Звіт
голови Самбірської районної державної адміністрації
щодо виконання делегованих районною радою повноважень за 2017 рік

У відповідності до Законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» районна
державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу
владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй
районною радою.
Враховуючи
широкий
спектр
означених
повноважень,
райдержадміністрацією
здійснювались
заходи,
спрямовані
на
забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку району,
сприяння залученню інвестиційних ресурсів у галузі економіки,
вирішення актуальних проблемних питань району, поліпшення добробуту
та соціального захисту населення.
Другий рік в районі працюють 8 об’єднаних територіальних громад,
які перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.
Тому у звіті про делеговані повноваження відображено виконання
показників
соціально-економічного
розвитку
без
об’єднаних
територіальних громад.
Впродовж 2017 року райдержадміністрацією було підготовлено і
внесено на розгляд сесії районної ради ряд питань з різних аспектів
життєдіяльності району. Це, насамперед, Програма соціальноекономічного і культурного розвитку Самбірського району на 2017 рік,
Програма охорони навколишнього природного середовища Самбірського
району на 2017-2020 роки та 38 комплексних програм різного
спрямування. На їх виконання з місцевого бюджету було спрямовано 2,5
млн. грн.
Значним фінансовим ресурсом для району є участь в обласних
програмах. Структурними підрозділами адміністрації було підготовлено
пропозиції до 21 обласної програми із 42. Додатково залучено 26,2 млн.
грн. обласних коштів.
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БЮДЖЕТ
Бюджет району є основним фінансовим документом, який має
важливий вплив на рівень соціально-економічного та культурного життя в
районі. Тому першочерговим завданням райдержадміністрації є
забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів та підвищення
результативності бюджетних видатків.
Упродовж січня-листопада 2017 року по бюджетних питаннях було
прийнято 178 розпоряджень голови райдержадміністрації та на розгляд
сесій винесено 4 питання.
За 11 місяців 2017 року до зведеного бюджету району надійшло
459,5 млн. грн., в тому числі 49,7 млн грн складають власні надходження
та 409,8 млн грн – міжбюджетні трансферти.
Планові показники по власних доходах виконані на 115,0 %.
Забезпечено перевиконання дохідної частини бюджету до
уточненого плану на 6,5 млн. грн, що дало змогу спрямовувати додаткові
кошти на першочергові видатки:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями додатково виділено
2,1 млн. грн.,
- на оплату енергоносіїв – 0,5 млн. грн.,
- капітальні видатки – 1,6 млн. грн,
- інші видатки – 2,2 млн. грн.
Основними джерелами наповнення місцевої казни є
- податок на доходи фізичних осіб – 21,7 млн. грн.,
- плата за землю – 6,7 млн. грн.,
- акцизний податок – 5,6 млн. грн.,
- єдиний податок – 9,0 млн. грн.
Ріст надходжень податку на доходи фізичних осіб до затвердженого
плану становить 115,7 %.
Одним із резервів даного податку є легалізація зайнятості та
заробітної плати. В районі створена і працює робоча група з питань
легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Впродовж
звітного періоду проведено 15 засідань робочої групи, 13 виїзних засідань,
7 семінарів.
Це дало можливість додатково залучити до оподаткування понад 100
осіб. Середньомісячна заробітна плата зросла на 860 гривень.
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У 2017 році в районі забезпечено позитивну динаміку розвитку
промисловості та сільського господарства.
ПРОМИСЛОВІСТЬ
За підсумками 10-ти місяців промисловість показує позитивний
результат +48 % зростання виробництва до відповідного періоду
минулого року.
Найбільший вплив на позитивну динаміку забезпечили такі
підприємства, як ТзОВ «Самбірська птахофабрика», ТзОВ «Самбірська
сонячна станція». ТзОВ «Браш».
Нарощено виробництво
керамзитоблоків.

сонячної

енергії,

м’яса,

керамзиту,

В листопаді на Воютицькому МПД розпочато випуск нового виду
продукції – технічного спирту.
В районі є достатній потенціал щодо подальшого розвитку
промислового виробництва.
Вже на сьогоднішній день є напрацювання щодо будівництва
сонячних станцій в селах Городище, Колбаєвичі та смт. Дубляни.
Сформовано базу даних вільних земельних ділянок та виробничих
площ (на сьогоднішній день таких ділянок є понад 40).
В поточному році відкрито автозаправний комплекс «LIO» (ПП
«Фортуна-2000») на автодорозі Самбір-Мостиська, 2 самообслуговуючі
автомийки в селах Стрілковичі, Рудня.
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Важливим
комплекс.

