Адреса районної державної адміністрації:
Пош. інд. 88017 м. Ужгород вул. Загорська 10
Код 03122 Телефон: 61-29-17, факс:61-29-32
Електрона пошта: uzh-rda@carpathia.gov.ua
Загальні відомості про район
станом на 01.01.2019
25 січня 1946 року
Дата утворення:
0,9 тис. кв. км
Площа:
Від м. Ужгорода до м. Києва залізницею – 898км.,
Відстані:
автошляхом – 788км.
Ужгородський район розташований в південно-західній
Географічне
положення, кордони: частині Закарпатської області України і безпосередньо
межує на півночі: з Перечинським, на сході – з
Мукачівським, на південному сході – з Берегівським
районами. На заході і півдні району проходять кордони зі
Словаччиною і Угорщиною. На території району
знаходяться Південно-Західні “ворота” України – Чоп,
через які вона зв’язана з Центральною і ПівденноСхідною Європою
По території району протікають 7 річок.
Найбільші: Тиса, Латориця, Уж.
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст обласного значення
Міст районного значення
Селищ міського типу
1
смт. Середнє
Сільських населених пунктів
65
Чисельність наявного населення станом на 01.01.19
У тому числі сільське:

71,65 тис. чол.
67,25 тис.чол

Коротка історична довідка:
Як свідчать археологічні пам’ятки, відкриті за останню чверть століття,
Ужгородський район в давнину був інтенсивно заселений, починаючи з давнього
кам’яного віку і кінчаючи середньовіччям.
Найраніші пам’ятки давніх слов’ян (поселення і могильники), що датуються
VІ століттям були виявлені на Ужгородщині в селах Галоч, Холмок та м. Ужгороді.
Слов’янські поселення другого етапу VІІ-ІХ ст., на теренах району відомі з сіл
Великі Лази, Великі Геївці, Велика Добронь, Глибоке, Кам’яниця, Коритняни
Павлово, Паладь Комарівці, Сторожниця та інші.
У 896 році в Карпатську улоговину вторгаються угорські (мадярські)
племена. Консолідація мадярських племен стала основою для утворення Угорської
ранньофеодальної держави, очоленої першим королем Іштваном І (1000-1038рр).
Починаючи з ХІ-ХІІ ст., мадяри поступово заселяють Притиську рівнину. В
ХІІ-ХІV ст. виникає ряд мадярських сіл на теренах сучасного Ужгородського
району, таких як: В.Добронь, В.Геївці, П.Комарівці, Галоч, Сюрте та ряд інших. В
результаті адміністративної реформи нинішній Ужгородський район увійшов до
комітету Унг.
У 1867 році в результаті революційних подій та буржуазних реформ замість
абсолютистської імперії утворилася Австро-Угорська конституційна монархія.
Вона проіснувала до жовтня 1918 року. На руїнах Австро-Угорської монархії
утворилося ряд незалежних держав: Австрія, Угорщина, Польща, Югославія і
Чехословаччина. Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь увійшло до складу
Чехословацької республіки згідно з Сен-Жерменським договором від 10 вересня
1919 року.
На Підкарпатській Русі за новим адміністративним поділом було утворено
13 округів, в тому числі й Ужгородський.
Згідно з Віденським арбітражем від 2 листопада 1938 року частина Ужгородського
району з м. Ужгородом відійшли до гортіївської Угорщини. Після збройного
захоплення Карпатської України (така була офіційна назва Закарпаття після
розпаду ЧСР і проголошення самостійності) в середині березня 1939 року, все
Закарпаття опинилося у складі профашистського режиму Угорщини (березень
1939-жовтень 1944р.).
У кінці жовтня 1944 року війська 4-го Українського фронту з боями
ввійшли в Закарпаття. За договором між Чехословацькою республікою і СРСР від
29 червня 1945 року Закарпатська Україна (так тоді називався край) – невід’ємна
частина Радянської України, а з 1991 року – незалежної України.
Після проголошення незалежності України, Ужгородський район, будучи
розташований на кордоні трьох держав, бере активну участь у розбудові молодої
демократичної держави та налагодження добросусідських відносин з країнами
Європи. Поштовхом для прискорення цих процесів стало утворення в 1998 році
“Спеціальної економічної зони – Закарпаття”, яка стимулює залучення іноземних
інвестицій у розвиток високотехнологічного виробництва.
Природні ресурси (корисні копалини):
На території району розвідано родовища піску, глини, каміню облицювального та
будівельного, мінеральних, прісних вод, газу.
Рекреаційні ресурси: Основні рекреаційні ресурси – високотермальні, мінеральні
води, родовище яких знаходиться в с.Н.Солотвино (санаторний комплекс
“Деренівська купіль”, “Термал-Стар”). Такі ж родовища розвідано в селах Руські

