Довідка
про підсумки роботи соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району за дев’ять місяців 2016 року та виконання
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2016 рік
Головним завданням відповідно до Програми соціально-економічного
розвитку району на 2016 рік є забезпечення стабільної роботи діючих
підприємств, наповнення бюджетів всіх рівнів, раціональне використання
бюджетних коштів, стабільне функціонування системи освіти, охорони здоров'я,
культури та всіх галузей, які мають забезпечити належний рівень життя
мешканців регіону.
Промисловість
За підсумками 9-ти місяців 2016 року обсяг реалізованої продукції
промисловими підприємствами району склав 132,0 млн. грн., що більше
відповідного показника минулого року на 46,6 %. За темпами зростання район
посідає четверте місце в рейтингових показниках. Завдання програми виконано на
83,5 %.
Позитивну динаміку зростання випуску продукції забезпечено на
підприємствах: ТзОВ «Самбірська сонячна станція» (на 9,8 млн. грн.), ТзОВ
«Самбірська сонячна станція - 2» (на 18,6 млн. грн.), Воютицьке МПД (на 15,1 млн.
грн.).
Спад обсягів реалізованої продукції допущено на ТзОВ «Браш» (-48,2 %),
ТзОВ «Корпорація КРТ» (-28 %), ПрАТ «Воютицький цегельний завод» (-49,2 %).
Зменшено виробництво вермикуліту на 35,5 тис. куб. м, цегли – на 2,7 млн. штук,
сидінь для автомобілів – на 7,2 тис. штук, макаронів – на 4 тонни.
В промисловості працює 636 чоловік, середня заробітна плата яких склала
3115 грн.
Підприємствами сплачено до бюджету 18,4 млн. грн. та 3,9 млн. грн. єдиного
соціального внеску.
Сільське господарство
Основні зусилля у звітному періоді були направлені на збиранні врожаю,
проведенні осінньо-польових робіт та на розвиток галузі тваринництва.
Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року склала
35 тис. га і збільшиться у порівнянні із 2015 роком на 5 тис. га. Основними
товаровиробниками в районі, які орендують значну частину земель і
використовують сучасну техніку, є ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» - 11,0 тис. га, ТзОВ
«Захід-Агро МХП» - 5,2 тис. га, СФГ «Кільгана І. С.» - 1025 га, СФГ «Колос К» 1000 га, ФГ «Оазис К» - 775 га, ТзОВ «Барком» - 817 га.
Аграрії району завершили збирання зернових культур на площі 15,3 тис. га,
намолочено 74,6 тис. тонн при врожайності 48,8 ц/га. Проходить збирання
кукурудзи на зерно. Слід відмітити з позитивної сторони агроформування району
ФГ «Оазис К» СФГ «Колос К» ФГ Загвойського, СФГ «Кільгана І. С.», де
урожайність зернових перевищує середньорайонний рівень.

З технічних культур зібрано озимий ріпак, цукровий буряк, завершується
збирання сої.
Сільськогосподарські підприємства і господарства населення проводять
осінньо-польові роботи, закладають основи врожаю майбутнього року. Станом на
25 жовтня посіяно озимого ріпаку на площі 5 тис. га, озимих зернових 8 тис. га.
Основним завданням тваринницької галузі залишається стабілізація
чисельності
поголів’я
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тварин,
підвищення
їх
продуктивності та збільшення валового виробництва тваринницької продукції.
Станом на 1 жовтня 2016 року в агрогосподарствах району утримується 1927
голів ВРХ (-130 гол. до аналогічного показника 2015 року), в тому числі 890 гол.
корів (-229 гол.). Поголів’я свиней зменшилось на 14 % і становить 19,2 тис. гол.,
поголів’я птиці зменшилось на 17,3 % і становить 294,6 тис. гол.
Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 4476
тонн і зменшилось до показника відповідного періоду минулого року на 16,9 %.
Виробництво молока збільшилось на 16,7 % і склало 505,8 тонн.
Додатковим доходом селян є орендна плата. Станом на 01.10.2016 року
агрогосподарствами виплачено за оренду земельних паїв 18,770 млн. грн. (73,6 %
нарахованих сум).
Відповідно до Програми фінансової підтримки розвитку молочного
скотарства у Самбірському районі у 2016 році виділено з районного бюджету 39,6
тис. грн. В рамках Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового
виробництва у Львівській області на 2016-2020 роки виділено 1135 тис. грн.