сектором

економіки

району

є

агропромисловий

Землі сільськогосподарського призначення займають 72,1 тис. га
території району, з них 44,7 тис. га – рілля.
Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2017 року
збільшилась на 3,1 тис. га і склала 37,3 тис. га.
Найбільша площа сконцентрована у ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» (11,8
тис. га), ТзОВ «Агро Захід МХП» (5,2 тис. га), ТзОВ «Барком» (500 га),
ФГ «Колос К» (1000 га), ФГ «Оазис К» (880 га), ФГ «Кільгана І.С.» (1000
га).
У 2017 році зібрано 84,5 тис. тонн зернових культур. (+7,1 тис. тонн
до 2016 року). Врожайність становить 58,2 ц/га
Для вирішення проблеми із зберіганням, доведенням до відповідних
кондицій зерна та збільшення технічного ресурсу розширено комплекс в с.
Новосілки-Гостинні на базі ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед».
У ФГ «Сад» встановлено лінію з переробки сої.
Проведено ряд заходів в галузі тваринництва:
- створено сімейну молочну ферму на базі ФГ «Родинне благо» в с.
Ваньковичі;
- відкрито сучасну молочну ферму в с. Нагірне на базі ФГ «Ліщук Н.
С.».
Надавалася
значна
сільськогоспвиробникам.

фінансова

підтримка

місцевим

В рамках обласної Програми підтримки та розвитку
агропромислового виробництва фермери району отримали 2,460 млн. грн.
пільгових кредитів. Кошти були використані для закупівлі
сільськогосподарської техніки, обладнання (ФГ «Черепаніна», ФГ «Сад»,
ФГ «Розквас», ФГ «Агромар», ФГ «Волебаранецьке»).
Агроформування району отримали також 48,96 тис. грн компенсації
відсотків за кредитами.
Уряд Канади реалізовує проект «Розвиток молочного бізнесу в
Україні». Фермерам району надано 2180 тис. грн.
В звітному році агропідприємства району отримали фінансову
підтримку з районного бюджету в сумі 50 тис. грн на програму розвитку
садівництва та ягідництва та Програму розвитку молочного скотарства.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Здійснюючи делеговані повноваження, значну увагу приділено
завданням в галузі інвестицій, будівництва, транспорту, житловокомунального господарства.
В районі реалізовано понад 70 проектів.
♦ За кошти державного фонду регіонального розвитку
завершуються 3 проекти на суму 5,6 млн. грн. Це будівництво спортзалу
до школи в с. Воютичі, реконструкція поліклінічного відділення в м.
Рудки, реконструкція спортивного майданчика в с. Сприня .
♦ За кошти субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток території реалізовується 8 проектів на суму 5,664
млн. грн. (реконструкція дитячих закладів в селах Підгайчики, Хлопчиці,
Кульчиці, благоустрій с. Сусолів, заміна опалення для медичних установ
Стрілковицької сільської ради, закупівля меблів та обладнання для
Ваньовицької СЗШ).
♦ Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів.
Впроваджено 35 проектів на суму 7,6 млн. грн. З районного бюджету на
співфінансування виділено 789,3 тис. грн.
♦ З бюджету розвитку обласного бюджету виділено 1,1 млн. грн. на
реконструкцію будиночків СТОК «Прикарпаття» та закупівлю медичного
обладнання для Рудківської поліклініки.
♦ З метою покращення водопостачання СТОК «Прикарпаття»
реалізовано 2 проекти вартістю 511 тис. грн в рамках обласної програми
«Питна вода».
Як результат виконаних робіт, у бюджетних установах району
встановлено понад 300 нових вікон, оновлено фасади та покрівлі,
придбано комп’ютерне та медичне обладнання, в населених пунктах
встановлено дитячі майданчики.

