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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського 

району на 2016 рік розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації на основі даних та пропозицій відділів, управлінь 

райдержадміністрації, підприємств та організацій на виконання статті 143 Конституції 

України, Законів України ―Про місцеві державні адміністрації‖, ―Про місцеве 

самоврядування в Україні‖. 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України «Про 

державне прогнозування і розроблення програм соціально-економічного та 

культурного розвитку України», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 

№ 621 «Про розроблення прогнозних та програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».  

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень: 

- Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;  

- Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2016 рік 

спрямована на розвиток економіки району, покращення умов життєдіяльності 

населення, забезпечення потреб в об’єктах та послугах соціальної інфраструктури, 

виходячи з реальних фінансово-економічних можливостей району 

Прогнозні розрахунки розроблено на основі аналізу поточної соціально-

економічної ситуації в господарському комплексі району з урахуванням наявних 

проблем в економіці району. 

У Програмі передбачений комплекс завдань та заходів, спрямованих на 

вирішення проблемних питань у відповідних галузях економіки та соціальної сфери. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватись за рахунок 

коштів державного, обласного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, організацій, 

інвесторів,  

Завдання і заходи Програми реалізовуватимуться шляхом тісної взаємодії 

райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, об’єднаними 

територіальними громадами, у співпраці з суб’єктами господарювання, 

громадськістю, що забезпечуватиме ефективне використання наявних та залучених в 

район ресурсів, сприятиме утриманню позитивних тенденцій в соціально-

економічному розвитку району. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2015 РІК 

 

Основною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Самбірського району на 2015 рік було забезпечення стабільного функціонування та 

розвиток господарського комплексу району, підвищення життєвого рівня населення та 

якості послуг соціальної і гуманітарної сфер, підвищення стандартів життя безпеки 

життєдіяльності громадян району. 

В районі проводилась відповідна робота з розвитку промислового та 

агропромислового комплексу, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, 

створення нових робочих місць, а також розв’язання гострих соціальних проблем. 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс району представлений 17 підприємствами. Протягом 

2015 року розвиток галузі характеризувався зменшенням обсягу реалізованої 

продукції на 14,5 %, що пояснюється призупиненням роботи Воютицького МПД ДП 

«Укрспирт», який не працював впродовж 10-ти місяців. Негативна динаміка 

спостерігалась також на підприємствах ТзОВ «Корпорація КРТ» (-975,2 тис. грн.), ПП 

«Білаки» (-450 тис. грн.). Не працювало впродовж року ДП «Ерві Ремі».За підсумками 

2015 року обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами району склав 

127,8 млн. грн. Завдання Програми виконано на 79,9 %. Серед районів області за 

обсягом реалізованої продукції на одиницю населення район займає 16 місце.  

Водночас зростання 

обсягів реалізованої продукції 

досягнуто на ТзОВ «Самбірська 

сонячна станція» (на 15,3 млн. 

грн.), ТзОВ «Самбірська 

сонячна станція - 2» (на 3,9 млн. 

грн.), ТзОВ «Браш» (на 3,5 млн. 

грн.), ТзОВ «Будівельник» (на 

1,5 млн. грн..) Збільшено 

виробництво сонячної енергії на 

10,9 %, керамічної цегли – на 4,3 

%, керамічних виробів – на 63,6 

%, керамзитоблоків – на 20,3 %. 
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В листопаді Воютицьке МПД відновило роботу і налагодило випуск нового 

виду продукції – омивачів скла.  

В грудні 2015 року завершено будівництво ІІІ та ІV черги сонячної станції в с. 

Ралівка додатковою потужністю 3,91 МВт. 

На ПрАТ «Вістовицький завод будівельної і художньої кераміки» розпочали 

монтаж додаткової лінії по виробництву цегли-сирцю та розширено асортимент 

випуску керамічних виробів. 
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В промисловості працює 613 чоловік, середня заробітна плата яких склала 2333 

грн., що нижче районного показника. 

Промисловими підприємствами району сплачено до бюджетів усіх рівнів 18 

млн. грн., що складає 12,5 % від загальної суми бюджетних надходжень. Сплачено 6,3 

млн. грн. єдиного соціального внеску. 

На оновлення основних фондів та проведення реконструкції промисловими 

підприємствами вкладено 82,6 млн. грн. капітальних інвестицій. 

Агропромисловий комплекс  

Важливим сектором економіки району є агропромисловий комплекс. 

Сільськогосподарську продукцію виробляють 27 сільськогосподарських підприємств, 

61 фермерське господарство та 17,7 тисяч особистих селянських господарств. 

Працюють 4 інвестори з інших районів області, якими обробляється 18,4 тис. га землі, 

що становить 60,9 % посівної площі району. Ними у 2015 році інвестовано 10,3 млн. 

грн. 
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Виробництво валової 

продукції у 2015 році 

склало 525,2 млн. грн. і 

зросло на 0,1 %, проте 

завдання Програми 

виконано лише на 

97,7 %. Продукція 

рослинництва зросла 

на 1,1 %, тваринництва 

зменшилась на 1 %. 

Посівна площа 

сільськогосподарських 

культур під урожай 

2015 року склала 30,2 

тис. га, що на рівні 

показника 2014 року. 

Слід зазначити, що у минулому році майже в два рази збільшилися площі 

посіву цукрового буряка і становили 514 га. Було посіяно 1893 га соняшника, 2085 га 

сої. 

Господарствами всіх категорій зібрано 70 тис. тонн зернових культур (+0,1 % 

до 2014 року), 76,6 тис. тонн картоплі (+2,5 %), 13,1 тис. тонн овочів (+9,2 %), 2,4 тис. 

тонн плодів і ягід – на 2,1 %. Внаслідок зменшення посівних площ озимого ріпаку 

виробництво олійних культур зменшено на 22,6 %.  

Господарствами населення у 2015 році вирощено 20,5 % загального урожаю 

зернових та зернобобових культур, 99 % картоплі, 100 % – овочів. 

Станом на 1 січня 2016 року в усіх категоріях господарств утримувалось 11721 

гол. ВРХ (-2020 гол. до 2014 року), в тому числі корів 7809 (-856 гол.). 26,1 тис. гол. 

свиней (-1,3 тис. гол.) та 637,3 тис. голів птиці. 

Виробництво м’яса (у живій вазі) склало 12,9 тис. тонн, що становить 112,2 % 

до показника 2014 року. Виробництво молока зменшилось на 3,2 % і склало 38,5 тис. 

тонн.  
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В агропромисловому комплексі району впродовж року здійснювались наступні 

заходи: 

- завершено будівництво молочної ферми на 56 голів у СФГ «Ліщук Н. С.»; 

- будується комплекс по утриманню 150 голів корів молочного напрямку 

продуктивності на базі ФГ «Білак»; 

- проводяться роботи по розширенню зерноочисного комплексу в с. Новосілки 

Гостинні (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед); 

- проводились роботи по реконструкції тваринницького приміщення по 

утриманню свиней в с. Мала Білина (ТзОВ «Барком»); 

- збудовано склад для зберігання зерна, сушарку, підвіс для зберігання техніки 

та приміщення для утримання свиней у ФГ «Оазис К». 

В звітному році підприємства агропромислового комплексу району отримали 

фінансову підтримку з районного бюджету в сумі 23 тис. грн. на реалізацію програми 

насінництва, з обласного бюджету 248,5 тис. грн. для надання дотації особистим 

селянським господарствам та малим підприємствам за утримання корів та 23,9 тис. 

грн. - за посів гречки і жита. 

Додатковим доходом селян є орендна плата. Станом на 1 січня 2016 року 

агрогосподарствами виплачено за оренду земельних паїв 20,8 млн. грн., в тому числі 

зерном 16,8 млн. грн., коштами – 4 млн. грн. 

Підприємництво 

Основою економічного потенціалу району є малий бізнес, оскільки 95 % 

підприємств району – малі підприємства. За даними податкової інспекції в районі 

функціонує 273 малі підприємства та 1342 підприємці-фізичні особи. Від діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету надійшло 27,4 млн. грн., що 

становить 19 % дохідної частини бюджету. 

