
Головним завданням відповідно до Програми соціально-економічного 

розвитку району на 2015 рік є забезпечення стабільної роботи діючих 

підприємств, наповнення бюджетів всіх рівнів, 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 2015 року обсяг реалізованої продукції 

промисловими підприємствами району склав 90,1 млн. грн., що менше 

відповідного показника минулого року на 17,2 %. Завдання програми виконано на 

56,3 %. Зменшення пов’язане з тимчасовим призупиненням ДП «Укрспирт» 

Воютицького місця провадження діяльності (- 45,7 млн. грн.), яке не працювало 

впродовж звітного періоду. На сьогоднішній день на заводі проведено 

модернізацію виробництва, встановлено нову технологічну лінію по виробництву 

нового виду продукції – омивачів скла. 27 жовтня відновлено роботу заводу, а 6 

листопада відбулося офіційне відкриття. Інвестор проекту ДП «Укрспирт» та 

компанія «Галнафтогаз». Інвестиції складають 6 млн. грн. Річна потужність 

підприємства складе 1,2 тис. декалітрів. Створено понад 30 робочих місць. 

Збільшилась реалізована продукція на підприємствах: ТзОВ «Самбірська 

сонячна станція» (на 12,5 млн. грн.), ТзОВ «Самбірська сонячна станція - 2» (на 3,2 

млн. грн.), ТзОВ «Браш» (на 2,9 млн. грн.), ПрАТ «Вістовицький завод будівельної 

і художньої кераміки» (на 1,3 млн. грн.). 

Зросло виробництво цегли на 1,1 млн. штук, сидінь для автомобілів – 11 тис. 

штук, сонячної енергії – на 321,2 тис. кВт/год. 

В промисловості працює 485 чоловік, середня заробітна плата яких склала 

1785 грн. 

Підприємствами сплачено до бюджету 1,962 млн. грн. та 2,708 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 2015 року склала 

30205 га, що на рівні показника 2014 року. Основними товаровиробниками в 

районі, які орендують значну частину земель і використовують сучасну техніку, є 

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» - 11,6 тис. га, ТзОВ «Агро МХП» - 5,4 тис. га, ТзОВ 

«Оазис К» - 902 га, ТзОВ «Барком» - 861,3 га, ФГ «Колос К» - 869 га. 

Станом на 1 листопада в районі зібрано зернових культур із площі 12949 га 

(99 % до плану), проходить збирання кукурудзи на зерно. Виробництво зернових 

склало 60,8 тис. тонн при врожайності 46,9 ц/га. Завдання Програми виконано на 

114,5 %. Найбільшу врожайність забезпечили ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» - 58 ц/га, 

ТзОВ «Барком» - 60,4 ц/га.  

З технічних культур зібрано озимий ріпак, соняшник, завершують збирання 

сої. Слід зазначити, що цього року майже в два рази збільшилися площі посіву 

цукрового буряка і становили 514 га. З даної площі зібрано 25700 тонн буряку при 

урожайності 500 ц/га.  



Сільськогосподарські підприємства і господарства населення проводять 

осінньо-польові роботи, закладають основи врожаю майбутнього року. Станом на 1 

листопада посіяно озимих зернових на площі 11069 га, озимого ріпаку – 4464 га.  

Станом на 1 жовтня 2015 року в агрогосподарствах району утримується 2057 

голів ВРХ (+11 гол. до аналогічного показника 2014 року), в тому числі 1119 гол. 

корів (-25 гол.). Поголів’я свиней збільшилось на 9,9 % і становить 22,3 тис. гол., 

поголів’я птиці зменшилось на 25,4 % (-121,2 тис. гол.). 

Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами склало 5385,3 

тонни і збільшилось до показника відповідного періоду минулого року на 9,2 %.  

Виробництво молока зменшилось на 30,1 % і склало 433,6 тонн.  

Додатковим доходом селян є орендна плата. Станом на 01.10.2015 року 

агрогосподарствами виплачено за оренду земельних паїв 6,246 млн. грн. (62,3 % 

нарахованих сум). 

Підприємництво 

Важливим елементом розвитку економічного потенціалу району залишається 

малий бізнес, оскільки 95 % підприємств району – малі підприємства. В районі 

функціонує 181 мале підприємство та 1335 підприємців-фізичних осіб. 

