу, з яких 248 – середні. З числа малих підприємств – 

83,9 відс. мікропідприємства. Крім того в області 

здійснює діяльність понад 51,0 тисяч фізичних осіб-

підприємців, кількість яких збільшилась на 2,2 відс. у 

порівнянні з 2019 роком.  

Питома вага податкових надходжень від діяльності 

суб’єктів малого підприємництва у загальних 

надходженнях до зведеного бюджету за 2020 рік склала 

58,0 відс. (за 2019 рік – 56,5 відсотка). 
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Заходи з 

підтримки 

розвитку малого і 

середнього 

підприємництва 

На виконання плану заходів до Програми підвищення 

конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-

2020 роки в частині підтримки малого та середнього 

бізнесу, запроваджено фінансову підтримку стартапів. 

Положенням про використання коштів державного 

бюджету для фінансування стартапів передбачалося 20 

відсотків загальної суми бюджету (500 тис.грн.) виділити 

для фінансування проєктів (стартапів), поданих 

внутрішньо переміщеними особами, а також військовим-

учасникам АТО та їх родинам. За підсумками конкурсу 8 

фізичних осіб зареєстрували підприємницьку діяльність, з 

яких 2 – учасники АТО. 

Для суб’єктів підприємницької діяльності та 

фізичних осіб, які мають намір розпочати підприємницьку 

діяльність, запроваджено організацію та проведення 

безкоштовних навчальних семінарів, яких протягом 2020 

року проведено понад 20 (в т.ч. онлайн), тренінгів, 

вебінарів для представників бізнесу. 

З метою налагодження тісної взаємодії бізнесу і 

влади на заводі Джейбіл було проведено зустріч бізнесу із 

представниками влади, народними депутатами, на яких 

було обговорено проблемні питання бізнесу. За 

підсумками зустрічі підготовлено відповідні листи до 

центральних органів виконавчої влади з пропозиціями 

щодо внесення змін до нормативно-правових  актів. 

Створено робочу групу з розроблення пропозицій щодо 

вирішення проблемних питань діяльності фізичних осіб-

підприємців до роботи якої залучено представників 

малого та мікробізнесу. 

Затверджено Програму розвитку малого та 

середнього підприємництва у Закарпатській області на 

2021-2023 роки. 

 

 Центр підтримки  підприємництва надає  

підприємцям інформацію про нові можливості для 

бізнесу, наявні регіональні та міжнародні програми 

підтримки МСП, проводить пошук потенційних 

вітчизняних та закордонних партнерів для реалізації 

проектів ділового співробітництва, у тому числі в 

інвестиційному та інноваційному напрямках, а також 

організовує  тренінги, семінари, конференції, круглі столи 

з питань ведення підприємницької діяльності. 

Діяльність Центру направлена на інформаційну 

підтримку, забезпечення бізнес-консультування суб’єктів 

малого підприємництва, підприємців-початківців та всіх 



 

 

11 

бажаючих відкрити власну справу, підвищення їх 

фінансової грамотності та професійних навичок ведення 

бізнесу. 

Найбільше в Центр підтримки підприємництва було 

звернень з питань використання системи публічних 

закупівель «ProZorro», створення бізнесу, пошук 

фінансових ресурсів (гранти, кредитування) та ін. 

Важливим напрямком роботи органів виконавчої 

влади області залишається формування відносин влади і 

бізнесу на партнерських засадах та узгодження спільних 

дій для покращення бізнес-середовища в регіоні.  

За звітній період проведено 23 заходи з питань 

розвитку малого та середнього підприємництва 

(конференції у форматі засідання за круглим столом, 

вебінари – навчання з питань публічних закупівель, 

засідання конкурсної комісії по стартапах). 

На виконання плану заходів до Програми підвищення 

конкурентоспроможності Закарпатської області на 2019-

2020 роки в частині підтримки малого та середнього 

бізнесу, з метою розвитку молодіжного підприємництва у 

2020 році, передбачено фінансову підтримку стартапів  на 

суму 500 тис. грн.  Проведено конкурс стартапів, у якому 

взяли участь 60 проєктів, з яких  визначено 10 проєктів – 

переможців. 