Впродовж 2015 року державну реєстрацію здійснили 11 підприємств – 

юридичних осіб та 161 суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа. Поряд з 

цим ліквідовано 116 суб’єктів - фізичних осіб та 8 суб’єктів - юридичних осіб. 

За звітний рік 10 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

Працює Центр надання адміністративних послуг, яким за 2015 рік надано 4308 

адміністративних послуг, в тому числі видано 14 документів дозвільного характеру.  

Споживчий ринок 

Сфера торгівлі включає в себе оптову та роздрібну торгівлю, ресторанне 

господарство та торгівлю на ринку. Забезпечення населення продовольчими і 

непродовольчими товарами здійснюють 336 магазинів і кіосків, 48 закладів 

ресторанного господарства, один ринок. В районі працюють 11 АЗС, 12 аптек.  

Для забезпечення торговельного обслуговування населення у 2015 році 

відкрито 14 об’єктів торгівлі (м. Рудки – 4, м. Новий Калинів – 2, с. Ралівка - 3, с. 

Нагірне – 1, с. Городище – 1, с. Черхава – 1, с. Викоти – 1, с. Підгайчики – 1). Це 

дозволило забезпечити роботою 18 мешканців району. 
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Обсяг роздрібного 

товарообороту юридичних 

осіб у 2015 році (за 

порівняними цінами) 

зменшився на 122,9 % і склав 

230,3 млн. грн. Завдання 

Програми виконано на 

102,4 %. 
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Особливістю споживчого ринку району впродовж 2015 року, як і в цілому по 

Україні, була нестабільність цінової ситуації, яка супроводжувалась зростанням цін на 

продукти харчування та послуги. За минулий рік ціни на гречку підвищились на 45 %, 

рис – в 51 %, цукор – на 72,5 %, хліб та хлібобулочні вироби – на 47 %, макаронні 

вироби – на 72 %, олію – на 77 %.  

Побутові послуги жителям району надають 15 суб'єктів господарювання. В 

сфері готельного господарства функціонує 4 мотелі. Працюють 7 станцій технічного 

обслуговування, 5 автомийок. 

Житлово-комунальне господарство 

Підприємства житлово-комунального господарства забезпечували надання 

необхідних обсягів послуг населенню та іншим споживачам. Житлово-комунальні 

послуги з утримання будинків та прибудинкової території, водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, прибирання та вивезення твердих побутових 

відходів надають три житлово-комунальні підприємства – Рудківське ВУЖКГ, 

Ралівське УЖКГ, Новокалинівське ВУЖКГ. На балансі підприємств житлово-

комунального господарства знаходиться 158 будинків. В районі функціонує 4 

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.  

В даній сфері працює 95 чол., середньомісячна заробітна плата яких склала 

2667 грн. 

Негативним фактором є значна заборгованість населення за надані житлово-

комунальні послуги. Незважаючи на зменшення заборгованості до початку року на 

126,6 тис. грн., вона залишається ще значною – 732,4 тис. грн. .Найбільшу 

заборгованість має населення перед Новокалинівським житлово-комунальним 

підприємством – 478 тис. грн.  

Житлово-комунальні підприємства району за звітний період спрацювали 

збитково і отримали 717,7 тис. грн. збитку, а саме Ралівське УЖКГ/1 (-0,7 тис. грн.), 

Новокалинівське ВУЖКГ (-717 тис. грн.). Прибутковим було Рудківське ВУЖКГ (+3,0 

тис. грн.). 

Впродовж року переглядались тарифи на житлово-комунальні послуги для 

населення.  

У 2015 році проводились роботи з благоустрою території в населених пунктах 

району. В сфері поводження з твердими побутовими відходами у районі працюють 5 

підприємств (Рудківське ВУЖКГ, комунальне підприємство Самбірської районної 

ради «Виробничо-транспортна компанія», ПП «Екозахідгруп» (м. Дрогобич), СКП 

«Об’єднане»). Укладено угоди із 6,3 тис. домогосподарствами. 
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Продовжувалась реалізація проекту вуличного освітлення села Ралівка. 

Освітлено п’ять вулиць протяжністю 3,28 км.  

З метою забезпечення водою жителів м. Рудки розпочато реалізацію 

інвестиційного проекту по будівництву водогону за рахунок канадських інвестиційних 

коштів. Підписано протокол про співпрацю між ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», КП 

«Городоцьке ВКГ», Городоцькою РДА, Самбірською РДА, Городоцькою та 

Рудківською міськими радами.  

Не вдалося завершити реконструкцію каналізаційних очисних споруд і систем 

каналізації в м. Рудки, як передбачалось Програмою. 

В районі діє «Програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими 

населенням Самбірського району на впровадження енергозберігаючих заходів у 2015 

році». Програма передбачає відшкодування з районного бюджету відсоткової ставки 

населенню за кредитами на енергозбереження в розмірі 7 %. У 2015 році сума 

відшкодованих відсотків становила 20 тис. грн. 

Транспорт і дорожнє господарство  

Головним завданням транспортного комплексу є забезпечення жителів району 

якісними та безпечними перевезеннями. 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 2015 року послугами пасажирського транспорту 

скористалися 3575 тис. пасажирів, що на 465 тисяч менше, ніж у 2014 році. 

Пасажирооборот склав 70,4 млн. пасажиро-кілометрів і зменшився на 6,3 %. 

З державного бюджету виділено 2524,5 тис. грн. компенсацій на перевезення 

пільгових категорій громадян. 

Мережа автомобільних доріг району є невід'ємною частиною єдиної 

транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей економіки району та його 

соціальний розвиток. Протяжність автомобільних доріг району становить 490,2 км. На 

мережі автомобільних доріг району налічується 93 автомобільних мости, 104 

автопавільйони, 127 площадок для зупинки автобусів.  

Значне зростання інтенсивності руху, особливо важковагових навантажень, 

недостатнє фінансування ремонту доріг впродовж останніх років привело значну 

частину доріг до аварійного стану. 

Впродовж 2015 року за кошти обласного бюджету було відремонтовано ділянки 

доріг Судова Вишня-Комарно, Кружики-Нагірне, Калинів-Дубляни-Волоща, 

Никловичі-Задністряни, Гординя-Залужани, на які спрямовано 10876 тис. грн. 

З резервного фонду обласного бюджету було виділено 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.).  
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Кошти, спрямовані на ремонт доріг, тис. грн.
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Відповідно до районної 

програми з ремонту та 

утримання автомобільних 

доріг загального користування 

на території Самбірського 

району виділено 280 тис. грн. 

Ці кошти 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 3147,2 тис. грн. Встановлено 6 автобусних зупинок в 

селах Чуква, Кульчиці, Ралівка 

Загалом на ремонт доріг у 2015 році було спрямовано 15038,2 тис. грн. 

Відремонтовано мости в селах Сприня, Сусолів, які були пошкоджені внаслідок 

паводку у 2014 році. На їх відновлення було використано 1614,2 тис. грн. субвенції з 

державного бюджету. 

Інвестиційна діяльність 

Ключовим питанням розвитку економіки залишається вкладення капітальних 

інвестицій. Впродовж 2015 року на розвиток економіки району спрямовано 175,9 млн. 

грн.  

Основним джерелом 

фінансування є кошти 

підприємств та організацій – 

90,6 млн. грн. (51,5 % до 

загального обсягу) та кошти 

населення на індивідуальне 

житлове будівництво – 56,3 

млн. грн. (32,0 %). Кошти 

державного та місцевого 

бюджетів складають 19,3 млн. 