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Значний обсяг фінансів спрямовано на впровадження екологічних
заходів.
♦ Розпочато роботи по будівництву дамби в с. Кружики, Калинів.
♦ Виготовлено ПКД на будівництво дамби в с. Ралівка, Задністря.
♦ За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища придбано спецавтомобіль для збирання та транспортування
твердих побутових відходів для м. Рудки, передбачено закупівлю
спеціального обладнання для ефективного збирання, транспортування
ТПВ для КП «Самбірська ВТК».
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ДОРОГИ
Незмінним пріоритетом 2017 року було проведення ремонту доріг.
На це було спрямовано 295,508 млн. грн. коштів державного, обласного
та місцевих бюджетів.
Відремонтовано 47,4 км доріг на 15 напрямках.
Насамперед дорога Львів-Самбір-Ужгород. Це 30 км і 232,3 млн.
грн.
За кошти державного бюджету в сумі 17,5 млн. грн.
відремонтовано дороги Чернихів-Максимовичі, Гординя-Залужани,
Вістовичі, Нагірне-Звір.
На сьогоднішній день не завершені роботи дороги НикловичіЗадністряни і недоосвоєні кошти в сумі 4,3 млн. грн.
За кошти державного бюджету під державні гарантії (16,250 млн.
грн) покращені дороги Шептичі-Михайлевичі, Рогізно-Бірчиці,
Містковичі-Бабина.
За кошти державного бюджету від перевиконання митних
надходжень (20,0млн. грн) завершені роботи на напрямках КалинівДубляни-Волоща,
Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі-Заріччя,
ЗвірЛукавиця, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі.
За кошти обласного бюджету в сумі 5,7 млн. грн відремонтовані
дороги Острів-Луки, Кружики-Нагірне, Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі
(Заріччя) та комунальні дороги в с. Ралівка (вул. Поповича), в смт.
Дубляни (вул. Січових Стрільців), Рудки (вул. Залізнична).
На ремонт доріг комунальної власності використано 3,8 млн. грн.
коштів місцевих бюджетів. Проведені ремонти доріг в м. Рудки, селах
Вощанці, Воютичі, Городище, Чайковичі, Новосілки Гостинні, Ралівка,
Хлопчиці, Стрілковичі, Михайлевичі.
Продовжується освітлення вулиць населених пунктів району. В
рамках програми мікропроектів проведено реконструкцію вуличного
освітлення населених пунктів Рудки, Кульчиці, Новосілки-Гостинні,
Хлопчиці, Підгайчики.
За кошти місцевого бюджету освітлено вулиці сіл Воютичі,
Ваньовичі, Стрілковичі.
В рамках обласної Програми зовнішнього освітлення населених
пунктів Львівської області освітлено 4 вулиці с. Нагірне.
На це було спрямовано 2623,5 тис. грн.
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ТРАНСПОРТ
Головним завданням транспортного комплексу є забезпечення
жителів району якісними та безпечними перевезеннями.
Делегованими повноваження передбачено затвердження паспортів
маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту. У 2017
році проведено конкурси на визначення автомобільного перевізника на 25
приміських маршрутах загального користування, що не виходять за межі
території району.
Основним перевізником на території району є ТзОВ «Самбірське
АТП-14608», яке здійснює пасажирські перевезення на 89 маршрутах.
Протягом 10-ти місяців 2017 року послугами пасажирського транспорту
скористалися 2103,7 тис. пасажирів.
Щоденно маршрутною мережею перевозиться 7 тис. пасажирів (у
2016 році - 9,4 тис. пасажирів).
З обласного бюджету виділено 781,9 тис. грн. компенсацій на
перевезення пільгових категорій громадян.
Питання та звернення громадян щодо транспортного обслуговування
та перевезення громадян району виносяться на координаційну раду з
питань безпеки дорожнього руху. У звітному періоді відбулося 5 засідань.
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ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Здійснюючи делеговані повноваження у сфері містобудування, слід
відзначити, що за 2017 рік сектором містобудування та архітектури
видано 523 висновки по проектах землеустрою щодо відводу земельних
ділянок для містобудівних потреб, підготовлено і видано 139 будівельних
паспортів, 5 паспортів прив’язки малих архітектурних форм для
здійснення підприємницької діяльності.
Поетапно розробляються генеральні плани населених пунктів. У
2017 році із залученням коштів обласної Програми комплексного
розвитку території Львівської області на 2016-2020 роки виготовляється
генплан с. Вощанці.
До делегованих повноважень належить і координація роботи
місцевих землевпорядних органів.
У 2017 році управлінням Держгеокадастру на земельних торгах
продано право оренди на 5 земельних ділянок сільськогосподарського
призначення площею 183,05 га на суму 896,9 тис. грн. (при стартовій ціні
154,32 тис. грн.). На даний час включено в перелік для продажу права
оренди ще 18-ть земельних ділянок загальною площею 590,9 га, які
розміщені на території Ралівської, Никловицької, Воютицької, Луківської
сільських, Дублянської селищної, Рудківської та Новокалинівської
міських рад.
Проведена нормативно грошова оцінка 107-ми населених пунктів,
окрім трьох населених пунктів Воютицької об’єднаної громади
(с.Воютичі, Язи і Заріччя). У 2018 році заплановано проведення
нормативно грошових оцінок ще по 13-ти населених пунктах.
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Одним із пріоритетних завдань райдержадміністрації, є
гарантований соціальний захист населення району, в тому числі
учасників АТО, тимчасово переміщених осіб, військовослужбовців та їх
сімей.
До Єдиного Державного реєстру обліку пільгових категорій району
внесено 13,3 тис. осіб (20 % населення).
Понад 8 тисяч сімей отримують матеріальні допомоги.
13 тисяч сімей отримують субсидії.
Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів
захворювання видано 40 санаторно-курортних путівки.