Уряд Канади реалізує проект "Розвиток молочного бізнесу в Україні". У
поточному році фермерам району надано матеріальну допомогу 500 тис. грн., в
тому числі ФГ «Черепаніна» 400 тис. грн. та ФОП Буряк 100 тис. грн.
Підприємництво
Важливим елементом розвитку економічного потенціалу району залишається
малий бізнес, оскільки 95 % підприємств району – малі підприємства. Впродовж
січня-вересня державну реєстрацію здійснили 86 суб’єктів підприємницької
діяльності-фізичних осіб та 6 підприємств – юридичних осіб. Поряд з цим
ліквідовано 52 суб’єкти - фізичні особи та 4 суб’єкти - юридичні особи.
За звітний період 5 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання
одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.
З метою забезпечення населення товарами і послугами відкрито 11 торгових
закладів в населених пунктах Рудки, Новий Калинів (3), Ралівка, Блажів,
Городище, Чуква, Велика Білина, Калинів, Садковичі, 2 підприємства ресторанного
господарства в селах Садковичі, Стрілковичі та 1 перукарню в м. Рудки.
Житлово-комунальне господарство
Головне завданням є забезпечення населення, підприємств та організацій
необхідними якісними житлово-комунальними послугами. У поточному році
вдалося вирішити важливе питання – забезпечення водопостачанням м. Рудки
шляхом будівництва водогону Великий Любінь-Комарно-Рудки.

В даний час проводиться будівництво каналізаційної мережі в м. Рудки,
роботи на який поетапно ведуться ще з 2005 року. З державного фонду охорони
навколишнього природного середовища передбачено 7449,4 тис. грн., освоєно
2529,7 тис. грн.
Одним із завдань Програми соціально-культурного розвитку Самбірського
району на 2016 рік було освітлення населених пунктів району. За кошти місцевого
бюджету освітлено п’ять вулиць протяжністю 3,28 км в с. Ралівка. В рамках
програми мікропроектів завершено реконструкцію вуличного освітлення населених
пунктів Бісковичі, Лановичі, Калинів, Корналовичі, Бабина. Продовжуються
роботи в селах Кульчиці, Новосілки-Гостинні. За кошти субвенції на розвиток
інфраструктури ОТГ планується освітити 7 вулиць в с. Бісковичі, село Заріччя та 2
вулиці в смт. Дубляни.
За кооперовані кошти державного, обласного та районного бюджетів
виконані роботи по газифікації с. Загір’я.
Житлово-комунальні послуги надають 3 підприємства та функціонує 4
об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В даній сфері працює 87
чол., середньомісячна заробітна плата яких склала 2578 грн.
Негативним фактором є значна заборгованість населення за надані житловокомунальні послуги. Незважаючи на зменшення заборгованості до початку року на
377,2 тис. грн., вона залишається високою і становить 355,2 тис. грн. Найбільшу
заборгованість має населення перед Рудківським ВУЖКГ – 151,8 тис. грн. По
Новокалинівському ВУЖКГ заборгованість до початку року зменшилась на 372
тис. грн.
Житлово-комунальні підприємства району за звітний період спрацювали
збитково і отримали 1846,1 тис. грн. збитку, в тому числі Новокалинівське ВУЖКГ
- 1756 тис. грн.
Транспорт і дорожнє господарство
Основним перевізником на території району є ТзОВ «Самбірське АТП14608», яке здійснює пасажирські перевезення на 89 маршрутах. Працюють 205
автобусів, в тому числі 69 одиниць власної техніки та 136 одиниць орендованої.
Протягом січня-вересня 2016 року перевезено 2,576 млн. пасажирів і виконано
51,240 млн. пасажирокілометрів, що становить відповідно 95,2 % та 96,2 % до
відповідного показника 2015 року. Підприємством отримано 16,3 млн. грн. валових
доходів, що на 21,7 % більше відповідного показника минулого року.
На підприємстві працює 264 особи, середньомісячна заробітна плата яких за
січень-вересень становить 1792 грн. Слід зауважити, що 30 % працюючих
отримують заробітну плату менше мінімальної.
З обласного бюджету виділено 594,4 тис. грн. компенсацій на перевезення
пільгових категорій громадян.
Одним із завдань, визначених у Програмі соціально-культурного розвитку
Самбірського району на 2016 рік, було проведення капітального та поточного
ремонту автомобільних доріг. У поточному році на це передбачено понад 50 млн.