 

 Публічні закупівлі 

Економія 

бюджетних 

коштів у 

закупівлях 

На виконання вимог Закону України „Про публічні 

закупівлі” проводиться цілеспрямована робота щодо 

впровадження реформи електронних закупівель на 

території Закарпатської області. 

За результатами даних системи електронних 

публічних закупівель Prozorro за звітній період 

замовниками області проведено 76,34 тис. завершених 

процедур на очікувану вартість 18,58 млрд. грн.,  в яких 

взяли участь 9,70 тис. учасників, із загальної кількості 

учасників найбільше із Закарпатської області – 5,83 тис. 

Економія коштів у закупівлях, що успішно 

завершились у звітньому періоді, склала 1,40 млрд. грн., 

при цьому економія в надпорогових закупівлях склала 

1,34 млрд.грн., а в допорогових закупівлях – 54,81 млн. 

гривень.  

За звітній період було подано 105 скарг, з них: 

задоволено – 40, відкликано – 8, не задоволено – 52,  

відхилено – 5.  



 

 

12 

За результатом використання електронної системи 

закупівель замовниками області можна констатувати, що 

кількість та очікувана вартість завершених закупівель 

продовжують зростати. 

Крім того, спостерігається збільшення кількості 

організаторів (на 13 відс.) закупівель та  учасників (на 37 

відс.), що може свідчити про розширення кола 

користувачів системи і є позитивним показником 

підвищення відкритості, доступності та конкурентності 

закупівель, які здійснюються із використанням системи. 

Для замовників Закарпатської області протягом 2020 

року було проведено ряд заходів: безкоштовний онлайн-

семінар „Публічні закупівлі 2020. Практичні поради 

замовникам”; онлайн – зустріч з представниками влади, 

бізнесу та експертами Громадської організації „Центр 

громадського моніторингу та досліджень” щодо запуску 

в 2021 році навчальної програми для представників 

органів державної влади та  місцевого самоврядування, 

які нещодавно стали або мають намір стати у 

майбутньому уповноваженими особами і займатись 

закупівлями професійно. 

Для забезпечення прозорості та неупередженості 

звітності, для публічного доступу про використання 

коштів Державного бюджету структурними підрозділами 

облдержадміністрації, всі візуалізовані дані передаються 

безпосередньо з публічного модуля аналітики BI Prozorro 

на сайт облдержадміністрації:  „Публічні закупівлі 

Закарпаття 2020” (інформація за посиланням: 

https://bit.ly/3h97IU5). На офіційному сайті 

облдержадміністрації та Центру підтримки 

підприємництва розміщується щотижнево інформація 

про найбільш актуальні тендери Закарпаття.  

 

 Адміністративні послуги 

Функціонування 

центрів надання 

адміністратив-

них послуг 

З метою забезпечення комфортних умов для 

надання адміністративних послуг в області станом на 01 

січня 2021 року функціонувало 25 центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП), з них 13 у 

райдержадміністраціях, 5 у містах обласного значення, 1 

в м. Рахів та в 6 територіальних громадах (Перечинській, 

Тячівській, Вільховецькій, Батівській, Оноківській та 

Полянській). 

За даними моніторингу діяльності протягом 2020 

року ЦНАПами області було надано 230292 

https://bit.ly/3h97IU5
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адміністративні послуги, з яких ЦНАПами в містах 

обласного значення – 106029, ЦНАПом м. Рахів – 16440, 

ЦНАПами ОТГ – 31706 та ЦНАПами при 

райдержадміністраціях – 76117. 

 

 Найбільшу сплату за надання адміністративних 

послуг (адміністративний збір) отримали ЦНАПи міст 

обласного значення Ужгород, Мукачево, Хуст; 

територіальних громад Тячівської, Вільховецької, 

Рахівської; райдержадміністрацій Тячівської, Хустської, 

Мукачівської та Ужгородської.  