Заповідники – регіональний ландшафтний парк “Притисянський”
Структура земельного фонду :
Територія, усього
у тому числі:
сільськогосподарські угіддя

86,976

тис. га

49,5

тис. га

із них : рілля

29,5

тис. га

Ліси і інші лісовкриті площі

25,02

тис. га

Забудовані землі

7,2

тис. га

Землі водного фонду

2,7

тис. га

Інші землі

1,3

тис. га

Питома вага району в економіці області:
Продукція промисловості
Валова продукція сільського господарства
у тому числі: рослинництво
тваринництво
Товарообіг

37,1 %

9,2 %

Промисловість
Кількість промислових підприємств щомісячної звітності: 23 одиниці
Промислове виробництво 2012 2013
2014
2015
2016
Темп росту промислового
виробництва у %. 210
156,2
126,9 161,6 134,4
Реалізація промислової продукції на одну особу, 131194,7 грн.
Фінансовий стан підприємств: Частка збиткових підприємств

2017
114,4

%.

Виконання бюджетів
Доходи місцевих бюджетів по загальному і спеціальному фондах (без
трансфертів) на 1 особу у 2018 році склали 5116 грн., з трансфертами – 13878
грн.
Податкові надходження на одну особу склали 4738 грн., не враховуючи
Баранинської ОТГ.
Примітка: дані в МРДПІ та в ПФУ району.
Іноземні інвестиції
Обсяг на одну особу
(на 01.10.2018)
Зовнішньоекономічна діяльність
Темп приросту експорту

1653,1 дол. США
32,3 % (за 9 місяців 2018 року)

Обсяг експорту товарів
2018 року)
імпорту товарів
2018 року)
Сальдо
2018 року)
експорт послуг
імпорт послуг
Сальдо

402837,4 тис. дол. США (за 9 місяців
470812,0 тис. дол. США (за 9 місяців
- 67974,6 тис. дол. США (за 9 місяців
56914,8 тис. дол. США
13168,1 тис. дол. США
+43746,7 тис. дол. США

Прикордонна інфраструктура
Пункти переходу
Вид
“Ужгород”
Автомобільний
“Страж”
Залізничний
“Тиса”
Автомобільний
“Чоп
–
пасажирська
Залізничний
станція”
“Павлово”
Залізничний
“Соловка”
Залізничний
“Малі Селменці”
Пішохідний

Статус
Міжнародний
Міжнародний
Міжнародний
Міжнародний
Міжнародний
Міжнародний
Міжнародний

Транспортний комплекс і зв’язок
Залізничний транспорт
Наявність підприємств
Залізничних станцій
Перевезено пасажирів
Авіаційний транспорт
Наявність: авіакомпаній
Аеропортів
Пасажирооборот
Автомобільний транспорт
Підприємств (АТП)
Виконують перевезення
Обсяг вантажних перевезень
Вантажооборот
Обсяг пасажирських перевезень
Пасажирооборот
Довжина автомобільних доріг
загального користування
Загальнодержавного
Республіканського
Місцевого значення
Морський й річковий транспорт
підприємств
Вантажних
пасажирських
порти: морських

-

один.
один.
тис. осіб

-

один.
один.
тис. пас. км
один
один
тис. тонн
млн. т. км
тис.пасажирів
млн..пас.км

1
11
269,1
241,1
2147,6
67,1

км

350,0

км
км
км

101,9
248,1
-

один.
один.
один.
один.

річкових
Зв`язок загального користування:
Наявність телефонного зв’язку
у селах
Міських телефонних станцій
Сільських телефонних станцій
Наявність вишок мобільного
зв’язку
Кількість абонентів мобільного
зв’язку
Кількість основних телефонів на
100 жителів

один.

-

тис. апаратів
один.
один.
один.
один.
один.

Підприємства поліграфії

Одиниць

Типографії
Друкарні

-

кількість
працюючих

дані про
засновників
(власників)

Сільське господарство
Кількість агропромислових формувань,
всього
у тому числі:
Державних
Колективних сільгосппідприємств
Сільськогосподарські виробничі кооперативи
Приватні підприємства
Господарські товариства (ТОВ)
Фермерські господарства
Інші суб’єкти господарювання
Структура валового виробництва сільського
господарства
рослинництво
тваринництво
Виробництво сільгосппродукції на одну особу
(усі категорії господарств)

333

один.

4
1
2
12
310
4

один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.

%
%
грн.