Впродовж січня-вересня державну реєстрацію здійснили 126 суб’єктів 

підприємницької діяльності-фізичних осіб та 10 підприємств – юридичних осіб. 

Поряд з цим ліквідовано 90 суб’єктів - фізичних осіб та 7 суб’єктів - юридичних 

осіб. 

За звітний період 10 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

Працює Центр надання адміністративних послуг. За звітний період надано 

2975 адміністративних послуг та видано 20 документів дозвільного характеру. 

Міськрайонним центром зайнятості проведено 9 семінарів «Як розпочати 

свій бізнес», 6 семінарів «Від бізнес – ідеї до власної справи». 

З метою забезпечення населення товарами і послугами відкрито 9 магазинів 

в населених пунктах Ралівка, Черхава, Підгайчики, Рудки, Новий Калинів, 4 кіоски 

в селах Городище, Викоти, м. Рудки, 1 автомийку в с. Викоти. 

Житлово-комунальне господарство 

Підприємства житлово-комунального господарства забезпечили надання 

необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. В даній сфері працює 

90 чол., середньомісячна заробітна плата яких склала 2510 грн. 

Негативним фактором є значна заборгованість населення за надані житлово-

комунальні послуги. Незважаючи на зменшення заборгованості до початку року на 

228,6 тис. грн., вона залишається ще значною – 630,4 тис. грн. .Найбільшу 

заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним 

підприємством – 339 тис. грн. Проте слід відзначити, що з початку року вона 

зменшилась на 250 тис. грн. 



Житлово-комунальні підприємства району за звітний період спрацювали 

збитково і отримали 887,7 тис. грн. збитку, а саме Ралівське УЖКГ/1 (-11,7 тис. 

грн.), Новокалинівське ВУЖКГ (-840 тис. грн.), Рудківське ВУЖКГ (-36 тис. грн.). 

Транспорт і дорожнє господарство 

Основним перевізником на території району є ТзОВ «Самбірське АТП-

14608», яке здійснює пасажирські перевезення на 89 маршрутах. Працюють 202 

автобуси, в тому числі 68 одиниць власної техніки та 134 одиниці орендованої. 

Протягом січня-вересня 2015 року перевезено 2,7 млн. пасажирів і виконано 53,3 

млн. пасажирокілометрів, що становить відповідно 89,0 % та 95,0 % до 

відповідного показника 2014 року.  

З державного бюджету виділено 2,1 млн. грн. компенсацій на перевезення 

пільгових категорій громадян. 

Значна увага приділена ремонту доріг. З обласного бюджету передбачено 

кошти в сумі 9677,0 тис. грн., які спрямовані на ремонт доріг Судова Вишня-

Комарно (2,7 млн. грн.), Кружики-Нагірне (1,977 млн. грн.), Калинів-Дубляни-

Волоща (3,0 млн. грн.), Никловичі-Задністряни (2,0 млн. грн.). Роботи по цих 

напрямках завершені. 

З резервного фонду обласного бюджету передбачено 735 тис. грн. на ремонт 

комунальних доріг м. Рудки (150 тис. грн.), смт. Дубляни (450 тис. грн.), сіл Мала 

Білина (90 тис. грн.), Чуква (45 тис. грн.). Роботи завершені. 

Розроблена «Районна програма з ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування на території Самбірського району на 2015 рік», де 

передбачено 280 тис. грн. Ці кошти було використано на ремонт дороги загального 

користування місцевого значення Нагірне-Звір та Звір-Лукавиця. 

Крім цього на ремонт доріг комунальної власності за кошти органів 

місцевого самоврядування використано 2749,9 тис. грн. Встановлено 4-х автобусні 

зупинки в с. Чуква. 

Інвестиційна діяльність 

Впродовж звітного періоду проводились роботи по будівництву, 

реконструкції, капітальному ремонту об’єктів соціально-культурного призначення. 

Завершено реконструкцію зовнішнього освітлення в с. Ралівка (освітлено 

п’ять вулиць протяжністю 3,28 км). 

З державного фонду регіонального розвитку передбачено 2994,4 тис. грн. 