загального

З районного бюджету виділялися кошти на виплату допомог
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
Особлива увага приділена учасникам АТО та родинам загиблих. На
обліку перебуває 298 демобілізованих та звільнених учасників АТО.
Здійснюється комунікація з демобілізованими учасниками АТО та сім’ями
загиблих.
Для покращення надання комплексу послуг працює «Єдине вікно»,
де впродовж року було 719 звернень щодо надання соціальної та
психологічної підтримки, найважливіші з яких: оформлення документів
для надання групи інвалідності, пільговий проїзд транспортом, виділення
земельних ділянок.
В районі проживає 6 сімей загиблих учасників АТО.
У поточному році 3 сім’ї загиблих учасників АТО придбали житло,
кошти на яке було виділено у 2016 році.
3 військовослужбовці-інваліди, які брали участь в АТО, також
придбали житло впродовж цього року.
Одній сім’ї загиблого під час АТО надано грошову допомогу в сумі
32 тис. грн. для встановлення пам’ятного знаку.
Щомісячно виплачується адресна грошова допомога дитині
загиблого учасника бойових дій АТО Свідерському С. І. в сумі 2,5 тис.
грн..
71 демобілізованому учаснику бойових дій АТО виплачено
допомогу в розмірі 3 тис. грн.
На території району 315-и учасникам АТО надано дозволи на
відведення земельних ділянок у власність площею 89,2 га.
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4 учасники бойових дій АТО було направлено на навчання за
професією «водій автотранспортних засобів”.
Значна увага приділяється роботі із дітьми. В районі проживає
14745 дітей. На обліку у службі у справах дітей перебуває 53 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
4 дітей-сиріт та 13 дітей, позбавлених батьківського піклування,
перебувають на квартирному обліку.
Для 2-х дітей придбано 2 квартири, на які з обласного бюджету було
виділено 357,5 тис. грн., з районного – 100 тис. грн., з бюджету Бабинської
сільської ради – 200 тис. грн.
Протягом звітного періоду 2017 року проведено 10 профілактичних
рейдів «Діти Вулиці» «Вокзал», «Підліток», 2 етапи рейду «Урок».
Проведено 10 засідань Комісії з питань захисту прав дитини та 3
засідання Координаційної ради з питань дітей.
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ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Одним із пунктів делегованих повноважень є забезпечення
відповідно до законодавства розвитку освіти, охорони здоров'я,
культури, фізичної культури і спорту.
ОСВІТА
Мережа закладів освіти, яка підпорядкована районному відділу
освіти, налічує 26 шкіл, в яких навчається 3552 учні.
Вживалися заходи щодо створення відповідних
покращення навчального процесу дітей.

умов

щодо

Відповідно до обласної Програми розвитку освіти Львівщини
закуплено комп’ютерне та мультимедійне обладнання, шкільні меблі,
навчальне обладнання для кабінетів фізики, математики, географії для
Рудківської СЗШ. На це спрямовано 810,4 тис. грн.
Придбано обладнання для
Рудківської та Ралівської шкіл.
Проведено ремонт
Роздільненської шкіл.

