
Довідка 

про підсумки роботи територіально-господарського комплексу  

району за перше півріччя 2016 року 

 

Економіка району у першому півріччі поточного року демонструвала певне 

пожвавлення і поступове зростання. Як результат, за рейтинговими показниками 

оцінки районів район посів 14 місце (із 20 на початок року). Для аналізу 

використані 28 показників. Це насамперед фінанси, промисловість капітальні 

інвестиції, зарплата, кількість найманих працівників, робота народних домів, 

охоплення дошкільним виховання, сімейною медициною тощо.  

 

Промисловий комплекс району представлений 17 підприємствами, де 

працює понад 600 чоловік. За січень – червень 2016 року підприємствами 

реалізовано продукції в сумі 77,6 млн. грн., що більше показника минулого року на 

24,9 млн. грн. або на 47,4 %. За темпами зростання район посідає перше місце в 

рейтингових показникам. 

Зросло виробництво продукції на ТзОВ «Самбірська сонячна станція» на 34 

%, ТзОВ «Самбірська сонячна станція-2» - у 3,3 рази, ПрАТ «Вістовицький завод 

будівельної і художньої кераміки» - на 4,1 %, ТзОВ «Рудківська цегла»- у 2,6 рази, 

ПФ «Білаки» - на 27,9 %. Налагоджено виробництво концентрату квасного сусла на 

Воютицькому МПД. 

Зменшення обсягів спостерігалось на ТзОВ «Корпорація КРТ» на 53,6 %, 

ПрАТ «Воютицький цегельний завод» - на 43,4 %, ТзОВ «Браш» - на 32 %. 

Не працював протягом даного періоду ДП «ЕРВІ РЕМІ «Ля Сурс». 

В аграрному секторі району основні зусилля у звітному періоді були 

направлені на проведення весняно-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. В структурі 

посівних площ збільшилися площі посіву цукрових буряків з 294 га до 514 га, сої з 

439 до 2197 га, соняшника на площі 1893 га. Площа посіву озимого ріпаку під 

урожай 2016 року становить 4464 га. Дані площі посіву є незначно вищими ніж у 

2015 році, проте меншими ніж у 2014 році, коли було посіяно 7360 га оз. ріпаку, що 

негативно відобразилося на нормах ведення сільськогосподарських робіт.  

Найбільші посівні площі в агроформуваннях району є в СФГ «Кільгана І. С.» 

- 1025 га, СФГ «Колос К» - 1000 га, ФГ «Оазис К» - 775 га. Крім цього ТзОВ «Агро 

ЛВ Лімітед» посіяно 11034 га, ТзОВ «Захід-Агро МХП» - 5222 га, ТзОВ «Барком» - 

817 га. 

Для вирішення проблеми із зберіганням, доведенням до відповідних 

кондицій зерна та збільшення технічного ресурсу в районі розширюється комплекс 

в с. Новосілки на базі ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» та с. Вощанці на базі ТзОВ «Захід-

Агро МХП». 

В районі розпочато збір ранніх зернових, яких станом на 27.07.2016 року 

зібрано на площі 7105 га (49,5 %). 



Станом на 1 липня 2016 року в агрогосподарствах району утримується 2084 

гол. ВРХ (+94 гол. до 2015 року), в тому числі 965 гол. корів (-139 гол.), свиней – 

20788 гол. (-271гол.), птиці – 465,8 тис. гол. (+113,7 тис. гол.). 

Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 3103 

тонн і зменшилось до показника відповідного періоду минулого року на 12,4 %. 

Виробництво молока збільшилось на 5,8 % і склало 295,2 тонн.  

Відповідно до Програми фінансової підтримки розвитку молочного 

скотарства у Самбірському районі у 2016 році виділено з районного бюджету 39,6 

тис. грн.  

У сфері підприємництва державну реєстрацію здійснили 66 суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб та 5 підприємств – юридичних осіб (КП 

«Сільський господар» в с. Воля Баранецька, КП Бабинської сільської ради 

«Дідове», ФГ «Оберіг-П» в с. П’яновичі, ФГ «Лідер-К» в м. Рудки, ТзОВ 

«Рудківська цегла еліт» в с. Вістовичі. Поряд з цим ліквідовано 37 суб’єктів - 

фізичних осіб та 3 суб’єкти - юридичні особи. 