Роботи виконуються по 4-х об’єктах, а саме: реконструкція Народного дому села 

Воютичі (600 тис. грн.), реконструкція нежитлової будівлі під дитячий садок на 30 

місць в с. Хлопчиці (580 тис. грн.), реконструкція приміщення районної лікарні в 

смт. Дубляни (874,4 тис. грн.), реконструкція (впровадження енергозберігаючих 

заходів – утеплення зовнішніх стін) НВК «ЗСШ І-ІІІ ст. дошкільний навчальний 

заклад» в с. Чайковичі (940 тис. грн.). Станом на 4 листопада профінансовано 1857 

тис. грн. З місцевого бюджету дофінансовано 477,1 тис. грн. 

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку передбачені в сумі 

14850 тис. грн. Роботи плануються виконати на 36 об’єктах. Це будівництво та 



реконструкція дитячих садочків в місті Новий Калинів, селах Кульчиці, Бабина, 

Підгайчики, реконструкція народних домів в селах Вільшаник, Бірчиці, Долобів, 

проведення аварійно-відновлювальних робіт мостів в селах Сприня, Сусолів. 5 млн. 

грн. передбачені на 27 об’єктів, а саме 4561,8 тис. грн. на капітальний ремонт 

(заміна вікон) 25 –ти шкіл району, 438,2 тис. грн. – на капітальний ремонт лікарень 

в селах Городище та Ралівка. На сьогоднішній день завезено 570 вікон, 

встановлено 180 вікон.  

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

передбачено 450 тис. грн. Плануються виконати роботи по 6-ти об’єктах, а саме: 

- захист від підтоплення паводковими водами р. Волянка с. Воля Блажівська (120,0 

тис. грн.), захист від підтоплення паводковими водами р. Спринька с. Сприня 

(120,0 тис. грн.), захист від підтоплення паводковими водами р. Крем’янка с. 

Бережниця (110,0 тис. грн.).  

- в рамках проекту «Екологічно чистий населений пункт» проведення заходів з 

озеленення території м. Рудки (60,0 тис. грн.), будівництво каналізаційних мереж, 

каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд в смт. Дубляни (20,0 тис. грн.), 

заходи щодо відновлення і підтримки санітарного стану р. Стрв’яж с. Воютичі 

(20,0 тис. грн. 

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

передбачено кошти в сумі 16 млн. грн. на будівництво каналізаційних мереж, 

каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд в смт. Дубляни. Роботи 

виконуються. 

Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів. За 

результатами оцінювання 30 проектів виграли конкурс, реалізовуються 28 

проектів, в тому числі в розділі «Освіта» - 14 проектів, в розділі «Народні доми» - 7 

проектів, в розділі «Інші галузі» - 7 проектів. З обласного бюджету передбачено 

залучити 1715,1 тис. грн. Станом на 30 жовтня встановлено 231 вікно в бюджетних 

установах, перекрито дах 4-х шкіл, 3-х народних домів, лікарні в с. Ралівка, 

встановлено вуличне освітлення в с. Корналовичі, проведено внутрішні роботи 

народних домів сіл Стрілковичі, Бірчиці, облаштовано кладовище в с. Конюшки-

Королівські. Не розпочаті роботи по облаштуванню кладовища в с. Ралівка, 

реконструкцію музичної школи в смт. Дубляни. 

Бюджет 

Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів 

склала 34,9 млн. грн. податків і неподаткових платежів, що більше відповідного 

показника 2014 року на 10,2 млн. грн. Планові завдання 9-ми місяців виконані на 

115,2 %, річні контрольні цифри Мінфіну - на 93 %.  

Аналізуючи виконання бюджетів місцевих рад слід відмітити, що із 38 

органів місцевого самоврядування 32 виконали план наповнення дохідної частини 

бюджету. Районний бюджет виконано на 97 %.  

Питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної частини бюджету 

району становить 12,2 %. 

Заборгованість по податкових платежах станом на 01.10.2015 року склала 

250,5 тис. грн. і до початку року збільшилась на 109,2 тис. грн. Основний борг 



допущено Новокалинівським ВУЖКГ (172,7 тис. грн.), ТзОВ «ДОК КЄДР» (51,4 

тис. грн.), ТзОВ «ВІА НАТУРА» (22,3 тис. грн.). 

Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань з 

першочерговим спрямуванням коштів на соціальні виплати, енергоносії, 

медикаменти та харчування з пропорційним розподілом між галузями. Видаткова 

частина бюджету за звітний період склала 277383,9 тис. грн. і збільшилась у 

порівнянні із відповідним періодом 2014 роком на 28198 тис. грн. Значна частина 

бюджетних асигнувань була спрямована на утримання соціальної сфери, зокрема 

видатки на освіту становили 78588,5 тис. грн. (28,3 % загальних видатків), охорону 

здоров’я – 54156,8 тис. грн. (19,5 %), соціальний захист – 94327,5 тис. грн. (34,0 %), 

культуру – 10945,9 тис. грн. (3,9 %), державне управління – 11197,5 тис. грн. (4,0 

%), інші видатки – 28167,7 тис. грн. (10,3 %).  

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів соціального 

захисту, освіти, охорони здоров’я, культури. 

Соціальна політика 

Станом на 1 жовтня 2015 року у районі налічується 14602 особи, які мають 

право на пільги відповідно до діючого законодавства. На соціальне забезпечення 

спрямовано 88,6 млн. грн. або 31,9 % всіх видатків бюджету. 9097 сімей району 

отримують державні соціальні допомоги.  

Упродовж січня-вересня 2015 року за субсидіями для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 3107 сімей. Призначені 

субсидії 2453 сім’ям. Кількість учасників Програми житлових субсидій складає 

10,8 % від загальної кількості домогосподарств району.  

Крім цього для 207 сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на 

придбання скрапленого газу та твердого палива. 

Сім’ям, переміщених з тимчасово окупованої території України або районів 

проведення АТО, виплачено допомогу для покриття витрат на проживання в сумі 

231,5 тис. грн. Таку допомогу отримують 24 сім’ї. 

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання 

видано 48 санаторно-курортних путівок. В той же час на черзі на санаторно-

курортне лікування перебуває 230 інвалідів та ветеран війни. 

Надано статус «Ветеран праці» 28 особам, статус «Інвалід війни» - 3 особам, 

статус «Член сім’ї загиблого» - 9 особам. 

Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. В районі проживає 17,3 тисяч 

пенсіонерів. На кожну тисячу осіб населення припадає 252 пенсіонери. Впродовж 

звітного періоду їм виплачено 202,1 млн. грн. Середній розмір пенсії становить 

1298 грн.  

Ринок праці 

Станом на перше жовтня 2015 року на обліку в службі зайнятості перебувало 

568 осіб зі статусом безробітного. Впродовж звітного періоду працевлаштовано 

1028 осіб, професійне навчання проходили 255 осіб, у громадських роботах взяли 

участь 260 осіб. 



Працює робоча група по легалізації робочих місць. Відбулося 2 засідання та 

6 виїздів. Проведено 4 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 401 нове робоче місце 

(74,3 % до Програми зайнятості), в тому числі 169 - юридичними особами, 106 – 

фізичними особами з правом найму робочої сили, 126 – фізичними особами, які 

пройшли реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.  

Заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах і в 

організаціях району станом на 1 жовтня 2015 року відсутня. 

Середньомісячна заробітна плата по району за січень-серпень склала 2456 

грн., що складає 71,6 % обласного показника (по області 3432 грн.).  

Гуманітарна сфера 

Освіта. Станом на перше вересня 2015 року навчанням охоплено 7001 учень, 

що на 27 учнів більше, ніж у минулому навчальному році. У перший клас прийнято 

818 учнів, що на 51 учень більше, ніж у минулому навчальному році. Сформовано 

507 класів-комплектів. Середня наповнюваність становить 13,81 учня на клас. На 

початок 2015/2016 навчального року у зв’язку із відсутністю дітей було 

призупинено 10 класи у 8 школах.  

На розвиток освітньої галузі було спрямовано 78,6 млн. грн., що на 10,1 млн. 

грн. більше відповідного показника минулого рок. Навчально-виховний процес 

забезпечують 1201 педагогічний працівник.  

Проводилась підготовка до нового навчального року, вживалися заходи 

щодо створення відповідних умов щодо покращення навчального процесу дітей. 