кабінету

внутрішніх

«Захист

вбиралень

Вітчизни»

Задністрянської

для
та

В рамках обласного конкурсу мікропроектів:
- придбано комп’ютерне обладнання для Рудківської гімназії та
Городищенського НВК;
- замінено 121 вікно у 5-ти школах району (Ралівській, Дубрівській,
Ваньовицькій, Михайлевицькій, Новосілківському НВК);
- проведено реконструкцію даху Роздільненської, Никловицької,
Воютицької СЗШ;
- частково утеплено фасад Кульчицького НВК.
За кошти місцевого бюджету здійснюється добудова двох класів та
актового залу у Стрілковицькій школі.
За кошти державного фонду регіонального розвитку завершується
будівництво спортивного залу Воютицької СЗШ.
З метою здійснення організованого перевезення школярів придбано
3 автобуси для Воютицької, Орховицької та Хлопчицької шкіл.
Вживалися заходи щодо підвищення рівня охоплення дітей
дошкільним вихованням.
В березні відкрито дитячу групу у Вощанцівському НВК.
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На завершенні роботи по реконструкції дитячих садочків в селах
Підгайчики, Хлопчиці.
Продовжується реконструкція дитсадка в с. Кульчиці.
В рамках програми мікропроектів проводились ремонтні роботи по
створенню НВК в селах Нагірне, Ваньовичі.
Придбано твердопаливні котли для Ралівського та Воютицького
ДНЗ.
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СПОРТ
Для покращення фізичного виховання дітей в м. Рудки встановлено
спортивний майданчик з тренажерним обладнанням, в с. Ралівка
продовжувалось будівництво спортивного павільйону.
За кошти державного фонду регіонального розвитку споруджується
спортивний майданчик в с. Сприня.
Впродовж року проведено 39 районних змагань, взято участь у 28-ми
обласних, 9-ти всеукраїнських та 6-ти міжнародних спортивних заходах.
Спортсмени ДЮСШ були чемпіонами та призерами обласних,
всеукраїнських змагань з різних видів спорту (легка атлетика, шахи, мініфутбол, гирьовий спорт).
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ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я
Головною метою розвитку медичної галузі залишається поліпшення
здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних послуг
належної якості.
1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма «Доступні ліки».
Пацієнти мають можливість отримувати ліки від серцево-судинних
захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з
незначною доплатою.
На сьогодні такою допомогою скористалися 8902 особи. Сума
коштів склала 1248,2 тис. грн.
З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів
придбано аналізатори для амбулаторій ЗПСМ сіл Ралівка, Воютичі,
Стрілковичі, перекрито дах ФАПу в с. Хлопчиці, замінено 44 вікна в
Погірцівській амбулаторії.
За кошти державного фонду регіонального розвитку проводиться
реконструкція Рудківського поліклінічного відділення.
Для медичних установ району придбано електрокардіограф,
холодильники, бойлери, комп’ютерну техніку, меблі, тонометри,
глюкометри. електроконвектори для ФАПів, газові котли для амбулаторії
ЗПСМ с. Погірці, автошини (зимові та літні) на всі санітарні автомобілі та
інше.

И

17

КУЛЬТУРА
Культурно-масову роботу в районі організовують 32 народні доми,
34 бібліотеки, Рудківська дитяча музична школа, музей Петра
Сагайдачного в с. Кульчиці. Роботу закладів культури району
забезпечують 160 працівників.
У сфері культури упродовж звітного року проведено 2200
культурно-мистецьких заходів.
Головними здобутками діяльності культурних закладів є участь у
районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах та
фестивалях.
Найбільш визначні - це фестиваль україно-польської культури «Ми –
одна родина», фестивалі «Кульчиці-Фест», «Лемківська ватра», конкурс
«Пісня родинного вогнища».
Проведено ряд заходів відзначення державних та національних свят,
ювілейних дат.
Колективи художньої самодіяльності взяли участь у VI Всесвітніх
бойківських фестинах, а в рамках проведення Етнофестивалю
представили район мешканцям Радехівського району.
З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів
культури в рамках обласного конкурсу мікропроектів проведено
реконструкцію народних домів сіл Новосілки Гостинні, Конюшки
Королівські, Колбаєвичі, Канафости.
За кошти місцевого бюджету оновлено фасад народного дому м.
Рудки, встановлено підлогу в глядацькому залі народного дому с.
Вощанці, проведені внутрішні роботи в народних домах сіл Михайлевичі,
Вістовичі, Стрілковичі, Ваньовичі, перекрито дах народного дому с.
Шептичі.
В рамках Комплексної програми розвитку культури Львівщини
закуплено крісла для народного дому с. Кульчиці, сценічне освітлення для
Народного дому с. Нагірне. Для Рудківської дитячої музичної школи
придбано музичні інструменти та ноутбук. Також ноутбук отримала
Самбірська районна бібліотека.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, слід зазначити, що
основні
завдання,
передбачені
делегованими
повноваженнями,
вирішувалися і були спрямовані на покращення добробуту населення,
вирішення ключових проблемних питань району.