грн. або 11 %.  
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Із залученням усіх джерел фінансування введено в експлуатацію дві черги 

сонячної станції. Проводились роботи по будівництву, реконструкції об’єктів 

соціально-культурного призначення. Забудовниками району збудовано і введено в 

експлуатацію 105 будинків загальною площею 18,7 тис.м2, що на 15 % менше, ніж у 

2014 році. Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення в с. Ралівка (освітлено 

п’ять вулиць протяжністю 3,28 км). Збудовано спортивний майданчик із синтетичним 

покриттям в м. Рудки.  

За кошти державного фонду регіонального розвитку виконувались роботи по 

будівництву дитячого дошкільного закладу в м. Новий Калинів, реконструкції 

Народного дому с. Воютичі, дитячого садка в с. Хлопчиці, приміщення районної 
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лікарні в смт. Дубляни, навчально-виховного комплексу в с. Чайковичі, на які 

спрямовано 3452,2 тис. грн.   

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку виконувались роботи 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, заміна вікон у 25-ти навчальних закладах району та 2-х лікарнях в селах 

Городище та Ралівка. На виконання робіт було освоєно 14472,1 тис. грн. державних 

коштів. 

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища залучено 

111,5 тис. грн. на виконання робіт по 6-ти об’єктах, а саме: захист від підтоплення 

паводковими водами р. Волянка с. Воля Блажівська, захист від підтоплення 

паводковими водами р. Спринька с. Сприня, захист від підтоплення паводковими 

водами р. Крем’янка с. Бережниця. В рамках проекту «Екологічно чистий населений 

пункт» проведено озеленення території м. Рудки, будівництво каналізаційних мереж, 

каналізаційно-насосних станцій, очисних споруд в смт. Дубляни, заходи щодо 

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

З державного фонду охорони навколишнього природного середовища 

спрямовано 4,4 млн. грн. на будівництво каналізаційних мереж, каналізаційно-

насосних станцій, очисних споруд в смт. Дубляни.  

Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів. Було реалізовано 28 

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

проектів, в розділі «Інші галузі» - 7 проектів загальною вартістю 3,7 млн. грн. З 

обласного бюджету залучено 1,7 млн. грн. В бюджетних установах замінено 268 вікон, 

перекрито дах 4-х шкіл та музичної школи в смт. Дубляни, 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, Ралівка. 

В рамках програмі ЄС ПРООН реалізовано 2 проекти замінено вікна в 

Орховицькій СЗШ та Городищенському НВК. Обсяг фінансування зазначених 

проектів склав 616,7 тис. грн., в тому числі 428,5  грантових коштів. 

За період іноземного інвестування в економіку Самбірського району залучено 

332,1 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій. У розрахунку на одну особу 

загальний обсяг прямих іноземних інвестицій склав 4,8 дол. США, що є одним із 

найнижчих показників в області (18 місце). 

Для покращення інвестиційного клімату в районі на офіційному сайті районної 

державної адміністрації розміщені земельні ділянки, які можуть бути запропоновані 

інвесторам для здійснення інвестиційної діяльності. 

Фінансова діяльність 

Ефективність економічної діяльності визначається станом наповнення 

доходами бюджетів усіх рівнів. До Зведеного бюджету від підприємств району 

мобілізовано платежів на загальну суму 144,1 млн. грн., що більше надходжень 2014 

року на 78,4 млн. грн., або у 2,2 рази. Поступлення до Державного бюджету 

збільшились у 3,9 рази. і склали 95,7 млн. грн. Цього досягнуто за рахунок 
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надходжень плати за користування надрами (+54,2 млн. грн.), податку на додану 

вартість (+7,6 млн. грн.). 
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Дохідна частина 

бюджету району без 

врахування міжбюджетних 

трансфертів склала 49,7 млн. 

грн. податків і неподаткових 

платежів, що більше 

показника 2014 року на 12,7 

млн. грн. Планові завдання 

виконані на 122,9 %, 

завдання Програми – на 

141,2 %.  

Забезпечено виконання основних бюджетоутворюючих джерел: податку на 

доходи фізичних осіб (+2,9 млн. грн.), плату за землю (+844,9 тис. грн.), акцизного 

податку (+895,3 тис. грн.), єдиного податку (+714,3 тис. грн.). 

Аналізуючи виконання бюджетів місцевих рад слід відмітити, що із 38 органів 

місцевого самоврядування 34 виконали план наповнення дохідної частини бюджету. 

Районний бюджет виконано на 115,9 %. 

Питома вага власних доходів у загальному обсязі дохідної частини бюджету 

району становить 11 %. 

Податковий борг станом на 01.01.2016 року склав 335,4 тис. грн. і до початку 

року збільшився на 194,1 тис. грн. Основний борг допущено Новокалинівським 

ВУЖКГ (75,9 тис. грн.), ТзОВ «ДОК КЄДР» (51,4 тис. грн.), ТзОВ «ВІА НАТУРА» 

(17,5 тис. грн.), ТзОВ «Тернопільекспортліспром» - 65,4 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 рік склала 456,7 млн. грн. і збільшилась у порівнянні із 2014 роком на 87,1 

млн. грн.. Видатки на освіту становили 127,5 млн. грн. (27,9 % загальних видатків), 

охорону здоров’я – 91,6 млн. грн. (20,0 %), соціальний захист – 146,5 млн. грн. 

(32,1 %), культуру – 16,4 млн.. грн. (3,6 %), державне управління – 17,2 млн. грн. 

(3,8 %), будівництво – 17,8 млн. грн. (3,9 %), транспорт і дорожнє господарство – 6,7 

млн. грн. (1,5 %), інші видатки – 33,0 млн. грн. (7,2 %).  

Соціальний захист та подолання бідності  

Соціальна політика району спрямована на забезпечення належного рівня 

добробуту людей. Впродовж звітного року своєчасно виплачувались кошти 

населенню по соціальних гарантіях та пенсійних виплатах. 

В районі проживає 14,7 тисяч осіб, які мають право на пільги відповідно до 

діючого законодавства (21 % населення). На соціальне забезпечення спрямовано 139,2 

млн. грн. 10337 сімей району отримують державну соціальну допомогу.  

Впроваджено новий порядок надання житлових субсидій, який дозволяє 

більшій кількості сімей користуватися зазначеним видом допомог. Станом на 1 січня 

2015 року 6831 сім’ї призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, що складає 30,9 % від загальної кількості 
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домогосподарств району. Крім цього для 347 сімей призначені субсидії для 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива. 

За звітний рік 18 сім’ям, переміщених з тимчасово окупованої території 

України або районів проведення АТО, виплачено допомогу для покриття витрат на 

проживання в сумі 290,5 тис. грн.  

Відповідно до районної програми за кошти місцевого бюджету виплачено 53,2 

тис. грн. вдовам політв’язнів та 98,1 тис. грн. учасникам бойових дій УПА. 

Для соціальної підтримки інвалідів та малозабезпечених верств населення з 

районного бюджету спрямовано 170,7 тис. грн. 

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 

59 санаторно-курортних путівок. В той же час на черзі на санаторно-курортне 

лікування перебуває 230 інвалідів та ветеран війни. 

Видано одноразову грошову допомогу 3478 ветеранам війни на суму 1413,5 тис. 

грн. 

Надано статус «Ветеран праці» 35 особам, статус «Інвалід війни» - 4 особам, 

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

Особлива увага приділена роботі з учасниками АТО. Для покращення надання 

комплексу послуг для демобілізованих військових створено «Єдине вікно», де їм 

надають юридичні консультації, психологічну підтримку, соціальний супровід. 

Функції «Єдиного вікна» покладено на Самбірський центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді. На сьогодні по допомогу у "Єдине вікно" звернулося 47 осіб. 

У 2015 році придбано житло для 3-х сімей загиблих військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь у АТО.  

В районі проживає 930 багатодітних сімей, в яких виховується 2916 дітей до 18 

років. 

Проживає понад 1200 матерів-героїнь. У 2015 році це звання присвоєно 5 

жінкам. 