Для забезпечення ефективності процесу 

трансформації ЦНАП районних державних адміністрацій 

Мінцифри визначено показники оцінки процесу та 

ключові показники ефективності створення ЦНАП 

органами місцевого самоврядування у райцентрах 

(динаміка підготовки приміщень, забезпечення меблями, 

обладнанням, створення ЦНАП органів місцевого 

самоврядування, ліквідації ЦНАП районних державних 

адміністрацій). 

 

 Туризм та рекреація 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 

туристичної 

галузі у рамках 

реалізації заходів 

Програми 

розвитку туризму 

і курортів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 2020 рік мережа оздоровчих, рекреаційних та 

туристичних об'єктів області нараховувала 511 об'єктів, у 

т.ч.: 23 – оздоровчих,  126 – рекреаційних, 362 – 

туристичних. У області одночасно можна розмістити 

близько 26000 осіб.  Нараховувалося 56 гірськолижних 

витягів, у т.ч.:  бугельних – 40, крісельних – 8,  якірних – 

3, елеваторного типу – 2, мультиліфти – 3,  а також 

ратраків – 26, пунктів прокату – 38. 

З метою представлення туристичного потенціалу та 

покращення туристичного іміджу області на вітчизняному 

та міжнародному туристичних ринках представники 

облдержадміністрації взяли участь у: 

туристичному салоні Європи ,,MilanoBit 2020”; 

Міжнародній туристичній виставці ,,HOLYDAY 

WORLD”; 

міжнародній туристичній виставці «ГалЕКСПО». 

28 травня 2020 року в с.Пилипець Міжгірського 

району провуедено конференцію „Туризм, як основа 

економічного розвитку громад Міжгірщини”. На 

конференції йшлося про перспективи розвитку туризму в 

гірських районах області, реалізація яких можлива при 

умові спільної співпраці влади та бізнесу. Крім того, було 
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озвучено ряд проблемних питань вирішення, яких 

позитивно вплинуло б на підвищення туристичної та 

інвестиційної привабливості гірського району.  

Реалізувався проект ,,Розвиток туристичної 

інфраструктури Закарпатської області через покращення 

навігаційних елементів та встановлення туристичних 

стоянок”, яким передбачено облаштування 7 туристичних 

стоянок вздовж автомобільних доріг та облаштування 

чотирьох майданчиків та інформаційних схем на них. 

Упродовж звітного періоду облаштовано три в’їзди в 

область та здійснювалось будівництво  трьох туристичних 

стоянок. 

У районах області проведено 6 конференцій з питань 

розвитку туристичної інфраструктури. 

У серпні-вересні проведено робочі зустрічі у 

Рахівському, Тячівському, Перечинському, Свалявському, 

Воловецькому, Міжгірському, Хустському та Тячівському 

районах з суб’єктами господарювання, які займаються 

тваринництвом, зокрема вівчарством , переробкою 

продукції тваринництва , та мають необхідну базу для 

створення туристичних локацій , з метою включення їх у 

туристичні маршрути області. 

У рамках туристичного тижня організовано та 

проведено ряд заходів, зокрема:  

круглий стіл на тему: „Обговорення проблемних 

питань та стратегічних напрямків розвитку туристичної 

галузі Закарпаття в сучасних умовах”; 

нагородження кращих фахівців туристичної галузі 

Закарпаття; 

конференцію на тему: ,,Створення нових 

туристичних локацій через реалізацію проектів 

регіонального розвитку”; 

відкрито фотовиставку туристично-культурного 

маршруту ,,Шлях гуні”; 

взято участь у презентації сувенірних наборів  

„Гастрономічний кошик” в Музеї народної архітектури і 

побуту. 

З метою забезпечення безпеки туристів проведено 

три виїзні семінар-навчання з питань підготовки до 

зимового туристичного сезону та безпеки подорожуючих 

на полонині Драгобрат Рахівського району, в с. Ізки 

Міжгірського району та на г. Красія Велико-

березнянського району.  

Виготовлено буклет ,,Безпека туриста в Карпатах”, на 

який розповсюджено серед суб’єктів господарювання у 
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туристичній сфері.  

Розроблено проект Програми розвитку туризму та 

курортів на 2021-2023 роки, яку затверджено на сесії 

обласної ради. 

