
Звіт 

голови Самбірської районної державної адміністрації 

щодо виконання делегованих районною радою повноважень за 2016 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. 

Станом на 1 січня 2016 року в районі утворено 8 об’єднаних територіальних 

громад, до складу яких увійшли 23 місцеві громади, 71 населений пункт. Загалом до 

громад відійшло 62% площі району та 53,7% населення, а також 38 шкіл, 51 народний 

дім, 48 бібліотек, 2 філіали музичної школи, 36 ФАПів, 10 амбулаторій. 

Всі об’єднані територіальні громади з 2016 року перейшли на прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом та отримували базову дотацію, 

освітню та медичну субвенції. 

Тому у звіті про делеговані повноваження відображено виконання показників 

соціально-економічного розвитку без об’єднаних територіальних громад. 

Впродовж 2016 року райдержадміністрацією було підготовлено і внесено на 

розгляд сесії районної ради ряд питань з різних аспектів життєдіяльності району. При 

цьому першочергова увага приділялась питанням, які обумовлюють перспективи 

розвитку території і сприяють поліпшенню умов життя населення.  

Було розроблено і подано на розгляд сесії районної ради Програму соціально-

економічного і культурного розвитку Самбірського району на 2016 рік та 28 

комплексних програм різного спрямування. На їх виконання з місцевого бюджету 

було спрямовано 2389,4 тис. грн.  

Хід виконання програм неодноразово заслуховувався на колегіях 

райдержадміністрації, сесіях районної ради. 

Районна державна адміністрація подавала пропозиції до обласних програм. 

Слід зазначити, що із 41-єї програми район приймав участь у реалізації заходів 19 

програм, на виконання яких залучено 22,1 млн. грн. обласних коштів. 

Бюджет району є основним фінансовим документом, який має важливий вплив 

на рівень соціально-економічного та культурного життя в районі. Тому складання, 

впровадження та контроль за його виконанням є одним з основних завдань 

адміністрації.  

По бюджетних питаннях упродовж 2016 року було прийнято 76 розпоряджень 

голови райдержадміністрації та на розгляд сесій винесено 10 питань.  

У зв’язку із об’єднанням територіальних громад до складу місцевого бюджету 

району входить 16 бюджетів, з них 1 районний, 1 міський, 14 сільських.  

За 2016 рік до зведеного бюджету району надійшло 430,8 млн. грн., в тому 

числі 40,8 млн грн складають власні надходження та 390,0 млн грн – міжбюджетні 

трансферти. Планові показники по власних доходах виконані на 121,4 %. 

Основними джерелами наповнення місцевої казни є податок на доходи 

фізичних осіб – 13,9 млн. грн. (34 % загальних поступлень), плата за землю – 6,6 млн. 
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грн. (16,2 %), акцизний податок – 6,4 млн. грн. (15,8 %), єдиний податок – 5,9 млн. 

грн. (14,5 %). 

Виконання дохідної частини бюджету забезпечено всіма органами місцевого 

самоврядування.  

Впродовж 2016 року забезпечено перевиконання дохідної частини районного 

бюджету більше 5-ти відсотків (+6,5 млн. грн.), що дало змогу спрямовувати 

додаткові кошти на першочергові видатки. Так на виплату заробітної плати з 

нарахуваннями додатково виділено 4,7 млн. грн., на оплату енергоносіїв – 0,5 млн. 

грн., на дофінансування дитячих дошкільних закладів району – 0,8 млн. грн., інші  

видатки – 0,5 млн. грн. 

Видаткова частина бюджету склала 426,9 млн. грн. Із бюджету району 

фінансуються 135 установ чисельністю 3047 штатних одиниць.  

Але разом з тим слід зауважити, що у 2016 році одним із найбільш проблемних 

питань роботи адміністрації було забезпечення виконання видаткової частини 

бюджету. 

При затвердженні бюджету на 2016 рік на оплату праці та енергоносіїв не 

вистачало асигнувань в загальній сумі 52,5 млн. грн., зокрема: 

- установам охорони здоров’я – 32,8 млн. грн.,  

- освіти – 13,0 млн. грн., 

- культури – 6,7 млн. грн.  