Значна увага в районі приділяється роботі із дітьми На обліку у службі у 

справах дітей перебуває 22 дитини-сироти та 38 дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 46 дітей перебувають під опікою, піклуванням та отримують державну 

соціальну допомогу. В районі функціонує 2 прийомні сім’ї, 15 дітей підлягають 

усиновленню. Впродовж 2015 року 10 дітей було поставлено на облік, з яких 7 - 

влаштовано під опіку, піклування, 1 дитина усиновлена, 1 - влаштована у прийомну 

сімю, 1 - у Тлумацьку школу-інтернат. 

22 дитини, позбавлених батьківського піклування та 11 дітей-сиріт перебувають 

на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  

В жовтні 2015 року для 3-х дітей-сиріт було придбано житловий будинок в с. 

Заріччя, на який з обласного бюджету було виділено 140 тис. грн. та з районного – 80 

тис. грн. 

Протягом 2015 року проведено 12 рейдів «Діти Вулиці» «Вокзал», 2 рейди 

«Урок» 

З метою забезпечення належних умов проживання та задоволення потреб 

людей, які через певні обставини у похилому віці залишилися без родинної опіки, 
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функціонує у м. Рудки будинок «Милосердя», де на сьогоднішній день проживає 25 

осіб. Крім цього, на соціальному обслуговуванні у територіальному центрі перебуває 

4237 осіб. 

Своєчасно і в повному обсязі виплачені пенсії. В районі проживає 17,4 тисяч 

пенсіонерів. На кожну тисячу осіб населення припадає 254 пенсіонери. Впродовж 

звітного року їм виплачено 275,5 млн. грн. Середній розмір пенсії склав 1310 грн.  

 

Ринок праці 

Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення питання 

зайнятості населення. В економіці району працює понад 8 тисяч осіб. 

Станом на перше січня 2016 року на обліку в службі зайнятості перебувало 709 

осіб зі статусом безробітного. Впродовж звітного періоду працевлаштовано 1377 осіб, 

професійне навчання проходили 360 осіб, у громадських роботах взяли участь 314 

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 534 нових робочих місць (99 % 

до Програми зайнятості), в тому числі 255 - юридичними особами, 118 – фізичними 

особами з правом найму робочої сили, 161 – фізичними особами, які пройшли 

реєстрацію, як суб’єкти підприємницької діяльності.  

Середньомісячна заробітна плата, грн.
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Середньомісячна заробітна 

плата за 2015 рік склала 2485 

грн. і впродовж року зросла 

на 247 грн. Позитивним є 

факт відсутності 

заборгованості із виплати 

заробітної плати.  

 

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів освіти, охорони 

здоров’я, культури. 

Освіта 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі функціонує 64 

навчальні заклади. Станом на 1 вересня у перший клас прийнято 818 учнів, що на 51 

учень більше, ніж у минулому навчальному році, а загалом у школах району 

здобувають освіту 7001 учень. Демографічні процеси, які відбуваються в останній 

період, позначилися і на освітній галузі. На початок 2015/2016 навчального року у 

зв’язку із відсутністю дітей було призупинено 10 класи у 8 школах.  

На розвиток освітньої галузі у 2015 році спрямовано 127,5 млн. грн., що на 23,3 

млн. грн. або на 22,4 % більше показника 2014 року. Вживалися заходи щодо 



Самбірський район 15 

створення відповідних умов щодо покращення навчального процесу дітей. Закуплено 

71 комплект учнівських парт.  

З метою впровадження енергозберігаючих заходів утеплено фасад 

Чайковицького НВК. У 36 ти школах району замінено 887 вікон, проведено 

реконструкцію дахів 4-х шкіл. 

З метою скорочення споживання природного газу 10 котелень шкіл району 

переведені на альтернативні види палива (дрова і вугілля). 

У 2015 році послуги дошкільної освіти надавали 7 дошкільних навчальних 

закладів, 8 навчально-виховних комплексів та 25 короткотривалих дошкільних груп. 

Суспільним дошкільним вихованням охоплено 1424 дитини. Показник охоплення 

дітей дошкільною освітою від 3 до 6 років – 55 %, 5-річного віку – 100 % 

Пріоритетним завданням для дошкілля району залишається розширення мережі 

дошкільних навчальних закладів. У с. Калинів відкрито дитячий садок на 25 місць. 

Продовжувалось будівництво дитячого садочка в м. Новий Калинів, реконструкція 

дитячих дошкільних закладів в селах Підгайчики, Хлопчиці, Бабина, Кульчиці 

Проводились роботи по створенню навчально-виховних комплексів в селах Вощанці, 

Чуква, Верхівці. 

Складовою збереження і відновлення здоров’я учнівської молоді є залучення 

школярів до змістовного літнього відпочинку та оздоровлення. 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. 

В школах району триває процес комп'ютеризації, підключення до мережі 

Інтернет. Загальноосвітні навчальні заклади району забезпечені комп’ютерною 

технікою на ___ %, що в середньому становить 19,9 учнів на один персональний 

комп’ютер. Загальна кількість персональних комп’ютерів, що використовуються у 

навчальному процесі, – 447. У 2015 році за кошти обласного бюджету придбано 11 

ноутбуків, 8 мультимедійних інтерактивних комплексів та 6 плазмових телевізорів для 

кабінетів фізики. 

Однією з умов забезпечення доступності до якісної освіти для учнів, які 

проживають у сільській місцевості, є організація їх підвезення до місць навчання. З 

2002 року реалізується державна програма ―Шкільний автобус‖. Забезпечено підвіз 

750 учнів до місць навчання та в зворотному напрямку, в тому числі за програмою 

―Шкільний автобус‖ – 555 учнів. На сьогоднішній день для цього в загальноосвітніх 

навчальних закладах району є 13 автобусів. Також діти підвозяться по угоді із 

автотранспортним підприємством.  

Учні шкіл району успішно представляють Самбірщину на олімпіадах, в 

інтелектуальних конкурсах. У 2015 році призерами ІІІ обласного етапу 
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Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів стали 11 школярів району. У різних 

інтелектуальних конкурсах взяли участь близько 4-х тисяч учнів. Ведеться 

дослідницько-експериментальна робота в рамках реалізації національних проектів 

«Міксіме» (Баранівцький НВК) та «Освіта сталого розвитку» (Бісковицька СЗШ). 

Уже традицією стало проведення свята обдарованої дитини та щорічний 

районний конкурс «Учень року». 

Важливу роль в оздоровленні і вихованні підростаючого покоління відіграє його 

фізичне виховання. У районі функціонують У районі функціонують 149 спортивних 

споруд (24 спортивні зали, 3 футбольні стадіони, 48 футбольних полів, 46 

комплексних спортивних майданчиків, 2 майданчики із синтетичним покриттям, 6 

тирів, 7 спортивних пристосованих приміщень, 13 інших майданчиків). 

У 2015 році було відкрито спортивний майданчик із синтетичним покриттям в 

м. Рудки, встановлено дитячі ігрові майданчики в селах Ралівка, Максимовичі, 

Блажів. 

Демографічна ситуація і охорона здоров’я 

Демографічні процеси в районі, як і у попередні роки, мають тенденцію до 

зменшення чисельності населення. Станом на 1 січня 2016 року чисельність наявного 

населення району становила 68,4 тис. осіб. Головною причиною зменшення населення 

є його природне скорочення та від’ємне сальдо міграції. Впродовж 2015 року 

чисельність населення району зменшилась на 353 особи. В районі народилося 778 

немовлят (на 80 дітей або на 9,3 % менше порівняно з 2014 роком) та померло 1020 

осіб (на 73 особи або на 7,7 % більше 2014 року). Кількість померлих перевищує 

кількість народжених на 31,1 %. В середньому на кожну тисячу осіб народилося 11,3 

немовлят, померло 14,9 осіб. У міграційних процесах брало участь 1819 осіб. 

Внаслідок міграції населення району зменшилось на 111 осіб. 

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних 

послуг належної якості є головною метою розвитку медичної галузі району. 