Визначено основні „туристичні магніти” області та 

розроблено туристичні маршрути до них.   

Понад 500 сільських садиб області готові надавати 

послуги з розміщення, харчування та організації дозвілля. 

Власники сільських садиб постійно працюють над 

створенням нового туристичного продукту для 

відпочиваючих та туристів. 

Протягом 2020 року до місцевих бюджетів 

Закарпатської області сплачено 4436,4 тис. грн. 

туристичного збору, що на 24,8 відс. менше аналогічного 

періоду попереднього року. 

Найбільші суми туристичного збору надійшли до 

місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад с. 

Поляна (Свалявський район) – 1745,1 тис. грн.; 

Ужгородського району – 683,9 тис. грн.; м. Ужгород – 

649,1 тис. грн.; Міжгірського району – 466,2 тис. грн.; 

Перечинського району – 376,6 тис. грн.; об’єднаної 

територіальної громади м. Мукачево – 338,8 тис. грн.; 

Берегівського району – 351,0 тис. грн.; Хустського району 

– 341,0 тис. гривень. 

 

 Зовнішньоекономічна діяльність 

Збереглося 

позитивне сальдо 

зовнішньоторгове

льного обороту 

товарів 

Зовнішньоторговельні операції проводились із 

партнерами з 125 країн світу.  

У січні – листопаді 2020 року експорт товарів 

становив 1228,0 млн.дол. США, імпорт – 1138,5 млн.дол. 

США. Порівняно з січнем–листопадом 2019 року експорт 

зменшився на 12,1 відс. (на 168,7 млн.дол.США), імпорт – 

на 16,6  відс. (на 227,6 млн.дол.США).  

Позитивне сальдо становило 89,5 млн.дол.США (у 

січні – листопаді 2019 року також позитивне – 30,7 

млн.дол.США).  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,08  

(у січні – листопаді 2019 року – 1,02).  

 

 За даними Національного банку України станом на 

30.09.2020 в Закарпатську область залучено 241,8 млн. 

дол. США прямих іноземних інвестицій.  

Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу 

становив 192,8 дол. США.  
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У цілому збільшення сукупного обсягу іноземного 

капіталу, з урахуванням курсової різниці, за 9 місяців 

2020 року становило (-14,5) млн. дол. США, що на 5,7 

відс. менше обсягів інвестицій до початку року.  

Із країн Європейського Союзу надійшло 225,1 млн. 

дол. США інвестицій (93,1 відс. загального обсягу), 16,7 

млн. дол. США (6,9 відс.) – з інших країн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами конкурсного відбору проєктів 

програми ,,Польща – Білорусь – Україна” 2014 – 2020 рр. 

в області реалізується 16 проєктів: 

великомасштабний проєкт (загальною сумою 4,8 

млн. євро). Це проєкт ,,Зменшення ризику епідемії 

туберкульозу на прикордонних територіях України і 

Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 

100 ліжок в Закарпатській області та впровадження 

інноваційних методів моніторингу, профілактики і 

лікування туберкульозу”. 

5 звичайних проєктів до 2,5 млн. євро (загальною 

сумою близько 1,6 млн. євро).з них у сфері охорони 

здоров’я це проєкт ,,Покращення доступності до охорони 

здоров’я у містах Кросно і Ужгород”. 

10 мікропроєктів (загальною сумою для 

Закарпатської області близько 300 тис. євро) за 

результатами 2 і 3-го конкурсів. 

Ця програма надасть додатково 3 млн. євро для 

боротьби з Covid-19. Для цього буде виділено додатково 3 

млн. євро на фінансування проєктів транскордонного 

співробітництва  у сфері охорони здоров’я, щоб 

підтримувати їх у боротьбі із спалахом Covid-19. З числа 

проектів. 

У рамках програми прикордонного співробітництва 

,,Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна” 2014 – 

2020 рр. уже впроваджуються 40 проєктів, а також 26 

проєктів пройшли відбір у третьому конкурсі, у тому 

числі: 

4 великомасштабні інфраструктурні проєкти. Вже 

розпочато діяльність в рамках 3-ох із них (загальною 

сумою для Закарпатської області близько 3,2 млн. євро). 