Це змусило нас прийняти заходи щодо економії коштів на загальну суму 31,4 

млн. грн. Це і скорочення штатних одиниць, і зняття сумісництва з працівників 

медустанов, і відпустки без збереження зарплати. Такі дії викликали невдоволення 

серед працівників. Проте це були вимушені кроки, оскільки виконання запланованих 

заходів в сумі 22,6 млн. грн. давало можливість звертатися у Львівську обласну 

державну адміністрацію за допомогою.  

Завдяки розумінню та сприяння керівництва Львівської облдержадміністрації 

нам додатково виділили 19,6 млн. грн.  

Слід зазначити, що була підтримка і від об’єднаних територіальних громад (8,7 

млн. грн) та Самбірської міської ради (2,3 млн.. грн).  

Це дало змогу завершити бюджетний рік, виплативши заробітну плату усім 

працівникам бюджетних установ в повному обсязі. 

 

Надходження платежів до бюджетів усіх рівнів залежить від розвитку 

реального сектору економіки. 

Промисловий комплекс району представлений 19 підприємствами. За 

підсумками 2016 року обсяг реалізованої продукції склав 169,9 млн. грн., що на 

32,9 % більше, ніж у 2015 році. Позитивна динаміка розвитку промисловості 

сформована переважно за рахунок збільшення випуску сонячної енергії на 83,5 %, 

м’яса – на 14 %, керамзитоблоків – у 5,8 рази, омивачів скла – у 3,5 рази.  

В промисловості працює 713 чоловік, середня заробітна плата яких склала 3711 

грн., що більше районного показника. 
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Промисловими підприємствами району сплачено до бюджетів усіх рівнів 26,4 

млн. грн., що складає 11,1 % від загальної суми бюджетних надходжень. Сплачено 5,8 

млн. грн. єдиного соціального внеску. 

Важливим сектором економіки району є агропромисловий комплекс.  

Землі сільськогосподарського призначення займають 72,1 тис. га території 

району, з них 44,7 тис. га – рілля. 

Сільськогосподарську продукцію виробляють 27 сільськогосподарських 

підприємств, 61 фермерське господарство та 17,7 тисяч особистих селянських 

господарств.  

Посівна площа сільськогосподарських культур під урожай 2016 року 

збільшилась на 4 тис. га і склала 34,2 тис. га. Найбільша площа сконцентрована у 

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» (11 тис. га), ТзОВ «Агро Захід МХП» (5,2 тис. га), ТзОВ 

«Барком» (807 га), ФГ «Колос К» (899 га), ФГ «Оазис К» (775 га). 

У структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові культури 

- 44,3 % (15,2 тис. га). Агроформування почали вирощувати сою (3322 га), соняшник 

(1898 га) та цукровий буряк (488 га). Посіви ріпаку у структурі посівних площ 

складають 12,7 % (4362 га), тоді як у 2014 році було 27,5 % (8146 га). 

У 2016 році зібрано рекордний урожай зернових культур - 77,4 тис. тонн. (+10,7 

тис. тонн). Врожайність становить 49,2 ц/га при середньообласному показнику 

47 ц/га. 

Крім цього в минулому році з перспективою на 2017 рік розпочато розвиток 

галузі ягідництва та садівництва: 

- посаджено 5 га яблуні (ФГ «Яблунька», ФГ «Зелені луки»); 

- посаджено 32 га малини, 2 га черешні, понад 1 га полуниці в селах Городище, 

Бісковичі, Берестяни ( агропідприємці Бринько, Ваврин, Кіт, Чаплик); 

Розпочато створення садівничого кооперативу. 

Проведено ряд заходів в галузі тваринництва: 

- створено молочну ферму на базі господарства сімейного типу ФГ «Розквас» 

(с. Ралівка), де сьогодні утримується 10 голів корів (в перспективі збільшення до 30 

гол.).  