З метою забезпечення населення товарами і послугами відкрито 5 магазинів 

в містах Новий Калинів, Рудки, селах Чуква, Садковичі, В. Білина, 1 кіоск в с. 

Калинів, 2 підприємства ресторанного господарства в селах Садковичі, 

Стрілковичі. 

В галузі житлово-комунального господарства функціонує 3 підприємства 

ЖКГ та 4 об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. 

Заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги до початку року 

зменшилась на 344,3 тис. грн. і склала 388,1 тис. грн., а саме перед 

Новокалинівським житлово-комунальним підприємством – 194,6 тис. грн., 

Рудківським ВУЖКГ – 154,2 тис. грн., Ралівським УЖКГ – 39,3 тис. грн. 

На підприємствах працює 92 чол., середньомісячна заробітна плата яких 

склала 3332 грн. 

Підприємства галузі спрацювали збитково і допустили 447,5 тис. грн. 

збитків. Збитковими були Новокалинівське ВУЖКГ (-413 тис. грн.), Ралівське 

УЖКГ (-34,5 тис. грн.). 

На постійному контролі адміністрації питання залучення капітальних 

інвестицій у всі сфери господарського комплексу району.  

У поточному році в районі планується до реалізації понад 100 проектів на 

загальну суму 56,5 млн. грн.. На сьогоднішній день на рахунки розпорядників 

бюджетних коштів вже поступило 2697,7 тис. грн. коштів ДФРР, 988,524 тис. грн. 

коштів обласного бюджету на мікропроекти (333,9 тис. грн. – для районного 

бюджету, 654,624 тис. грн. – для ОТГ), 10883,2 тис. грн. - субвенції для ОТГ, 3,0 

млн. грн. – субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток 

території. Надважливим питанням є вчасне та якісне виконання робіт і освоєння 

коштів зі всіх бюджетів. 

Інфраструктура. На капітальний та поточний ремонти доріг у 2016 році 

передбачено понад 50 млн. грн. Завершені ремонтні роботи дороги Звір – Лукавиця 

(3 млн. грн. коштів державного бюджету). Відремонтовано ділянку дороги Т 14-15 

Мостиська-Самбір-Борислав в межах села Воля Баранецька-Копань. На 



сьогоднішній день проводяться роботи на дорозі Передільниця – Садковичі 

(ділянка у с. Верхівці). 

З початку року проведено ямковий ремонт на дорогах державного значення 

Львів-Ужгород (ділянка Самбір-Луки), Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий 

(ділянка Нагірне-Ралівка, Городище), Мостиська-Самбір-Борислав (ділянка 

Бісковичі-Викоти-Садковичі).  

Проведено ямковий ремонт на дорогах місцевого значення Кружики-Нагірне 

(с. Кульчиці), Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі (с. Воютичі), Вербівка-Бісковичі 

(с. Бісковичі). 

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я, культури. 

Соціальна політика. Станом на 1 липня 2016 року у районі проживало 

14058 осіб, які мають право на пільги відповідно до діючого законодавства. На 

соціальне забезпечення спрямовано 116,3 млн. грн.  

8572 сім’ї району отримують державні соціальні допомоги.  

10453 сім’ї впродовж звітного періоду користувались субсидіями для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. 

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання 

видано 14 санаторно-курортних путівок. В той же час на черзі на санаторно-

курортне лікування перебуває 235 інвалідів та ветеран війни. 

Видано 34 направлення учасникам АТО для проходження курсу реабілітації 

в санаторії «Орізонт» Одеської області, «Хирів-Рент-Інвест» Старосамбірського 

району.  

4-м сім’ям загиблих під час АТО надано грошову допомогу по 17 тис. грн. 

для встановлення пам’ятних знаків. 

Надано статус «Ветеран праці» 18 особам, статус «Інвалід війни» - 4 особам, 

статус «Член сім’ї загиблого» - 5 особам, учасник війни – 4 особам. 

Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. В районі проживає 17,2 

тисячі пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 1452 грн.  