Ще один проєкт з будівництва сміттєпереробного заводу у 

с. Яноші готується до підписання грантової угоди. 

36 звичайних проєктів, бюджет яких для 

Закарпатської області становить близько 10 млн. євро. 

26 звичайних проєктів – станом на грудень 2020 

року за результатами 3-го конкурсу, бюджет яких для 
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Закарпаття становить понад 5 млн. євро. 

Проєкти реалізуються у таких сферах, як охорона 

здоров’я, попередження надзвичайних ситуацій, розвиток 

прикордонної інфраструктури, туризму, культури та 

збереження історичної спадщини. 

За результатами конкурсного відбору проєктів 

програми ,,Румунія – Україна” 2014 – 2020 рр. буде 

впроваджено 14 проєктів: 

3 великих проєкти типу HARD на загальну суму для 

Закарпатської області – 2,4 млн.  євро; 

11 проєктів типу SOFTна загальну суму для 

Закарпатської області – 1,7 млн. євро. Зокрема, будуть 

реалізованіпроєкти у сфері розвитку прикордонної 

інфраструктури, транспорту, покращення надавання 

послуг у галузі освіти та охорони здоров’я, збереження 

довкілля та історико-культурної спадщини.  

Закарпатська область також бере участь в реалізації 

проєктів в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону 

за такими напрямами: збереження і захист навколишнього 

середовища та підвищення ефективності використання 

ресурсів; сприяння сталому розвитку транспортної 

системи та усунення вразливих місць в розвитку 

ключових мережевих інфраструктурах; підвищення 

інституційної спроможності органів державної влади та 

зацікавлених сторін, а також забезпечення ефективного 

державного управління. На території Закарпатської 

області реалізовуються 4 проєкти, 2 з яких отримують 

фінансування загальною сумою гранту для Закарпатської 

області близько 100 тис. євро. 

 

 Фінансовий стан 

Зросли 

надходження до 

загального фонду 

державного 

бюджету 

До загального фонду державного бюджету за 2020 

рік мобілізовано податків, зборів та інших доходів без 

врахування відшкодування податку на додану вартість у 

сумі 10 250 299,9 тис. грн., що на 848 986,0 тис. грн. або 

на 9,0 відс. більше ніж за  2019 рік.  

До спеціального фонду державного бюджету 

надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 

1 344 474,7 тис. грн., що на 51 250,1 тис. грн. або на 3,7 

відс. менше ніж за  2019 рік.  

По податкових платежах, які контролюються 

органами державної податкової служби, у порівнянні з 

2019 роком надходження зросли на 129 519,4 тис.грн. або 

на 4,4 відсотка. 
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По митних платежах, які контролюються митними 

органами, у порівнянні з 2019 роком надходження зросли 

на 688 185,9 тис.грн. або на 9,1 відсотка. 

До загального фонду місцевих бюджетів області 

надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі 

5 352 008,9 тис. грн., що на 224 659,8 тис. грн. більше 

2019 року. 

 

 Соціальний захист та стан ринку праці 

 

 

 

 

Позитивна 

динаміка 

заробітної плати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій у грудні 

2020 року становила 13106 грн., що у 2,6 раза вище рівня 

мінімальної заробітної плати (5000 грн.). Порівняно з 

листопадом 2020 року розмір середньої номінальної 

заробітної плати збільшився на 25,5 відс., а за останні 12 

місяців (відносно грудня 2019 року) – на 19,1 відсотка. 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної 

плати  на 1 січня 2021 року становила 6587 тис.грн. На 

економічно активних підприємствах борг становив 6369 

тис.грн. 

Питання про стан погашення заборгованості із 

виплати заробітної плати у розрізі підприємств, установ та 

організацій  області систематично розглядається на 

засіданнях обласної комісії з питань погашення 

заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій, 

інших соціальних виплат та податкового боргу за участі 

представників прокуратури області, головного управління 

державної фіскальної служби у Закарпатській області, 

голів або заступників голів райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, представників обласної ради 

профспілок, керівників підприємств-боржників та інших 

зацікавлених структур. З початку 2020 року проведено 

десять засідань обласної комісії.   