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції:

Зернові та зернобобові культури
(валовий збір зерна)
Картопля
Овочі
Виноград

Виробництво
рослинницької продукції
(усі категорії
господарств) тис.тонн
63,9

Середня
урожайність
з 1 га, ц

67,7
27,1
443,6

168,9
160,2
30,4

34,1

Виробництво
тваринницької
продукції (усі категорії
господарств)
3693
18468
20768,9
-

м'ясо
молоко
яйця
риба

Одиниця виміру
тонн
тонн
тис. шт.
-

Споживчий ринок
Кількість
Підприємств торгівлі (юридичні +
фізичні)
з них : магазинів
підприємств ресторанного
господарства
Зареєстрованих ринків
Обсяг роздрібного товарообороту на
одну особу (у середньому за рік)
Питома вага підприємств споживчих
товариств в обсязі роздрібного
товарообороту області
Обсяг роздрібного товарообороту
системи споживчої кооперації на
одну особу (у середньому за рік)

368

один.

228 (41 юридичний)
112

один.
один.

2
9411,0 за 9 місяців 2018
року

один.
грн.

грн.

-

Мале підприємництво (за 2018 рік)
Кількість малих підприємств у розрахунку на
10 тис. наявного населення
Ужгородський район
Середньооблікова чисельність працюючих на
малих підприємствах
Обсяг реалізованої продукції
(робіт і послуг)
малими підприємствами
від загального обсягу виробленої продукції
(робіт, послуг) району
Питома вага надходжень від підприємств
малого бізнесу до районного бюджету
Кількість зареєстрованих підприємців,
фізичних осіб:

74

один.

1676842,8

чол.
тис.грн
.

CОЦІАЛЬНА СФЕРА
Соціальний захист

11,2
%
55,7
3462

%
один.

Виплата , соціальних допомог
Місячний фонд

18028,0
(соц.допомога)

тис.
грн

Заборгованість з виплати пенсій

немає

грн.

Заборгованість з виплати соціальних
допомог

не має

тис.
грн.

Заробітна плата
За ІІІ квартал 2018

10 595,0
середньомісячна
заробітна плата по
району

ФОП усіх працівників .

тис.г
рн.

тис.
грн.

Заборгованість заробітної плати
Всього (економічно неактивних
підприємств)
В економіці

402,4

В сільському господарстві

402,4

В бюджетній сфері
Заборгованість державного бюджету
(загальний фонд)
Заборгованість місцевого бюджету
(загальний фонд)
Заборгованість до пенсійного фонду

-

402,4

-

Трудові ресурси

тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн.
тис.
грн

Всього
у тому числі:
працездатне населення у працездатному віці
особи старшого віку, зайняті в економіці
підлітки, зайняті в економіці
Зайнято в усіх сферах економічної
діяльності, усього
у тому числі середня облікова
чисельність усього персоналу в еквіваленті
повної зайнятості
у промисловості
у сільському господарстві
в інших галузях
в державному управлінні
Демографічні дані, тенденції
Народилось
Померло
Щільність населення на 1 кв. км.
Міграційне сальдо

72,0
-

Тис.
чол.
тис.
чол.
чол.
чол.
чол.

57,5
36,5

774
883
476

чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.
чол.

Стан ринку праці
Рівень працевлаштування незайнятого населення - 44,6%
Рівень безробіття (офіційно зареєстрованого) - 4,6%
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Один.
Наука
Науково-дослідні установи
Конструкторські бюро
Проектні установи
Філіали НАНУ
Інші установи
Освіта
Навчальні заклади
Кількість вищих навчальних закладів ІVрівня акредитації, ІІІ - рівня акредитації
Чисельність студентів
Чисельність викладачів
Кількість вищих навчальних закладів ІІ рівня
Акредитації ,І - рівня акредитації,
Чисельність студентів
Чисельність викладачів
Кількість професійно-технічних навчальних
закладів
Чисельність учнів

Кількість працюючих, чол.
-

один.
чол.
чол.
один.
чол.
чол.
один.
чол.

Чисельність викладачів
Кількість ліцеїв
Чисельність учнів
Чисельність вчителів
Кількість денних загальноосвітніх
навчальних закладів
Чисельність учнів
Чисельність вчителів
Кількість
навчально-виховних
закладів
(інтернатів)
Чисельність учнів
Чисельність вчителів
Кількість постійних дошкільних закладів
Чисельність дітей
Кількість персоналу: всього в т.ч. вихователі
Кількість дитячих позашкільних установ
(будинки творчості дітей та юнацтва,
школярів, клуби юних техніків, екологів,
авіа-автолюбителів, інші)
Чисельність дітей
Кількість шкільних бібліотек
Бібліотечний фонд
Кількість книжкових магазинів
Книжковий фонд

1
173
27

чол.
один.
чол.
чол.
один.