- ФГ «Родинне благо» (с. Ваньковичі) проводить реконструкцію ферми для 

утримання поголів’я ВРХ на 50 гол. 

- в с. Бабина створено господарство сімейного типу та збудовано молочну 

ферму на 10 голів корів (ФОП Бурак). 

На реалізацію цих проектів з районного бюджету було виділено 100 тис. грн. 

(ФГ «Родинне благо» - 30,3 тис. грн, ФГ «Росквас» – 30,1 тис. грн, фізичній особі 

Бурак М. М.- 39,6 тис. грн.). Кошти були спрямовані на компенсацію вартості 

придбаних корів та нетелів молочного напрямку продуктивності. 

З бюджету Бабинської ОТГ надано фінансову допомогу в сумі 25,0 тис грн. для 

підтримки розвитку молочного тваринництва ФОП Бурак. 
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Уряд Канади реалізовує проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні». 

Фермерам району надано 500 тис. грн. (ФГ «Черепаніна» 400 тис. грн. та ФОП Буряк 

100 тис. грн.) 

Завдяки таким заходам вдалося досягти збільшення виробництва молока на 

24 %. 

Налагоджено співпрацю із Львівською аграрною дорадчою службою. 

Серед інвестиційних проектів, що реалізовувались у сфері агропромислового 

комплексу району у 2016 році, слід відмітити: 

- будівництво складів для зберігання зерна у селах Новосілки-Гостинні та 

Чуква (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»),  

- збудовано комплекс по утриманню 150 голів корів молочного напрямку 

продуктивності в с. Стрілковичі (ФГ «Білак»). 

В звітному році агропідприємства району отримали фінансову підтримку з 

державного бюджету в сумі 386,3 тис. грн (ТзОВ «Самбірська птахофабрик», ФГ 

"Сподівання», ФГ «Мідас» ). 

В рамках обласної програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва фермерам району виділено 1,3 млн. грн. Кошти були використані для 

закупівлі сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту рослин 

(закуплено 2 трактори, автомобіль МАЗ, подрібнювач тощо - ФГ "Яблунька", ФГ 

"Ліщук", ФГ "Сподівання", ФГ Черепаніна, ФОП Ваврин,).  

Додатковим доходом селян є орендна плата. Агрогосподарствами виплачено 

за оренду земельних паїв 25,5 млн. грн., в тому числі зерном 20,8 млн. грн., коштами 

– 4,7 млн. грн. 

Грошова оцінка ріллі коливається від 8921 грн за 1 га до 31879 грн за 1 га. 

Відсоток орендної плати від грошової оцінки орендованої землі становить від 3 до 

11,0 %, середній по району становить 4,5 %. 

Здійснюючи делеговані повноваження, районна державна адміністрація  

приділяє значну увагу реалізації завдань в галузі інвестицій, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства. На сьогоднішній день інвестиції 

стають домінуючим чинником зростання на найближчу перспективу. 

З метою покращення інвестиційного іміджу району проведено інвентаризацію 

вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані під залучення інвестицій 

(на сьогоднішній день таких ділянок 40). Усі вони розміщені на сайтах обласної та 

районної адміністрацій. Є також вільні виробничі приміщення, які можуть надаватись 

в оренду (колишній Рудківський цегельний завод, Чайковицький завод «Світанок»). 

Впродовж звітного року проводились роботи по будівництву, реконструкції, 

капітальному ремонту 42-х об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального 

призначення на суму 27,2 млн. грн. 

За кошти державного фонду регіонального розвитку реалізовано 5 проектів 

на загальну суму 10,4 млн. грн. (проведено реконструкцію дитячих садочків в селах 

Хлопчиці, Підгайчики, реконструйовано лікарню «Хоспіс» та закуплено обладнання, 

замінено 170 вікон та 2360 склоблоків у Рудківській школі, розпочато будівництво 

спортзалу до школи в с. Воютичі). Із районного бюджету було виділено 

співфінансування в сумі 163,5 тис. грн. 
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За кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток території реалізовано 4 проектів на суму 2,9 млн. грн. (реконструкція 

Рудківської та Дублянської лікарень, капітальний ремонт дитячого садка в с. 