З початку 2020 року проведено 123 засідання 

тимчасових комісій при райдержадміністраціях, 

міськвиконкомах, де було заслухано 117 керівників 

підприємств-боржників з питань погашення 

заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання 

мінімальних гарантій в оплаті праці та погашення 

платежів до бюджетів усіх рівнів 

Впродовж 2020 року інспекторами праці проведено 

7592 інформаційно – роз’яснювальні заходи із 

роботодавцями та їх найманими працівниками. 

Спільно із регіональними центрами зайнятості 
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проведено 38 заходів (семінари, наради з роботодавцями, 

безробітними) щодо переваг легального праце-

влаштування та виплати офіційної заробітної плати. 

Порушення порядку оформлення трудових відносин 

виявлено  у 69 роботодавців, які використовували працю 

20 робітників без повідомлення органів Державної 

фіскальної служби, ще 223 працівників працювали без 

укладення трудового договору. 

За результатами інспектувань внесено приписи на 

усунення виявлених порушень, складено та скеровано на 

розгляд до суду 56 адміністративних  протоколів за 

ознаками ч. 3 ст. 41 КУпАП та відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 

265 КЗпП України винесено 20 постанов про накладення 

на суб'єктів господарювання штрафу у розмірі 4338090 

гривень.  

В органах Південно-Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

станом на 01 січня 2021 року знаходилось 41 виконавчий 

документ про стягнення заборгованості із виплати 

заробітної плати за виконавчими листами у сумі 2 673,132 

тис. гривень. Відповідно до 22 виконавчих документів 

стягнуто за виконавчими провадженнями 843,569 тис. 

гривень.  

Кількість безробітних станом на 01 січня 2021 року, у 

порівнянні з відповідною датою 2020 року, зросла у 1,6 

раза  (на 2,8 тис. осіб) та становила 7,8 тис. осіб. Кількість 

отримувачів допомоги по безробіттю зросла у 1,6 раза  (на 

2,6 тис. осіб) та становила 6,8 тис. осіб.  

 

 Освіта 

 

Вживалися 

заходи щодо 

забезпечення 

стабільного 

функціонування 

галузі освіти 

Спостерігається позитивна динаміка охоплення 

закладами дошкільної освіти дітей 5-ти років у відсотках 

до чисельності населення відповідного віку. Показник 

охоплення закладами дошкільної освіти дітей 5-ти років 

станом на 01.01.2021 у Закарпатській області є вищим за 

середньоукраїнський (78,4 відс. проти 69,1 відс.) та є 

найвищим у Західному регіоні. 

Станом на 01.01.2021 на виконання відповідних 

заходів щодо створення додаткових місць в області: 

завершено будівництво 2 закладів освіти на 160 місць 

(Тячівський район: с. Нижня Апша – 100, с. Тарасівка – 

60); 

проведено реорганізацію 2 закладів освіти на 90 

місць: Ірлявської початкової школи Ужгородського 
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району з дошкільним підрозділом на 15 місць та 

Кірешського закладу загальної середньої освіти І ступеню 

на 75 місць; 

проведено реконструкцію 2 закладів дошкільної 

освіти на 140 місць (с. Дротинці Виноградівського району 

– 90; с. Яблунівка Хустського району – 50); 

відкрито: 3 заклади дошкільної освіти приватної 

форми власності: на 150 місць: Приватний заклад 

„Гімназія імені П. Каталін Франгепан” з відокремленими 

дошкільними підрозділами на 25 місць у Берегівському,                 

15 – Великоберезнянському, 35 – Ужгородському та 25 – 

у Рахівському районах; у м. Хуст ТОВ „Міні Академіяˮ – 

50, Приватний заклад „Тисаагтелекський реформатський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) „Егігеро” у с. 

Тисаагтелек Ужгородського району на 50 місць; 

заклад дошкільної освіти у пристосованому 

приміщенні у с. Липча Хустського району на 20 місць; 

6 додаткових груп у функціонуючих закладах освіти 

на 115 місць  (у Берегівському районі – одну групу на 20 

місць, у Виноградівському районі – дві групи на 35, 

Перечинському – одну групу на 20, Рахівському – одну 

групу на 25, Ужгородському – одну групу на  15 місць); 

3 групи з короткотривалим перебуванням для 51 

дитини. 