33+10*
6319+139*
802
2

чол.
чол.
один.

112
65
28+10*
1821
492/202
2

чол.
чол.
один.
чол.
чол.
один.

2006
29
280726
-

чол.
один.
один.
один.
один.

* - навчально-виховні комплекси
Охорона здоров’я
Медичні заклади
Кількість районних лікарень, поліклінік,
амбулаторій, профілакторіїв
Кількість ліжок
Кількість лікарів
Кількість середнього медичного персоналу
Кількість санаторіїв-профілакторіїв,
Кількість ліжок
Курортно-оздоровчих будинків відпочинку
Кількість ліжок
Забезпеченість лікарняними ліжками у
розрахунку на 10 тис. населення
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних
закладів

2
29
233
192,5
304
0
0
0
0
31,6

1408
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних
закладів у розрахунку на10 тис. населення
219,7
23
30,0
0
100%

Кількість ФАПів
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення
Кількість аптек
Забезпеченість водою

один.
місць
чол.
чол.
один.
місць
один.
місць
ліжок
відвід.
за
зміну
відвід.
за
зміну
один.
чол.
-

Культура
Кількість:

один.

Філармоній
Консерваторій
Театрів
Кінозалів
Бібліотек
закладів культури клубного типу
музеїв (на громадських засадах)
будинків культури
центрів дозвілля, РБК

34
41
6
17
1

сільських клубів
клубів за інтересами
дитячих музичних шкіл
дитячих шкіл мистецтв
дитячих художніх шкіл

23
87

кількість
працюючих чол.

44
66
1
36
17; 43 (керівники
народних колективів)
27
1008 учасників
-

4
-

Перелік найвизначніших пам’яток

128

№
п.
п

найменування
пам’ятника

датуванн
я

місце
знаходження

1
1

2
Середнянський
замок
Невицький
замок
Петрівські
підвали,
винний льох
(скеля моноліт)
Реформатський
костел
Реформатський
костел
Реформатський
костел
Реформатський
костел
Реформатський
костел

3
12 – 13
ст.
12 – 13
ст.
16 ст.

1729 р.

2
3

4
5
6
7
8

охорон
ні
номери

4
смт. Середнє

до якої
категорії
пропонується
внести(місцево
го
національного)
5
національного

с. Невицьке

національного

194

смт. Середнє

місцевого

090056

с. П.Комарівці

національного

1130

6
195

19 ст.

с. Тарнівці

національного

1131

15-19 ст.

с. Часлівці

національного

1132

12-16 ст.

с. Невицьке

національного

немає

с. Сюрте

національного

197

15 ст.

Кількість пам’яток

один.

Історії
Архітектури
Культури
Природи
Археології
Інше

22
7
60
3

кількість обслуговуючого
персоналу, чол.

Видатні історичні постаті району
В галузі:

Прізвище, ініціали

Посада,
професія, фах

Економіки

Яночко В.Ф.

Кандидат
економічних наук

Історії

Король І.Ф.

Доктор історичних
наук

Культури

Скаканді В.Ю.
Сідак В.М.
Свида В.І.

Художник-графік
Народний художник
України
Художник-різьбяр

Мишанич О.В.

Доктор філологічних
наук, академік
Національної
Академії України
Доктор філологічних
наук
Доктор філософських
наук
Доктор фізикоматематичних наук
Доктор хімічних наук
Доктор медичних
наук

Науки і
освіти

Чучка П.П.
Ходанич В.І.
Фенцик В.П.
Хрипак С.М.
Долгош М.Ю.

Інше

Іван Угрин
Юрій Шип

Поет
Поет

Релігія
№

Назви конфесій

Кількість
громад
32

Дані про керівництво
конфесії, тел.
Кабацій Микола, Головний
прав.
моск.патр.району(протоієрей)
, 3-45-30, д.т.3-45-72
с.Минай
отець Іван 0505687690

1

Українська православна
церква Московського
патріархату

2

4

3

Українська православна
церква Київського
патріархату
Греко-католицька церква

38

Вайдулич Василь, Районний
греко-католик р-ну, 73-18-23

4

Римо-католицька церква

20

Нємченко Андрій, районний
римо-католик, 72-14-45

5

Закарпатська реформатська 25
церква

6

Євангельських християнбаптистів
Християн віри
Євангельської –
п’ятидесятники
Свідків Єгови

4

Християнської
Євангельської церкви
живого Бога
Адвентистів сьомого Дня
Методистів
Релігійне братство св. Івана
Христителя
Монастир Кармелітських
сестер візантійського
обр’яду Мукачівської
греко-католицької єпархії
Ужгородська Грекокатолицька Богословська
академія імені Блаженного
Теодора Ромжі

5

7

8

9

10
11
12.
13.