Кульчиці, відновлювальні роботи моста в с. Сусолів). Співфінансування з районного 

бюджету склало 104,2 тис. грн. 

Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів. Впроваджено 14 

проектів на суму 2,5 млн. грн. З районного бюджету на співфінансування виділено 

579,0 тис. грн. 

З бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 2,1 млн. грн. на 5 

проектів (добудовано танцювальну кімнату у Нагірнянській школі, проведено 

реконструкцію площі в м. Рудки із встановленням світильників на сонячних батареях 

та дофінансовано 3 проекти ДФРР). 

З місцевих бюджетів на реалізацію проектів спрямовано 1,4 млн. грн.   

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

реалізовано 5 проектів на суму 608 тис. грн. Ще 2 проекти на 7,3 млн. грн. 

реалізовано в м. Рудки за кошти державного фонду охорони навколишнього 

природного середовища. 

В житлово-комунальному господарстві вирішено одне із найбільш 

проблемних питань – забезпечення водопостачанням м. Рудки шляхом будівництва 

водогону Великий Любінь - Рудки. 

Виконані роботи по газифікації с. Загір’я за кошти обласного та районного 

бюджетів (1,2 млн. грн). 

Активно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо надання 

державної фінансової підтримки для здійснення заходів з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження. Відповідно до Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського району на 

впровадження енергозберігаючих заходів у 2016 році, з районного бюджету було 

виділено 167,4 тис. грн. 

Висвітлюючи делеговані повноваження в галузі дорожньої інфраструктури 

слід зазначити, що у звітному році на проведення капітального та поточного ремонту 

автомобільних доріг передбачено 100,1 млн. грн. Це найбільша сума коштів, яка коли-

небудь виділялась на дороги.  

З державного бюджету передбачено 37 млн. грн., додатково виділено під 

державні гарантії ще 17,8 млн. грн., з державного бюджету за рахунок перевиконання 

митних надходжень – 28,2 млн. грн., з обласного бюджету – 14,5 млн. грн., з місцевих 

бюджетів 2,5 млн. грн. на ремонт комунальних доріг. 

Фактично було освоєно 86,4 млн. грн. 

 Відремонтовано 25,3 км доріг на 16 напрямках, найбільші з яких: 

- Львів – Самбір – Ужгород (спрямовано 28,2 млн. грн.) 

- Чернихів – Максимовичі (спрямовано 14,1 млн. грн.), 

- Самбір-Мостиська-Борислав (8 млн. грн.), 

- Кружики-Нагірне (5,8 млн. грн.), 

- Звір-Лукавиця (3,9 млн. грн.) 
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- Нагірне-Звір (3,6 млн. грн.), 

- Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі (3 млн. грн.), 

- Рогізне-Бірчиці (3 млн. 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  

За кошти місцевих бюджетів проведені ремонти доріг в Рудках, Чайковичах, 

Новосілки Гостинні, Хлопчицях, Стрілковичах, Михайлевичах. 

На жаль, не все передбачене вдалося реалізувати. Службою автомобільних 

доріг не проведені ремонтні роботи на дорогах Калинів-Дубляни-Волоща (4 млн .грн), 

Гординя (Калинів-Дубляни-Волоща) - 2 млн. грн.), Вербівка-Бісковичі (2,5 млн. грн.), 

Шептичі-Михайлевичі (2 млн. грн.), Гординя-Залужани (1 млн. грн.). 

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 2016 році проведено конкурс на визначення 

автомобільного перевізника на 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. Працюють 209 автобусів, в 

тому числі 80 одиниць власної техніки та 129 одиниць орендованої. Протягом 2016 

року послугами пасажирського транспорту скористалися 3436 тис. пасажирів, що на 

139,0 тисяч менше, ніж у 2015 році. Пасажирооборот склав 68,7 млн. пасажиро-

кілометрів і зменшився на 2,5 %. 