грн. Завершені ремонтні роботи доріг Звір-Лукавиця (с. Сприня, Монастирець),
Острів-Луки (с. Луки), Нагірне-Звір (с. Блажів, Воля Блажівська), Чернихів-

Максимовичі (с. Максимовичі, Лановичі), Кружики-Нагірне (с. Кульчиці, Нагірне),
Рогізно-Бірчиці (с. Воля Баранецька).
За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток об’єднаних
територіальних громад проведено ремонт вулиць в селах Лукавиця, Лопушно,
Монастирець, Купновичі, Луки, Загір’я, Чуква, смт. Дубляни.
За кошти обласного бюджету відремонтовано ділянки доріг МостиськаСамбір-Борислав (с. Воля Баранецька, Копань, Черхава), Передільниця-Садковичі
(с. Верхівці), Рогізно-Бірчиці (с. Воля Баранецька), Садковичі-Чернихів (с.
Чернихів).
На ремонт доріг комунальної власності за кошти місцевого бюджету
використано 2346,4 тис. грн.
Відповідно до Районної програми з ремонту та утримання автомобільних
доріг загального користування на території Самбірського району на 2016 рік 75
тис. грн. перераховано Службі автомобільних доріг на розробку ПКД для робіт
Загалом на ремонт доріг у звітному періоді спрямовано 29,4 млн. грн.
Інвестиційна діяльність
Впродовж звітного періоду проводились роботи по будівництву,
реконструкції, капітальному ремонту 110 об’єктів соціально-культурного та
житлово-комунального призначення. На рахунки розпорядників бюджетних коштів
поступило 49,1 млн. грн. Касові видатки складають 29,3 млн. грн.
На сьогоднішній день завершено реалізацію 42 проектів, в тому числі за
кошти державного фонду регіонального розвитку 2 проекти (відремонтовано дах
Блажівського НВК площею 846 кв. м та проведено реконструкцію Корналовицької
школи для влаштування навчально-виховного комплексу), за кошти обласного
бюджету розвитку 1 проект (реконструкція площі в м. Рудки), за кошти субвенції з
державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ 12 проектів та 24
мікропроекти. Завершено реалізацію 2-х проектів за кошти обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища (руслорегулюючі роботи на р.
Черхавка в с. Городище та р. Крем’янка в с. Бережниця).
Надважливим завданням є вчасне і якісне виконання робіт на всіх об’єктах та
освоєння коштів зі всіх джерел фінансування.
Бюджет
До Зведеного бюджету від підприємств району мобілізовано платежів на
загальну суму 163,8 млн. грн., що більше надходжень аналогічного періоду 2015
року на 71,4 млн. грн., або на 77,4 %. Цього досягнуто за рахунок надходжень
плати за користування надрами (+33,5 млн. грн.), податку на доходи фізичних осіб
(+17,3 млн. грн.), акцизного податку (+6,8 млн. грн.), податку на землю (+5 млн.
грн.).
Аналізуючи виконання бюджетів місцевих рад слід відмітити, що всі місцеві
ради виконали план наповнення дохідної частини бюджету. Районний бюджет
виконано на 117,6 %.
Заборгованість по податкових платежах станом на 01.10.2016 року склала
764,8 тис. грн. і до початку року збільшилась на 429,4 тис. грн. Основний борг
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«Тернопільекспортліспром» (67,4 тис. грн.), СГВК «Дністер» (14,3 тис. грн.).
Фізичні особи-підприємці допустили борг в сумі 194 тис. грн., а саме ФОП Партика
С. М. – 73,7 тис. грн. (м. Новий Калинів), ФОП Балабух П. І. – 15,4 тис. грн. (с.
Луки), ФОП Чопко О. Д. – 10,1 тис. грн. (м. Рудки).
Крім цього є заборгованість по єдиному соціальному внеску в сумі 458,4 тис.
грн., в тому числі відділ культури – 113,3 тис. грн., фізичні особи-підприємці –
343,9 тис. грн.
В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів соціального
захисту, освіти, охорони здоров’я, культури.
Соціальна політика
Станом на 1 жовтня 2016 року у районі налічується 13764 особи, які мають
право на пільги відповідно до діючого законодавства. На соціальне забезпечення
спрямовано 165,5 млн. грн., що на 76,9 млн.. грн. більше аналогічного періоду
минулого року. Найбільшу питому вагу займають виплати на субсидії (63,2 млн.