Закуплено 50 комплектів парт на суму 54 тис. грн., комп’ютерну техніку на суму 

77,9 тис. грн. Відремонтовано центральне опалення в 4-х школах району 

(Гординянська та Малобілинська СЗШ, Чайковицький та Баранівецький НВК). 

З метою скорочення споживання природного газу котельні 9-ти шкіл району 

переведені на альтернативні види палива (дрова і вугілля). Встановлені коректори 

газу у 3 установах. 

За кооперовані кошти обласного, районного, місцевих бюджетів, кошти 

громади відповідно до програми мікропроектів встановлено 214 вікон та 4 дверей у 

10 школах району, проведено реконструкцію даху Підгайчиківської, Воютицької, 

Викотівської, Дубрівської СЗШ на площі 1210 кв. м. 

За результатами обласного конкурсу по напрямку «Розвиток мережі 

дошкільних навчальних закладів» переможцями у 2015 році стали Чуква, Верхівці, 

Вощанці. З районного бюджету виділено 50,0 тис. грн. 

З 4 по 17 червня на базі 10 навчальних закладів працювали англомовні 

табори, відпочинком та навчанням було охоплено 220 учнів 4-7 класів. 17 

вихованців дитячого будинку «Рідний дім» с. Корналовичі оздоровлювались за 

рахунок спонсорських коштів на базі «Затишне гніздечко» в с. Гребенів 

Сколівського району. 

Із-за відсутності фінансування СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня в 

поточному році не проводив оздоровлення дітей. 



По лінії соціального захисту оздоровлено 10 дітей в санаторії «Молода 

гвардія» та 54 дитини – в санаторіях області. 7 дітей учасників бойових дій АТО 

оздоровлено в санаторії «Лісотехнік», 6 дітей – в санаторіях Білорусії, 21 дитина – 

в санаторіях області. 

Однією з проблемних галузей в районі була і залишається галузь охорони 

здоров’я. Бюджет охорони здоров’я за 9-ть місяців 2015 року склав 54,2 млн. грн., 

в тому числі 45,3 млн. грн. або 83,7 % - витрати на заробітну плату, 5,3 млн. грн. 

або 9,7 % - енергоносії. Має місце дефіцит коштів на зарплату. 

В рамках оптимізації мережі скорочено 90 ліжок. Прийнято ряд додаткових 

заходів по скороченню видатків на оплату праці (скорочення штатних одиниць, 

зняття сумісництва з працівників медустанов, відпустки без збереження зарплати, 

невиплата індексації).  

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів 

встановлено 27 енергоощадних вікон та 4 дверей в амбулаторії ЗПСМ с. Луки, 

перекрито дах Ралівської лікарні, проводиться реконструкція корпусу Дублянської 

лікарні. 

Культура. Робота галузі культури спрямовувалась на задоволення 

культурно-інформаційних потреб населення. Було проведено тематичних заходів, а 

саме: відзначення річниці УГВР, відзначення 150-річчя від дня народження Андрея 

Шептицького, концерт, присвячений 60-річчю з дня народження Ігоря Білозіра. 

Відзначено Дні Європейської спадщини в с. Сприня. Проводились заходи до Дня 

Незалежності України. 

Проводиться реконструкція народних домів в селах Воютичі, Бірчиці, 

Вільшаник, Долобів, де буде спрямовано 3081,7 тис. грн. коштів державного 

бюджету В рамках реалізації програми мікропроектів перекрито дах Народного 

дому в м. Рудки, селах Бережниця, П’яновичі, встановлено вікна в народних домах 

сіл Погірці, Баранівці, проведені внутрішні роботи народних домів в селах 

Стрілковичі, Бірчиці. За кошти місцевого бюджету проводиться реконструкція 

Народного дому в с. Пиняни. Також проведені поточні ремонти народних домів в 

селах Вощанці, Подільці, Максимовичі, Задністряни, Бабина, Хлопчиці. 

Проаналізувавши підсумки соціально-економічного розвитку району за 

дев’ять місяців 2015 року, слід зазначити, що поряд із позитивними досягненнями є 

моменти, які потребують постійної підвищеної уваги зі сторони керівників всіх 

рівнів управління. Це – наповнення дохідної частини бюджету, суттєве підвищення 

рівня оплати праці, подолання тіньової зайнятості, створення умов для залучення 

інвестицій.  

 