Щоденно маршрутною мережею перевозиться 9,4 тис. пасажирів. 

З обласного бюджету виділено 689,2 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 році відбулося 4 засідання, на яких розглянуто 11 

звернень. Крім того від мешканців району поступило 66 звернень з питань 

транспорту. Всі питання були розглянуті вчасно. 

Здійснюючи делеговані повноваження у сфері містобудування, слід 

відзначити, що за 2016 рік сектором містобудування та архітектури видано 372 

висновки по проектах землеустрою щодо відводу земельних ділянок для 

містобудівних потреб, підготовлено і видано 121 будівельний паспорт, 5 паспортів 

прив’язки малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.  

Поетапно розробляються генеральні плани населених пунктів. У 2016 році 

розроблено 6 генеральних планів (села Михайлевичі, Шептичі, Вістовичі, Містковичі, 

Береги, Пиняни).  

Згідно державного реєстру в районі на обліку перебувають 3 пам’ятки 

культурної спадщини державного значення. Також є 4 пам’ятки культурної спадщини 

місцевого значення та 2 пам’ятки археології.  
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Прийнята Програма збереження культурної спадщини району на 2016-2017 

роки. 

До делегованих повноважень належить і координація роботи місцевих 

землевпорядних органів.  

На початок 2017 року нормативна грошова оцінка земель в межах населених 

пунктів по всіх 110-ти населених пунктах проведена. Коригування потребує оцінка 

20-ти населених пунктів, яка буде здійснена у 2017 році. 

У 2016 році управлінням Держгеокадастру на земельних торгах продано право 

оренди на 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 340,9 

га на суму 750,6 тис. грн. (при стартовій ціні 414,6 тис. грн.). 

Одним із пунктів делегованих повноважень є забезпечення відповідно до 

законодавства розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і 

спорту.  

Мережа закладів освіти, яка підпорядкована районному відділу освіти, налічує 

26 шкіл, в яких навчається 3521 учень.  

На початок 2016/2017 навчального року було проведено реорганізацію 

Никловицької СЗШ І-ІІ ст. у школу І ст.  

Важливим кроком щодо підвищення рівня надання якісних освітніх послуг 

стало створення 2 опорних шкіл – Рудківської СЗШ імені Володимира Жеребного та 

Ралівської СЗШ імені Івана Франка. На зміцнення їх матеріальної бази виділено 578,4 

тис. грн. 

На розвиток освітньої галузі у 2016 році було спрямовано 66,5 млн. грн. 

Вживалися заходи щодо створення відповідних умов щодо покращення 

навчального процесу дітей. Закуплено 15 комплектів парт, інтерактивні дошки, 

учнівські стільці.  

З департаменту освіти отримано 35 комп’ютерів на суму 447,1 тис. грн., які 

передані у школи району.  

В рамках обласної програми розвитку освіти закуплено спортобладнання та 

підручники для шкіл району. 

Для покращення температурного режиму замінено 219 вікон у 4-х школах 

району (Рудківській, Погірцівській, Кульчицькій, Новосілківському НВК), проведено 

реконструкцію даху Нагірнянської СЗШ та Погірцівського дитячого дошкільного 

закладу. 

Розпочато будівництво спортивного залу Воютицької СЗШ та проведені роботи 

по оновленню спортзалу в школі с. Хлопчиці.  

За кошти місцевого бюджету розпочато добудову двох класів у Стрілковицькій 

школі. 

У минулому році вживалися заходи щодо підвищення рівня охоплення дітей 

дошкільним вихованням. Послуги дошкільної освіти надавали 5 дошкільних 

навчальних закладів, 4 навчально-виховних комплекси та 11 короткотривалих 

дошкільних груп. Суспільним дошкільним вихованням охоплено 907 дітей. Показник 

охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 6 років  становить 65 %. 
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Пріоритетним завданням для дошкілля району залишається розширення мережі 

дошкільних навчальних закладів. 

Проведено роботи по реконструкції дитячих садочків в селах Підгайчики, 

Хлопчиці, які будуть відкриті у 2017 році. 