На території Самбірщини знаходиться 81 медичний заклад: 7 лікарень, 62 

ФАПи, 11 амбулаторій ЗПСМ, стоматполіклініка. Враховуючи демографію району та 

загальну чисельність обслуговуючого населення, кількість закладів є значною, що 

тягне за собою значне фінансове навантаження. 

Бюджет охорони здоров’я за 2015 рік склав 91,6 млн. грн., в тому числі 57,1 

млн. грн. або 62,3 % - витрати на заробітну плату. 

У 2015 році продовжувалось проведення оптимізації ліжкового фонду. У 

результаті проведених заходів скорочено 90 ліжок і показник забезпеченості ліжковим 

фондом зменшився з 70,4 на 10 тис. населення у 2014 році до 61,8.  

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 проводено 

реконструкцію корпусу Дублянської лікарні, встановлено 27 енергоощадних вікон та 4 

дверей в амбулаторії ЗПСМ с. Луки, перекрито дах та замінено вікна у Ралівської 

лікарні, замінено вікна у Городищенській лікарні. 
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Проведено ряд акцій по попередженню захворюваності: акція по боротьбі з 

туберкульозом, акція по вимірюванню артеріального тиску. 

Культура 

Культурно-масову роботу в районі організовують 83 Народних доми, 80 

бібліотек, дитяча музична школа в м. Рудки з філіалами в смт. Дубляни, селах 

Калинів, Чуква, музей Петра Сагайдачного в с. Кульчиці та музей національно-

визвольних змагань в с. Чуква. Робота галузі культури спрямовувалась на задоволення 

культурно-інформаційних потреб населення. Було проведено ряд 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. Проведено фестиваль 

патріотичної пісні «Країна повстанської слави», огляд – конкурс молодих виконавців 

«В барвах золотої осені», звітний концерт народного хореографічного колективу 

«Едельвейс». 

Проводилась реконструкція народних домів в селах Воютичі, Бірчиці, 

Вільшаник, Долобів, де було спрямовано 3,1 млн. 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, Острів, Подільці, 

Задністряни, Бабина, Хлопчиці, Береги, Максимовичі. 

Стан виконання районних програм 

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2015 рік в районі затверджено 32 програми, на виконання яких у місцевому 

бюджеті (враховуючи зміни до бюджетних призначень) було передбачено 3113,9 тис. 

грн. фактичні видатки склали 3041,4 тис. грн. (97,7 %). 100 відсотково профінансовані 

заходи 29 Програм. 

 
Реформування адміністративно-територіального устрою – невід’ємна 

складова реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Здійснення реформи на принципі децентралізації влади супроводжується передачею 

значних повноважень та фінансових ресурсів від органів державної влади – органам 

місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» затверджено перспективний план формування територій громад, яким 

передбачено створення 13 спроможних (об’єднаних) територіальних громад. 

В рамках децентралізації виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування було утворено 8 об’єднаних територіальних громад, до яких увійшло 

71 населений пункт 23 місцевих рад, 38 загальноосвітніх навчальних заклади, 51 

народний дім, 48 медичних закладів, 46 бібліотек. Загалом це 62 % площі району та 54 

% населення. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 

2016 РІК 

 

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Самбірського району на 2016 рік є забезпечення динамічного соціально-економічного 

розвитку району та подолання негативних тенденцій, підвищення життєвого рівня 

населення та якості послуг соціальної і гуманітарної сфер. 

Найважливішими завданнями Програми є : 

- нарощування обсягів виробництва промислової продукції, розширення її 

асортименту за рахунок створення нових підприємств, оновлення матеріально-

технічної бази існуючих, впровадження енергозберігаючих заходів; 

- розвиток аграрного сектору, формування інфраструктури аграрного ринку, 

створення сучасної інфраструктури в сільській місцевості;  

- формування позитивного іміджу району, збільшення обсягу внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій у розвиток економіки та соціальної сфери; 

- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги; 

- проведення капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на 

території району; 

- будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного та житлово-

комунального призначення; 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної 

сфери та житлово-комунального господарства, використання альтернативних видів 

палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях виробництва; 

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної та 

фінансової дисципліни, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання; 

- збереження трудових ресурсів, максимальна орієнтація на забезпечення 

зайнятості населення; 

- підтримка життєвого рівня вразливих верств населення засобами ефективного 

соціального захисту;  

- здійснення комплексу заходів із підтримки учасників АТО, демобілізованих 

осіб та їх сімей; 

- підвищення якості надання медичних, освітянських послуг та культурно-

освітніх послуг; 

- продовження оптимізації мережі медичної галузі, вжиття додаткових заходів 

щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів 

шляхом залучення різних джерел фінансування;  

- збереження та відродження культурної спадщини району,  

- покращення стану навколишнього природного середовища; 

- децентралізація влади шляхом добровільного об’єднання територіальних 

громад. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ У 2016 РОЦІ 

 

3.1. Розвиток реального сектору економіки 

 

3.1.1. Промисловість 

 

Основною метою регіональної промислової політики є зростання реальних 

обсягів виробництва, створення нових виробництв, підвищення 

конкурентоспроможності власної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

 

Основні проблемні питання: 

- значне зростання цін на енергоносії; 

- коливання валютного ринку, високі відсоткові ставки кредитування 

промислових підприємств комерційними банками; 

- недостатня модернізація та технічне переоснащення галузей промисловості. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, освоєння 

виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту і підвищення 

конкурентоспроможності товарів; 

- підтримка місцевих товаровиробників; 

- налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами, залучення 

інвестицій в економіку району; 

- модернізація та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва; 

- забезпечення зростання загального обсягу реалізації промислової продукції на 

23,7 %; 

- збільшення виробництва сонячної енергії за рахунок добудови ІІІ та ІV черги 

сонячної станції в с. Ралівка; 

- виробництво концентрату квасного сусла, технічного спирту та омивачів скла 

на Воютицькому МПД; 

- модернізація печі на ПрАТ «Вістовицький завод будівельної і художньої 

кераміки»; 

- відкриття нового підприємства по розливу питної води в с. Вільшаник; 

- будівництво сонячної станції в с. Колбаєвичі; 

- пошук нових ринків збуту продукції; 

- організація презентаційної та рекламної діяльності місцевих 

товаровиробників. 

 



Самбірський район 20 

3.1.2. Сільське господарство 

 

Основна ціль - розвиток сільського господарства як високоефективної 

конкурентоспроможної галузі економіки району, підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських угідь, збільшення кількості поголів’я 

сільськогосподарських тварин, підвищення їх продуктивності, сприяння залученню 

інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу. 

 

Основні проблемні питання: 

- скорочення впродовж останніх років поголів’я ВРХ, в тому числі корів 

- недостатній розвиток сільськогосподарської кооперації, малого 

підприємництва на селі щодо заготівлі, переробки та реалізації сільськогосподарської 

продукції; 

- непрогнозованість ціноутворення основних видів сільськогосподарської 

продукції; 

- недостатня фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників з 

боку держави. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- зростання обсягів виробництва валової продукції на 1,1 %, у тому числі: 

у галузі рослинництва – на 1,1 %, забезпечивши збільшення валового збору 

основних видів сільськогосподарських культур, зокрема зернових культур на 2,9 %, 

цукрового буряку – на 33 %, олійних культур – на 1,8 %; 

у галузі тваринництва - на 1,1 %, забезпечивши збільшення виробництва м'яса 

на 1,6 %, молока – на 2,5 %; 

- збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин; 

- забезпечення стовідсоткових розрахунків сільськогосподарських підприємств 

за оренду земельних паїв у населення; 

-  оптимізація структури посівних площ під урожай, системний моніторинг 

дотримання сівозмін у сільськогосподарському виробництві; 

- будівництво комплексу по утриманню 150 голів корів молочного напрямку 

продуктивності у ФГ «Білак»; 

- розширення складів для тимчасового зберігання зерна в с. Новосілки Гостинні 

(ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед); 

- будівництво складів для міндобрив в с. Вощанці (ТзОВ «Захід-Агро МХП»). 