Ці заходи уже дали змогу охопити дошкільною 

освітою додатково  776 дітей відповідного віку.  

 

 Питання реформування  мережі закладів освіти, 

зокрема щодо створення опорних закладів освіти та їх 

філій, було предметом розгляду під час „відкритої 

управлінської студії” з головами райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, виконавчих органів місцевих рад 

(територіальних громад), включено до рішень  колегій з 

метою реалізації плану заходів на 2017 – 2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти „Нова 

українська школа”.  

Завдяки проведеній роботі станом на 01.01.2021 

створено 39 опорних закладів із дотриманням усіх 

нормативно-правових актів і 61 філія, де навчаються 

23978 учнів. Для визначення перспективної моделі 

закладів освіти області створено інтерактивну карту 

сучасного освітнього простору Закарпатської області. 

У 2020 році система позашкільної освіти області 

включає 29 комунальних закладів, з яких чотири 
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фінансуються з обласного бюджету. У тому числі 

Закарпатський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді має у своїй структурі 

регіональне відділення Малої академії наук України. 

Позашкільною освітою у 1950 гуртках, групах та інших 

творчих об’єднаннях охоплено 31327 дітей.  

В області 

сформована 

мережа 

державних 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Мережа охоплює 16 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти і складається з різних типів: 

чотири вищі професійні училища (одне з яких – 

структурний підрозділ закладу вищої освіти), два центри 

професійно-технічної освіти, дев’ять професійних ліцеїв і 

професійно-технічне училище. Навчання у закладах 

освіти здійснюється за кількома напрямами і видами 

господарської діяльності для 6-ти галузей економіки: 

промисловість, торгівля і громадське харчування, 

будівництво, сільське господарство, транспорт, житлово-

комунальне господарство і невиробничі види побутового 

обслуговування населення. 

З 01 вересня 2020 року дуальна форма навчання у 

професійну підготовку кваліфікованих робітників 

впроваджується у семи закладах професійної (професійно-

технічної) освіти з професій: „Регулювальник 

радіоелектронної апаратури та приладів, контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів”, „Верстатник 

широкого профілю, оператор верстатів з програмним 

керуванням”; „Швачка”, „Офіціант, бармен”, 

„Електрогазозварник”, „Маляр, штукатур”, „Продавець 

продовольчих товарів”. 

В області на базі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти функціонують десять навчально-

практичних центрів за галузевим спрямуванням із 

упровадження сучасних виробничих технологій, два з 

яких створено у 2020 році. 

Підготовку 

спеціалістів з 

вищою освітою 

здійснюють сім 

закладів вищої 

освіти різних 

типів та форм 

власності 

 

В області спостерігається позитивна динаміка щодо 

зарахування студентів до закладів вищої освіти III – IV 

рівнів акредитації, зокрема випускників шкіл звітного 

року із свідоцтвом про повну загальну середню освіту.  

З метою підтримки молоді у здобутті вищої освіти за 

рахунок обласного бюджету надано пільги з оплати за 

навчання студентам, які навчаються у закладах вищої 

освіти  області на контрактній основі.  

 

У 2020/2021 навчальному році допомогу з оплати 

навчання на контрактній основі отримали 82 студенти із  

соціально незахищених сімей на загальну суму 695417 
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гривень. Серед студентів пільгових категорій: 15 – діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

(виплачено 100 відсотків вартості навчання за рік), 36   -  

діти-інваліди та інваліди дитинства (50 відсотків вартості 

навчання за рік), 28 – студенти з багатодітних сімей 

(виховують  5 і більше неповнолітніх дітей, у тому числі 

студентів або учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до 23 років);  2 – студенти, у яких обоє 

батьків інваліди (50 відсотків вартості навчання за рік); 1 

– студент, батько якого помер внаслідок поранення, 

захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України. 

  

 