грн. або 38,2 %) та допомоги (89,7 млн. грн. або 54,2 %).
8675 сімей району отримують державні соціальні допомоги.
8793 сім’ям впродовж звітного періоду було призначено субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та твердого палива.
19 cім’ям, переміщених з тимчасово окупованої території України або
районів проведення АТО, виплачено допомогу для покриття витрат на проживання
в сумі 182,9 тис. грн.
Виплачена одноразова грошова допомога 85 учасникам бойових дій АТО в
сумі 255 тис. грн.
Видано 64 направлення учасникам АТО для проходження курсу реабілітації
в санаторії «Орізонт» Одеської області, «Хирів-Рент-Інвест» Старосамбірського
району.
5-ти сім’ям загиблих під час АТО надано грошову допомогу по 17 тис. грн.
для встановлення пам’ятних знаків. Також прийнято рішення про доплату кожній
родині ще по 14,9 тис. грн.
Шести родинам загиблих військовослужбовців
одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн.
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206-ти демобілізованим воїнам, що повернулися із зони АТО, виплачено
допомогу в розмірі 3 тис. грн.
Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання
видано 31 санаторно-курортну путівку. В той же час на черзі на санаторнокурортне лікування перебуває 248 інвалідів та ветеран війни.
Ринок праці
Станом на перше жовтня 2016 року на обліку в службі зайнятості перебувало
583 особи зі статусом безробітного. Впродовж звітного періоду працевлаштовано
786 осіб. У громадських роботах взяли участь 223 особи, яких було залучено до
благоустрою території, впорядкування кладовищ, придорожніх смуг, виконання

робіт по оформленню субсидій. Професійне навчання проходили 264 особи, які
здобули такі професії, як гончар, сировар, маляр, бармен, оператор котельні тощо.
Працює робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. Відбулося 7 засідань та 16 виїздів. Проведено 2 засідання Комісії з
питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення
заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних
виплат.
На підприємствах, організаціях району створено 297 нових робочих місць
(53 % до Програми зайнятості), в тому числі 166 - юридичними особами, 40 –
фізичними особами з правом найму робочої сили, 92 – фізичними особами, які
пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності. Найбільшу кількість
місць створили ТзОВ «Самбірська цегла ЕЛІТ» (30), Дублянська селищна рада
(26), Новокалинівська міська рада (15), лікарня «Хоспіс» (17), ПП «Аміра Т.Ч.Ч.К»
(9), ТзОВ «Самбірська сонячна-2» (8), ТзОВ «Агро-Інвест» (7).
Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального
внеску 8 роботодавцям за працевлаштування 15 безробітних на нові робочі місця.
Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах і в
організаціях району станом на 1 жовтня 2016 року склала 1069,2 тис. грн., станом
на 25 жовтня – 531,3 тис. грн. (КЗ «Самбірська районна центральна лікарня»).
Гуманітарна сфера
Освіта. Станом на перше вересня 2016 року навчанням охоплено 7023 учні,
що на 22 учні більше, ніж у минулому навчальному році. У перший клас прийнято
720 учнів.. Навчально-виховний процес забезпечують 1277 педагогічних
працівників.
Проводилась підготовка до нового навчального року, вживалися заходи
щодо створення відповідних умов щодо покращення навчального процесу дітей.
Закуплено нові комплекти парт. В рамках обласної Програми розвитку освіти
Львівщини на 2013 – 2016 роки закуплено спортобладнання та підручники для
шкіл району на суму 258,8 тис. грн.
В поточному році в сфері освіти плануються до реалізації 39 проектів, на
сьогоднішній день завершено 17 проектів. Для покращення температурного
режиму замінено 274 вікна у 12 школах району, проведено реконструкцію даху
Блажівського та Корналовицького НВК, Викотівської, Нагірнянської, Чукв’янської,
Острівської СЗШ, утеплено фасад П’яновицької та Максимовицької СЗШ,
Луківського НВК.
З метою скорочення споживання природного газу та зменшення витрат на
енергоносії завершуються роботи по встановленню твердопаливних котлів у ВолеБаранецькій та Верхівецькій школах, проведено реконструкцію котельні
Монастирецької СЗШ та Блажівського НВК.