- створення сільськогосподарських кооперативів;  

- поліпшення якості ґрунтів, дотримання сівозмін, внесення мінеральних і 

органічних добрив, збереження гумусу. 
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3.1.3. Мале підприємництво 

 

Головна мета - створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього 

підприємництва, підвищення економічних показників розвитку регіону, розвитку 

пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості різних груп населення 

шляхом заохочення суб’єктів господарювання. 

 

Основні проблемні питання: 

- недостатній рівень кредитування суб’єктів підприємницької діяльності;  

- нестабільність валюто обмінного курсу; 

- складна ситуація в банківському секторі через відтік депозитів; 

- низький рівень заробітної плати, особливо найманої робочої сили у фізичних 

осіб - підприємців; 

- тінізація господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; 

- територіальні диспропорції, тобто концентрація малих підприємств довкола 

міст і майже відсутність їх у віддалених селах. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в частині 

якісного надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних 

послуг; 

- зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності; 

- збільшення рівня середньомісячної заробітної плати; 

- покращення доступу до інформаційного поля для підприємців району через 

постійне оновлення веб-ресурсів; 

- реалізація єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва; 

- проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності детінізації 

господарської діяльності малого бізнесу; 

- залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання державних та 

місцевих замовлень, закупівлі товарів та послуг за рахунок бюджетних коштів. 
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3.1.4. Споживання товарів та послуг 

 

Головним завданням сфери внутрішньої торгівлі є задоволення споживача 

району широким асортиментом якісних товарів та послуг відповідно до діючих 

стандартів, забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку сучасної 

торговельної інфраструктури споживчого ринку. 

 

Основні проблемні питання: 

- значне зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари; 

- валютні коливання; 

- зниження купівельної спроможності населення. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- зростання загального обсягу роздрібного товарообігу на 5,0 %; 

- наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими 

пропозиціями товарами; 

- будівництво торгового комплексу в м. Новий Калинів; 

- відкриття нових об’єктів торгівлі та ресторанного господарства в населених 

пунктах району; 

- забезпечення належного рівня державного контролю та нагляду за якістю та 

безпекою продовольчої та непродовольчої групи товарів, запобігання продажу 

фальсифікованих товарів;  

- забезпечення належного рівня захисту прав споживачів, проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення району щодо захисту їхніх прав; 

- проведення моніторингу цін на основні продукти харчування з метою 

відстеження цінової ситуації на споживчому ринку; 

- організація виставкових та ярмаркових заходів за участю місцевих 

товаровиробників сільськогосподарської продукції. 
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3.1.5. Дорожнє господарство і транспорт  

 

Головне завдання – безпечне і якісне задоволення потреб жителів району в 

послугах автомобільного транспорту.  

 

Основні проблемні питання: 

- незадовільний стан автомобільних доріг району; 

- ремонт мостів; 

- відсутність чіткого механізму обліку пільгових категорій пасажирів та 

відшкодування збитків від перевезення цієї категорії пасажирів; 

- робота пасажирського транспорту у вихідні і святкові дні, порушення графіків 

руху. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- проведення ремонту доріг загального користування на території району 

відповідно до Районної програми з ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування на території Самбірського району на 2016 рік (250,0 тис. 

грн.); 

- проведення ремонту доріг загального користування на території району 

(передбачено кошти державного бюджету в сумі 37,0 млн. грн.); 

- проведення ремонту доріг загального користування місцевого значення на 

території району (передбачено кошти обласного бюджету в сумі 5,0 млн. грн.); 

- проведення ремонту доріг загального користування державного значення на 

території району (передбачено кошти обласного бюджету в сумі 8,0 млн. грн. – дорога 

Т 14-15 Мостиська-Самбір-Борислав); 

- проведення ремонту автодороги державного значення Львів-Самбір-Ужгород 

за рахунок коштів перевиконання митних платежів (ділянка Самбір-Сянки); 

- проведення ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах за 

рахунок коштів з усіх джерел фінансування; 

- залучення спонсорських коштів на ремонт доріг; 

- розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного 

забезпечення учасників дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, 

облаштування пішохідних переходів); 

- сприяння створенню розвиненої мережі сервісних підприємств на автошляхах 

району (встановлення зупинок, будівництво придорожнього сервісу на автодорозі 

Львів-Ужгород); 

- забезпечення безпечної та регулярної роботи автомобільного транспорту, 

підвищення якості транспортного обслуговування. 
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3.1.6. Житлово-комунальне господарство 

 

Головне завдання – забезпечення населення, підприємств та організацій 

необхідними якісними житлово-комунальними послугами 

 

Основні проблемні питання: 

- недостатній рівень розрахунків населення та інших споживачів за отримані 

житлово-комунальні послуги; 

- високий знос житлового фонду, мереж водопостачання, водовідведення; 

- освітлення вулиць населених пунктів району; 

- реконструкція очисних споруд в м. Новий Калинів; 

- ремонт дахів житлових будинків. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- проведення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності 

забезпечення оплати спожитих житлово-комунальних послуг у повному обсязі; 

- завершення реконструкції каналізаційних очисних споруд і систем каналізації 

в м. Рудки; 

- будівництво нової гілки каналізаційної мережі в м. Рудки (вул. Івана Франка-

Гайдамацька-Пилипа Орлика – Садова); 

- будівництво водовідведення житлового району вулиць Поповича-Гоголя в с. 

Ралівка; 

- покращення водопостачання м. Рудки шляхом будівництва водогону Великий 

Любінь-Комарно-Рудки;  

- проведення зовнішнього освітлення вулиць в селах Ралівка, Калинів, 

Бісковичі, Корналовичі, Бабина, Кульчиці, Лановичі, Новосілки Гостинні, смт. 

Дубляни; 

- газифікація с. Загір’я; 

- підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів в рамках 

реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням 

Самбірського району на впровадження енергозберігаючих заходів у 2016 році 

(100,0 тис. грн.). 
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3.1.7. Інвестиційна діяльність  

 

Головне завдання – формування сприятливого інвестиційного середовища, 

стимулювання залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу району, 

формування позитивного іміджу району та його популяризація серед вітчизняних та 

іноземних інвесторів, стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях 

економіки з метою створення нових робочих місць. 

 

Основні проблемні питання: 

- недостатня кількість власних коштів підприємств району на проведення 

модернізації, оновлення основних фондів, впровадження енергозберігаючих 

технологій;  

- значна кількість незавершених об’єктів. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- спрямування інвестиційного капіталу підприємств району на оновлення 

основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій; 

- розроблення, виготовлення, періодичне оновлення та поширення 

інформаційно-презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу району, 

розробка інвестиційного паспорту району; 

- продовження розроблення схеми планування території району та генеральних 

планів населених пунктів; 

- реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту об’єктів соціально-культурної сфери; 

- забезпечення ефективного використання коштів державного фонду 

регіонального розвитку, що спрямовуються на фінансування інвестиційних програм 

(14442,2 тис. грн.); 

- забезпечення ефективного використання коштів обласного бюджету розвитку, 

що спрямовуються на соціально-економічний розвиток району (2105,8 тис. грн.); 

- забезпечення ефективного використання коштів субвенції з державного 

бюджету, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток об’єднаних 

територіальних громад (24487,4 тис. грн.); 

- спрямування коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів на об’єкти 

соціально-культурного спрямування; 

- реалізація проектів відповідно до обласної програми мікропроектів 

(44 проекти загальною вартістю 9014,6 тис. грн.); 

- реалізація проектів відповідно до проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду»; 

- залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-

економічного розвитку району; 
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- участь у проектах транскордонного співробітництва; 

- формування позитивного іміджу району та його популяризація серед 

вітчизняних та іноземних інвесторів; 

- проведення та участь у заходах з питань залучення інвестицій та 

налагодження нових зв’язків з інвесторами (форуми, ярмарки, виставкові заходи, 

конференції, робочі наради, семінари, "круглі столи", бізнес-зустрічі тощо). 
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3.1.8. Фінансові показники 