14.

Гейдер Янош Яношович,
Головний реформатор р-ну
заст. єпископа, 3-73-56

5

с.Минай, вул. І.Франка
Куклишин 0505154348

2

Сіладі Стефан
Берталомійович, Голова ради
старійшин релігійної громади
Свідків Єгови с. М.Добронь,
71-53-69

2
2
1

с.Барвінок

1

с.Коритняни, вул.Шевченка,3

1

с.Минай,
вул.П.Карпатського,2 А
Пресвященний владика
Мілан єпископ Мукачівський,
66-50-75

Кількість культових споруд (церкви, монастирі, костели, мечеті, молитовні
доми, синагоги, інше) - 142
Спортивні об’єкти
Стадіони
спортивні зали
спортивні площадки
Фізкультурно-оздоровчі центри
Кількість лижних баз
Кількість стрільбищ, тирів
Плавальних басейнів
Тренажерних залів
Інші спортивні споруди
Футбольні поля

3
12
108
1
4
1
7
8
33

один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один.
один

СУСПІЛЬНО – ПОЛІТИЧНІ ДАНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Кількіс депу
штатн
Посадо
Органи місцевого

самоврядування

Районні ради
Селищні ради
Сільські ради
Баранинська ОТГ

ть,
один.

татів

1
1
28
1

36

их
праців
ників

чол.
чол.
чол.
чол.

чол.
чол.
чол.
чол.

Кількість, один.

Виконавчі органи влади
Районна державна адміністрація
(всього):
Управління
Відділи
сектори
Інші структури (служба, ЦНАП)
Апарат РДА

29

вих
осіб
місцев
ого
самовр
ядуван
ня
21

чол
чол
чол
чол

Працівників,
чол.

1

130

2
9
4
2
1

50
54
8
12
28

Територіальні структурні підрозділи центральних органів влади
(управління, представництва)
№
Назва
п.п.
Управління державної казначейської служби України в
1
Ужгородському районі Закарпатської області
Ужгородське об’єднане Управління пенсійного Фонду України
2
Закарпатської області
Відділ в Ужгородському районі Головного управління
3
Держгеокадастру у Закарпатській області
Відділ капітального будівництва
4
Ужгородська районна філія Закарпатського обласного центру
5
зайнятості
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
6
Ужгородське відділення управління виконавчої дирекції Фонду
7
соціального страхування України в Закарпатській області
Ужгородська ДПІ Ужгородського управління ГУ ДФС у Закарпатській
8
області
Ужгородське міжрайонне управління водного господарства
9
Ужгородський об’єднаний міський військовий комісаріат
10
Ужгородський міськрайонний відділ Управління Державної служби
11
України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області
ДП «Ужгородське лісове господарство»
12

Дані про діючі при місцевих органах влади громадські координаційні
ради, дорадчі служби, комітети, спілки, інше
кількість членів,
чол.
4

№
Назва
п.п.
1
Громадська рада при
Ужгородській
райдержадміністрації

дані про
керівника
Галас
Володимир
Іванович

№
Народні депутати
п.п. України
Обрані в регіоні
(Прізвище, ім’я по
батькові )
1
Горват Роберт Іванович

Виборчий округ,
№,
центр виборчого
округу

Партійність,
фракція

Виборчий округ
№69

Блок Петра
Порошенка

№
п/п
1

Депутати обласної ради

Назва політичної партії, блоку

Баторі Йожеф
Миколайович
Помпель Мирон
Йосипович
Ледида Олександр
Олександрович
Антал Олександр Петрович

КМКС «Партія угорців України»

2
3
4

Відродження
Опозиційний блок
Опозиційний блок

Засоби масової інформації
Електронні ЗМІ
№ Назва
п.
п.
1. Електронна пошта
uzh-rda@carpathia.gov.ua
2. Веб-сторінка
www.uzh-rda.gov.ua

Дані про засновників
(власників)

Кількість
працюючих,
чол.

Телебачення
№
Назва Дані про засновників Кількість працюючих, чол.
п.п.
(власників)
Немає
Наявність телевеж – с. Ярок, гораТокарня
Радіо
№ Назва

Дані про засновників (власників)

Кількість

п.
п.

працюючих,
чол.

Немає
Наявність радіотрансляційних об’єктів – с. Коритняни, “Радіоцентр”