Продовжується реконструкція дитсадка в с. Кульчиці. 

В рамках програми мікропроектів проводились ремонтні роботи по створенню 

НВК в селах Вощанці, Нагірне. 

Загалом у 2016 році проведено реконструкцію 14 навчальних закладів, де 

спрямовано 11,3 млн. грн. 

З метою здійснення організованого перевезення школярів у рамках районної 

програми “Шкільний автобус” в закладах освіти функціонує 5 шкільних автобусів, 

якими до місць навчання підвозиться 255 дітей. Крім цього по угоді із ТзОВ 

«Самбірське – 14608» проводиться довіз 85 учнів. Ведеться робота про придбанню ще 

2 шкільних автобусів. 

Для покращення фізичного виховання дітей в с. Погірці встановлено 

спортивний майданчик з тренажерним обладнанням, в с. Ралівка розпочато 

будівництво спортивного павільйону. 

Впродовж року проведено 38 районних змагань, взято участь у 29-ти обласних, 

10-ти всеукраїнських та 6-ти міжнародних спортивних заходах.  

Спортсмени ДЮСШ були чемпіонами та призерами всеукраїнських і 

міжнародних змагань з легкої атлетики та футболу. 

Головною метою розвитку медичної галузі залишається поліпшення здоров’я 

населення, забезпечення рівного доступу до медичних послуг належної якості, 

оптимізація мережі закладів охорони здоров’я. 

Впродовж року було проведено ряд заходів з оптимізації та реорганізації 

мережі, а саме  

- утворено КЗ Самбірський районний Центр первинної медико-санітарної 

допомоги; 

- утворено КЗ «Рудківська районна лікарня планового лікування» 

- для надання кваліфікованої підтримки паліативним хворим відкрито районну 

лікарню «Хоспіс». 

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів у 

Рудківській лікарні замінено 89 вікон, перекрито дах та замінено 92 вікна у 

Дублянської лікарні, проведено реконструкцію приміщень Ралівської та 

Стрілковицької лікарських амбулаторії ЗПСМ, відремонтовано ФАПи в селах 

Ваньовичі, Дубрівка. 

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 1710 культурно-

мистецьких заходів. 
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Вперше проведено фестиваль україно-польської культури «Ми – одна родина», 

проведено фестивалі «Кульчиці-Фест», «Лемківська ватра», конкурси «Пісня 

родинного вогнища», «У барвах золотої осені» тощо.  

Проведено ряд заходів відзначення державних та національних свят, ювілейних 

дат. Найбільш значимі –відзначення 25-річчя Незалежності України, 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 в 

народному домі м. Рудки реконструйовано глядацький зал, в народному домі с. 

Чайковичі встановлено вікна і оновлено фасад, в народному домі с. Новосілки-

Гостинні проведені внутрішні роботи. За кошти сільської ради замінено 3 вікна в 

музеї Петра Сагайдачного. Також здійснено поточний ремонт народних домів в селах 

Погірці та Підгайчики. 

В рамках обласних програм закуплено звукопідсилюючу апаратуру для 

народного дому м. Рудки. Бібліотеки району отримали 4 комп’ютери, а бібліотечний 

фонд поповнився примірниками книг на суму 32,7 тис. грн.  

2016 рік був соціально - орієнтованим як для населення України так і для 

населення району. На соціальний захист та соціальне забезпечення було 

спрямовано 239,3 млн. грн. 

До Єдиного Державного реєстру обліку пільгових категорій району внесено 

13,6 тис. осіб (20 % населення).  

Майже 10 тисяч сімей отримують матеріальні допомоги, 13 тисяч сімей 

отримують субсидії. 

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 

54 санаторно-курортних путівки.  

Відповідно до районної програми за кошти місцевого бюджету виплачено 47,6 

тис. грн. вдовам політв’язнів та 84,1 тис. грн. учасникам бойових дій УПА. 

З районного бюджету виділялися кошти на виплату допомог ліквідаторам 

аварії на ЧАЕС. 