 

Головною метою розвитку бюджетної сфери буде здійснення послідовних та 

ефективних заходів у податково-бюджетній політиці, спрямованих на збільшення 

сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

 

Основні проблемні питання: 

- незабезпеченість коштами бюджетних установ району; 

- незбалансованість доходів та видатків бюджету району; 

- наявність податкового боргу. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів; 

- розширення ресурсної бази місцевих бюджетів; 

- збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб за рахунок 

підвищення розміру оплати праці; 

- здійснення заходів щодо детінізації економіки; 

- інвентаризація платників податків органами місцевого самоврядування; 

- проведення роботи щодо виявлення найманих осіб без належного оформлення 

трудових угод з працедавцями та залучення громадян до державної реєстрації; 

- проведення засідань робочої групи з питань погашення податкового боргу та 

виконання мінімальних завдань з надходжень до бюджету, скорочення заборгованості 

із сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; 

- покращення фінансового стану підприємств району; 

- підвищення ефективності бюджетних видатків, забезпечення оптимізації 

витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів. 
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3.2. Соціальна сфера 

3.2.1. Демографічна ситуація 

 

В сучасних умовах одним з головних завдань є здійснення комплексу заходів, 

які б сприяли поліпшенню демографічної ситуації, зниженню рівня смертності та 

підвищенню народжуваності населення, зменшенню обсягів трудової міграції. А це 

можливо лише за рахунок значного підвищення рівня життя людей, забезпечення 

продуктивної зайнятості жителів району. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- доступність кваліфікованої медичної допомоги; 

- забезпечення якості життя та створення сприятливого середовища для 

демографічного відтворення населення; 

- пропаганда здорового способу життя, розвиток мережі закладів фізичної 

культури і спорту. 
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3.2.2. Зайнятість населення та ринок праці 

 

Головне завдання - реалізація основних завдань та заходів щодо покращення 

ситуації в сфері зайнятості населення, забезпечення соціального захисту населення від 

безробіття, збереження діючих та створення нових робочих місць. 

 

Основні проблемні питання: 

- недостатня кількість вільних робочих місць та вакантних посад на ринку 

праці; 

- внутрішня та зовнішня трудова міграція; 

- значне молодіжне безробіття. Молодь не погоджується працювати за низьку 

зарплату, тому освічені молоді люди масово виїжджають на роботу за кордон. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- активізація інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію існуючих 

та створення нових робочих місць;  

- забезпечення доступності суб’єктів малого підприємництва до кредитних 

ресурсів для започаткування та ведення бізнесу; 

- покращення співпраці з підприємствами, організаціями та установами з метою 

кращої інформованості центру зайнятості про вільні робочі місця, вакантні посади; 

- розширення сфери застосування праці за рахунок робочих місць з належними 

умовами праці, створення 560 додаткових робочих місць та збереження існуючих;  

- надання компенсації єдиного внеску роботодавцям за працевлаштування осіб, 

що сприятиме стимулюванню роботодавців до збереження існуючих робочих місць, 

легалізації та створення нових робочих місць; 

- проведення роботи щодо виявлення фактів тіньової зайнятості та вживання 

заходів щодо її легалізації, покращення результативності роботи комісії з питань 

легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення; 

- організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для 

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб, залучення до громадських робіт 315 незайнятих громадян; 

- сприяння професійній підготовці робочої сили, підвищенню її 

кваліфікаційного рівня відповідно до потреб ринку праці.  
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3.2.3. Грошові доходи населення 

 

Заробітна плата, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти є 

основними джерелами доходів населення району. Заробітна плата як соціально-

економічна категорія – одна з найвагоміших і займає особливе місце у механізмі 

господарювання. Одним з головних завдань поліпшення життєвого рівня населення є 

збільшення рівня середньомісячної заробітної плати. 

Головна мета - забезпечення позитивної динаміки зростання рівня заробітної 

плати та інших доходів населення від трудової діяльності. 

 

Основні проблемні питання: 

- низький рівень заробітної плати; 

- значна диференціація в оплаті праці за видами економічної діяльності, 

низький рівень заробітної плати в окремих галузях економіки району; 

- велика різниця між високою вартістю життя і низьким рівнем оплати праці; 

- працевлаштування без укладення трудових угод з роботодавцем, що 

призводить до втрати всіх соціальних гарантій для нелегалізованих найманих 

працівників. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих 

у галузях економіки; 

- недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати;  

- посилення контролю за дотриманням чинного законодавства про оплату праці 

на підприємствах в частині дотримання рівня мінімальної заробітної плати; 

- проведення системних цілеспрямованих кампаній для роз’яснення населенню 

та роботодавцям питання щодо легалізації нарахованої заробітної плати; 

- забезпечення легалізації найманої робочої сили та виведення заробітної 

плати з тіньового сектору економіки. 
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3.2.4. Соціальне та пенсійне забезпечення 

Головною метою соціальної сфери є забезпечення підтримки найуразливіших 

груп населення, удосконалення надання соціальних послуг, підвищення їх якості, 

посилення адресності, забезпечення належного рівня життя населення. 

Основні проблемні питання: 

- недостатня кількість санаторно-курортних путівок для інвалідів, ветеранів 

війни, пенсіонерів; 

- низька забезпеченість інвалідів спеціальним транспортом; 

- працевлаштування без укладення трудових угод з роботодавцем, 

необлікований рівень заробітної плати, що призводить до низького рівня пенсій. 

Основні завдання на 2016 рік: 

- забезпечення належного ведення Єдиного державного реєстру осіб, які мають 

право на пільги; 

- забезпечення належної організації роботи державних соціальних інспекторів 

та посилення контролю за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка 

необхідна для вирішення питання надання всіх видів соціальної допомоги; 

- забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальної 

допомоги; 

- захист вразливих верств населення, в тому числі учасників АТО; 

- забезпечення інвалідів засобами реабілітації та протезування, санаторно-

курортним лікуванням та спецавтотранспортом, у т. ч. учасників АТО та Героїв 

Революції гідності; 

- співпраця та взаємодія суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинились у 

складних життєвих ситуаціях, у т. ч. із сім’ями із числа вимушених переселенців та 

учасників АТО; 

- придбання житла для дітей-сиріт в рамках реалізації Програма забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Самбірському 

районі на 2016-2018 роки; 

- охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення, 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання; 

- забезпечення якісного соціального обслуговування одиноких громадян та 

інвалідів територіальним центром соціального обслуговування; 

- своєчасне проведення перерахунків пенсій відповідно до змін у законодавстві 

та за зверненнями пенсіонерів; 

- забезпечення наповнення дохідної частини бюджету Пенсійного фонду за 

рахунок легалізації заробітної плати, підвищення платіжної дисципліни 

страхувальників та погашення існуючої заборгованості зі сплати страхових внесків; 

- забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у 

законодавстві. 
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3.3. Гуманітарна сфера 

3.3.1. Освіта 

 

Пріоритетними напрямками розвитку освіти району на 2016 рік є наближення 

якості навчання до європейських та світових стандартів, забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти учнівській молоді, охоплення дітей дошкільною освітою, розвиток 

позашкільної освіти, створення у навчальних закладах середовища, сприятливого для 

збереження здоров’я та забезпечення здорового способу життя учасників навчально-

виховного процесу, формування готовності молодого покоління до захисту Вітчизни 

та дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

 

Основні проблемні питання: 

- оптимізація мережі навчальних закладів; 

- капітальний ремонт покрівель та фасадів навчальних закладів; 

- переведення котелень навчальних закладів на альтернативні джерела 

опалення; 

- відсутність фінансування для матеріально-технічного забезпечення 

харчоблоків; 

- існуючий парк шкільних автобусів не дозволяє забезпечити 100% перевезення 

дітей та вчителів сільської місцевості за рахунок лише цього автотранспорту. 