Здійснювались заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних
закладів району. З метою збільшення охоплення дітей дошкільним вихованням за
кошти ДФРР відкрито навчально-виховний комплекс у с. Корналовичі, в рамках
програми мікропроектів завершено ремонтні роботи по створенню НВК в селах

Нагірне, Вощанці, ведеться будівництво 5-ти дитячих садочків в м. Новий Калинів,
селах Бабина, Хлопчиці, Підгайчики, Кульчиці.
Протягом звітного періоду поточного року для покращення матеріальнотехнічної бази медичних закладів завершено роботи по реконструкції амбулаторії
в с. Гординя, зроблено капітальний ремонт адмінбудинку під влаштування ФАПу в
с. В. Білина, завершується реконструкція лікарні «Хоспіс», ведуться роботи у
Ралівській поліклініці, Чукв’янській та Стрілковицькій амбулаторіях ЗПСМ,
ФАПах в селах Дубрівка та Залужани, замінено 83 вікна у Рудківській лікарні,
розпочаті роботи по ремонту даху Дублянської лікарні. До кінця року плануються
роботи по реконструкції Воле-Баранецької амбулаторії ЗПСМ, ФАПів в селах
Нижнє та Рогізне.
В сфері культури упродовж звітного періоду проведено низку культурномистецьких заходів, відзначення державних та національних свят, ювілейних дат.
Найбільш значимі – це фестиваль україно-польської культури «Ми – одна родина»,
Лемківська ватра, «Кульчиці-фест», відзначення 72-річниці створення УГВР,
заходи пам’яті Героїв Небесної Сотні, тематичні заходи до 145-ліття від дня
народження Лесі Українки, 160-річчя від дня народження Івана Франка, 65-річчя
від дня народження Назарія Яремчука тощо.
З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів культури
у 2016 році реалізовується 17 проектів на загальну суму 9843,3 тис. грн.
В звітному періоді після проведеної реконструкції було відкрито народні
доми в селах Бірчиці, Пиняни.
За кошти державного бюджету проводиться реконструкція народних домів в
м. Новий Калинів, селах Вільшаник, Луки, Острів, Чуква, П’яновичі. В рамках
реалізації програми мікропроектів перекрито дах Народних домів в селах
П’яновичі, Монастирець, встановлено вікна в народних домах сіл Лукавиця,
Черхава, Сприня, П’яновичі, Чайковичі, Блажів, проведені внутрішні роботи
народних домів в селах Воля Блажівська, Новосілки-Гостинні, реконструйовано
глядацький зал в Народному домі м. Рудки.
Також проведені поточні ремонти народних домів в селах Погірці,
Підгайчики.
Відповідно до обласної Програми підтримки народних домів закуплено
звукопідсилюючу апаратуру для народних домів м. Рудки та с. Черхава, надано 25
тис. грн. для пошиття сценічних костюмів для Народного дому с. Луки.
Відповідно до обласної Програми поповнення бібліотечних фондів та
бібліотечних проектів на 2016 рік закуплено ноутбуки для районної дитячої
бібліотеки та бібліотеки с. Нагірне.
Стан виконання районних програм
Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Самбірського району на 2016 рік в районі затверджено 28 програм, на виконання
яких у місцевому бюджеті було передбачено 2977,0 тис. грн. Враховуючи зміни до
бюджетних призначень сума коштів склала 2231,0 тис. грн. Впродовж звітного
періоду здійснювалось фінансування 21 програми, на реалізацію яких освоєно

1584,485 тис. грн., або 71 % річних призначень. 100 відсотково профінансовані
заходи 8-ми Програм.
Стан виконання обласних програм
Львівською обласною радою затверджено 41 програму. Район приймає
участь у реалізації заходів 19 програм, на виконання яких передбачено 26,8 млн.
грн. Станом на 25 жовтня освоєно 20,5 млн. грн. Повністю використані кошти на
реалізацію 5-ти програм.
Проаналізувавши підсумки соціально-економічного розвитку району за
дев’ять місяців 2016 року, слід зазначити, що поряд із позитивними досягненнями є
моменти, які потребують постійної підвищеної уваги зі сторони керівників всіх
рівнів управління. Це – суттєве підвищення рівня оплати праці, подолання тіньової
зайнятості, впровадження енергозберігаючих заходів та проектів, створення умов
для залучення інвестицій, ефективне використання земельних ресурсів.