Особлива увага приділена учасникам АТО та родинам загиблих. На обліку 

перебуває 227 демобілізованих учасників АТО.  

Для покращення надання комплексу послуг працює «Єдине вікно», де 

впродовж року було 657 звернень щодо надання соціальної та психологічної 

підтримки, найважливіші з яких: оформлення документів для надання групи 

інвалідності, пільговий проїзд транспортом, виділення земельних ділянок. 

В райдержадміністрації проведено 6 зустрічей з демобілізованими учасниками 

АТО. 

В районі проживає 6 сімей загиблих учасників АТО. Трьом сім’ям загиблих 

учасників АТО виплачено грошову компенсацію на придбання житла на загальну 

суму 1,3 млн. грн (триває пошук житла). 5-ти сім’ям загиблих під час АТО надано 

грошову допомогу по 32 тис. грн. для встановлення пам’ятних знаків.  

Щомісячно виплачується адресна грошова допомога дитині загиблого учасника 

бойових дій АТО Свідерському С. І. в сумі 2,5 тис. грн.. 
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3 військовослужбовцям-інвалідам, які брали участь в АТО, виплачено грошову 

компенсацію на придбання житла в сумі 1,8 млн. грн.  

112-ти демобілізованим воїнам, що повернулися із зони АТО, і звільненим 

особам, безпосереднім учасникам АТО, виплачено допомогу в розмірі 3 тис. грн. 

4 поранені учасники АТО отримали допомогу з Канади (1000$). 

На території району 315-и учасникам АТО надано дозволи на відведення 

земельних ділянок у власність площею 89,2 га. 

11 учасників бойових дій АТО було направлено на навчання за професією 

«водій автотранспортних засобів”. 

Видано 71 направлення учасникам АТО для проходження курсу реабілітації в 

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

району.  

Оздоровлено 48 дітей учасників бойових дій АТО. 

Значна увага приділяється роботі із дітьми. В районі проживає 14840 дітей. На 

обліку у службі у справах дітей перебуває 24 дитини-сироти та 32 дитини, позбавлені 

батьківського піклування.  

6 дітей-сиріт та 15 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають 

на квартирному обліку. 

В грудні 2016 року для 4-х дітей, позбавлених батьківського піклування, було 

придбано житловий будинок в с. Чернихів вартістю 550 тис. грн, на який з обласного 

бюджету було виділено 310 тис. грн., з районного – 120 тис. грн., з бюджету 

Новокалинівської міської ради – 120 тис. грн. 

Протягом 2016 року проведено 12 рейдів «Діти Вулиці» «Вокзал», 2 рейди 

«Урок». 

Проведено 9 засідань Комісії з питань захисту прав дитини та 4 засідання 

Координаційної ради з питань дітей. 

На виконання делегованих повноважень райдержадміністрацію протягом 2016 

року проведено ряд заходів, направлених на недопущення та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території району. 

Впродовж року виникали пожежі в екосистемах (горіння торфу та сухої 

рослинності).  

Проведено 7 засідань районної комісії з питань ТЕБ і НС райдержадміністрації, 

розглянуто 35 питань, прийнято відповідні рішення.  

Із резервного фонду районного бюджету було виділено 27,1 тис. грн. 

В районі діє Програма створення і використання Самбірського районного 

резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків 

ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2016-2020 

роки. В рамках програми придбано паливно-мастильні матеріали на 90 тис. грн., 

закуплено 2 човни та 10 рятувальних жилетів. 

Були проведені відновлювальні роботи лівобережної дамби в с. Сусолів 

довжиною 300 м. 
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За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

проведені руслорегулюючі роботи на р. Черхавка в с. Городище. 

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. 

Є багато задумів щодо вдосконалення роботи, вирішення назрілих проблем 

району. Але втілення в життя наміченого можливе лише при умові дієвості всіх 

зацікавлених сторін – органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

депутатів всіх рівнів, їх солідарної відповідальності за стан справ у районі. Саме від 

наших спільних зусиль значною мірою залежить, як буде і надалі розвиватися наш 

район. 

 

 


