Нагороджено переможців другого етапу дитячого конкурсу «МАЙБУТНЄ КРАЇНИ – У МРІЯХ ДИТИНИ» 
Щороку, починаючи з 2002 року податковою службою проводиться всеукраїнський конкурс «Податки - очима дітей». Цьогоріч всеукраїнський конкурс проводився під назвою «Майбутнє країни – у мріях дитини». Вже не перший рік наш район займає призові місця на обласному етапі. Цього  року, на обласному рівні, перемогу вибороли  5 учнів  з Воловецького району. 
Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни – у мріях дитини » у Закарпатській області стали :
 в номінації художній твір:
 учениця Завадської загальноосвітньої школи I-II ст.Голянич Євгенія   посіла друге місце 
   учень Гукливської загальноосвітньої  школи I-II ст. Щобак Юрій виборов третє місце.
 
в номінації літературний твір:

Другі місця вибороли в різних вікових категоріях:
учениця Канорської загальноосвітньої школи I-II ст. Кінч Аліна та учениця Жденіївської загальноосвітньої школи I-III ст. Курах Мар’яна . 
     Третє місце виборов учень Нижньоворітської  загальноосвітньої школи I-III Коростовський Юліан.
Урочиста церемонія нагородження переможців обласного та лауреатів Всеукраїнського конкурсу «Очима дитини про бюджет країни» відбулася  у залі засідань Головного управління ДФС у Закарпатській області. 
Переможці отримали Дипломи та цінні подарунки, а також цікаву екскурсію до Ужгородського замку .
Звертаючись до переможців Вікторія Сливка, голова журі та викладач Закарпатського художнього інституту, зауважила, що з кожним роком якість, майстерність та глибина дитячих робіт збільшується. Зокрема, велика напруга та переживання за майбутнє України відчувається в цьогорічному конкурсі. Адже події, що відбуваються в країні об’єднують українців та прищеплюють патріотизм. 
Нагороджуючи переможців, керівник ГУ ДФС Закарпаття Олександр Петріченко наголосив, що крізь призму свого сприйняття діти демонструють те, як вони розуміють та вболівають за майбутнє країни і, можливо, навіть більше, ніж дорослі, переймаються державними видатками на освітню, культурну, оздоровчу, спортивну та інші сфери, вкрай необхідні для існування повноцінного суспільства. 
Очільник Закарпатської митниці зазначив, що проведення конкурсу «Майбутнє країни – у мріях дитини» сприяє підвищенню податкової культури маленьких громадян, що є однією з характерних рис цивілізованої розвинутої держави. За його словами творчий підхід до розуміння сплати податків та економіки прививає почуття відповідальності за майбутнє нашої країни. 
Нагадуємо, що у конкурсі «Очима дитини про бюджет країни» можуть взяти участь  учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів та вікових категорій від 9 до 15 років. Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності на податкову та митну тематику: художні твори; літературні твори; комп'ютерна графіка (комп'ютерна анімація).