Заборгованість по пенсійних внесках станом на 1 липня 2016 року склала 

248,9 тис. грн., в тому числі заборгованість по пільгових пенсіях – 232,6 тис. грн., 

по страхових внесках – 16,3 тис. грн. Найбільший борг мають Самбірська 

центральна районна лікарня (193,4 тис. грн..), ППА «Містковицька» (14,1 тис. грн.), 

СГ ТзОВ «Купновицьке» (9,2 тис. грн.) 

Крім цього є заборгованість по єдиному соціальному внеску в сумі 371,0 тис. 

грн. 

Ринок праці. Станом на 01.07.2016 року на обліку в службі зайнятості 

перебувало 590 осіб зі статусом безробітного. Впродовж звітного періоду 

працевлаштовано 668 осіб, професійне навчання проходили 185 осіб, у 

громадських роботах взяли участь 132 особи. 

Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального 

внеску 5 роботодавцям за працевлаштування 6 безробітних на нові робочі місця. 



Шляхом надання одноразової виплати для зайняття підприємницькою діяльністю 

працевлаштовано 5 жителів району. 

Працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та 

зайнятості населення. Відбулося 10 засідань, заслухано 36 суб’єктів 

підприємницької діяльності та 1 виїзд робочої групи. Кількість підприємств - 

мінімізаторів зменшилась із 34 у січні до 4 у червні.  

На підприємствах, організаціях району створено 200 нових робочих місць 

(35,7 % до Програми зайнятості), в тому числі 117 - юридичними особами, 17 – 

фізичними особами з правом найму робочої сили, 66 – фізичними особами, які 

пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.  

Середньомісячна заробітна плата по району склала в травні 2605 тис. грн., 

що є одним із найменших показників в області.  

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах і в 

організаціях району станом на 1 липня 2016 року відсутня.  

Освіта. В районі функціонує 64 навчальних заклади, у яких здобували освіту 

7001 учень. Навчально-виховний процес забезпечували 1340 педагогічних 

працівників. У 2016 році 349 випускників закінчили 11 класів, в тому числі 15 – із 

золотими медалями. Результативною була участь учнів району у конкурсах різних 

профілів та рівнів. Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів стали 11 школярів району.  

З 1 по 16 червня на базі 7 навчальних закладів працювали англомовні табори, 

відпочинком та навчанням було охоплено 184 учні 2-7 класів. 

В сфері освіти плануються до реалізації в поточному році 39 проектів, в тому 

числі 13 мікропроектів, 6 проектів – за кошти ДФРР, 1 – за кошти обласного 

бюджету розвитку, 2 – кошти субвенції з державного бюджету, 19 - кошти 

субвенції ОТГ. В даний час визначені підрядні організації, йде підписання 

договорів, на багатьох об’єктах роботи розпочаті, які повинні бути завершені до 1 

вересня. 

Однією з проблемних галузей в районі була і залишається медична галузь. 

В структуру охорони здоров’я входять 82 медичні заклади (в тому числі 47 в ОТГ) 

із загальною штатною чисельністю 1480,75 штатних одиниць. 

Впродовж звітного періоду проведено ряд заходів по оптимізації бюджетних 

видатків (скорочено 60 ліжок стаціонару та 112,5 штатних одиниць). 

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів 

заплановано реалізувати 11 проектів (реконструкція Рудківської та Дублянської 

лікарень, лікарні «Хоспіс», Ралівської, Чукв’янської, Воле-Баранецької, 

Гординянської АЗПСМ, ФАПів в селах Залужани, Нижнє, В. Білина, Рогізне).   

В сфері культури упродовж звітного періоду проведено низку культурно-

мистецьких заходів, відзначення державних та національних свят, ювілейних дат. 

Найбільш значимі – це фестиваль зимового фольклору «Возвеселімся всі радо 

нині», «Пісня родинного вогнища», 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. 



В звітному періоді після проведеної реконструкції було відкрито народні 

доми в селах Бірчиці, Пиняни.  

Робота районної державної адміністрації спрямована на забезпечення 

стабільного розвитку територіально-господарського комплексу району. 

 