Необхідно додатково придбати 4 шкільні автобуси (Хлопчиці, Воютичі, Вощанці, 

Новий Калинів);  

- відсутність спортивних залів чи кімнат в окремих навчальних закладах; 

- перевантаження груп дошкільних навчальних закладів; 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- формування оптимальної мережі загальноосвітніх закладів з урахуванням 

соціально-економічної та демографічної ситуації в районі, а також враховуючи 

утворення об’єднаних територіальних громад; 

- реконструкція Нагірненської СЗШ, Баранівецького НВК, Чуквівської СЗШ, 

Блажівського НВК; 

- проведення енергозберігаючих заходів в установах освіти району, а саме в м. 

Рудки, селах Викоти, Воля Баранецька, Вільшаник, Воля Блажівська, Новосілки 

Гостинні, Верхівці, Погірці, Бісковичі, Кульчиці, П’яновичі, Максимовичі; 

- реорганізація шкіл у навчально-виховні комплекси в селах Корналовичі, 

Вощанці, Нагірне, Чуква, Верхівці; 

- добудова спортзалу у Воютицькій, Викотівській, П’яновицькій школах, 

- будівництво дошкільного навчального закладу в м. Новий Калинів, с. 

Бісковичі; 

- реконструкція раніше закритих дошкільних закладів у селах Підгайчики, 

Хлопчиці, Кульчиці, Бабина; 
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- влаштування шатрового даху в будівлі дошкільного навчального закладу в 

с. Погірці; 

- реконструкція котелень загальноосвітніх навчальних закладів сіл Верхівці, 

Воля Баранецька, Блажів, Монастирець,  

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів 

якісним швидкісним Інтернетом; 

- передбачення коштів на завершення комп’ютеризації навчальних закладів; 

- покращення якості харчування та медичного обслуговування дітей; 

- посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

- забезпечення організованим відпочинком та оздоровленням дітей шкільного 

віку; 

- організація спортивно-масових заходів для всіх верств населення, залучення 

дітей, підлітків, молоді до регулярних занять фізичною культурою та спортом; 

- збереження та покращення стану існуючої мережі об’єктів і закладів фізичної 

культури і спорту. 
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3.3.2. Охорона здоров’я 

 

Головною метою розвитку системи охорони здоров’я залишається поліпшення 

стану здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх 

мешканців району до медичних послуг належної якості, продовження активного 

довголіття та тривалості життя шляхом створення умов для формування здорового 

способу життя, своєчасного виявлення та якісного лікування хвороб. 

 

Основні проблемні питання: 

- високий рівень захворюваності та смертності населення; 

- недостатній фінансовий ресурс для повноцінного функціонування галузі 

охорони здоров’я; 

- моральне і фізичне зношення значної частини медичного обладнання; 

- зношеність основних фондів, що потребують значного обсягу фінансування на 

проведення капітальних ремонтів.  

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- оптимізація мережі медичних закладів: скорочення 175 ліжок, реорганізація 

Ралівської дільничної лікарні в поліклініку ЗПСМ, реорганізація Бісковицької 

дільничної лікарні в амбулаторію ЗПСМ, реорганізація Дублянської районної лікарні 

в амбулаторію ЗПСМ та лікарню відновного лікування; 

- реконструкція районної лікарні «Хоспіс»; 

- реконструкція амбулаторій ЗПСМ в селах Воля Баранецька, Чуква; 

Стрілковичі, Гординя; 

- реконструкція Ралівської поліклініки; 

- реконструкція ФАПів в селах Залужани, Нижнє; Рогізно, Воля Блажівська, 

Ваньовичі, Велика Білина; 

- покращення матеріально-технічної бази медичних установ, придбання 

медичного обладнання; 

- проведення акцій по боротьбі з туберкульозом, по вимірюванню артеріального 

тиску, ранньому виявленню діабету, тощо; 

- покращення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань; 

- підвищення особистої відповідальності громадян за власне здоров'я; 

- забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров'я населення, 

пропагування ведення здорового способу життя. 
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3.3.3. Культура  

 

Основна мета - задоволення культурно-інформаційних потреб населення, 

естетичне виховання підростаючого покоління, збереження і примноження 

культурних надбань української нації, підвищення привабливості культурних закладів, 

організація культурно – мистецьких заходів, забезпечення належного рівня 

збереження та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті. 

 

Основні проблемні питання: 

- незадовільний стан приміщень Народних домів; 

- відсутність опалення в Народних домах та в бібліотеках району; 

- недостатнє фінансування галузі для придбання звукопідсилюючої апаратури, 

сценічних костюмів, комп’ютерної техніки, 

- недостатнє кількісне і якісне оновлення бібліотечного фонду; 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- організація та проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди 

відзначення державних, національних свят та ювілейних дат; 

- залучення різних верств населення до участі в художній самодіяльності, 

популяризація народних свят, звичаїв, традицій; 

- організація та проведення культурних і мистецьких заходів (конкурси, 

фестивалі, концерти); 

- участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях і конкурсах; 

- реконструкція народних домів в селах Вільшаник, Пиняни, Чуква, 

Монастирець, Лукавиця, Сприня, Черхава, Острів, Ваньковичі, Воля Блажівська, 

П’яновичі, Новосілки Гостинні, Луки, Купновичі, Дубрівка, Блажів, Чайковичі, 

м. Рудки. 
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3.4. Охорона навколишнього середовища 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання 

природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - 

невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку району. 

Основні проблемні питання: 

- забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними 

стоками; відсутність ефективно діючих очисних споруд; 

- відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення твердих 

побутових відходів; 

- незадовільний стан лісозахисних насаджень. 

 

Основні завдання на 2016 рік: 

- підвищення рівня благоустрою населених пунктів, озеленення населених 

пунктів; 

- ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території 

району, впровадження дієвого контролю за місцями, де виникають стихійні 

сміттєзвалища, виявлення осіб-порушників, притягнення їх до відповідальності згідно 

чинного законодавства; 

- вирішення питання централізованого збирання і вивозу сміття, укладання 

додаткових угод з населенням та підприємствами обслуговуючої сфери;  

- упорядкування прибережних смуг каналів, очищення від замулення русел 

річок, проведення ремонту та техогляду гідротехнічних споруд; 

- проведення регулюючих та берегоукріплюючих робіт на р. Крем’янка в с. 

Бережниця; 

- проведення регулюючих та берегоукріплюючих робіт на р. Волянка в с. Воля 

Блажівська; 

- захист від підтоплення паводковими водами р. Спринька в селах Черхава, 

Сприня; 

- захист від підтоплення паводковими водами р. Веретениця смт. Дубляни; 

- регулюючі та берегоукріплюючі роботи на р. Черхавка в с. Городище; 

- придбання спецавтомобіля для збирання та транспортування твердих 

побутових відходів в об'єднаній територіальній громаді Новокалинівської міської 

ради; 

- забезпечення контролю за недопущенням самовільного добування піщано-

гравійної суміші з річок району; 

- встановлення контейнерів для сміття, особливо в місцях зупинки 

громадського транспорту, народних домів, магазинів тощо; 

- створення лісових насаджень на придорожніх смугах району, утримання в 

екологічно безпечному стані автошляхів. 
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Розрахунок кількості зайнятого населення 

у віці 15-70 років за видами економічної діяльності 

 
тис. осіб 

 

Показник 
2014 pік 

звіт 

2015 pік 

звіт 

2016 pік 

пpоект 

2016 p. до 

2015 p.,%  

 Зайняте населення у віці 15-

70 років 

8,2 8,21 8,25 100,5 

у тому числі наймані 

працівники підпpиємств, 

установ, оpганізацій 

6,5 6,4 6,5 101,5 

 Безробітне населення 

офіційне (у середньому за рік) 

0,7 0,7 0,7 100,0 

Розподіл зайнятого населення у 

віці 15-70 років за видами 

економічної діяльності 

8,2 8,21 8,25 100,5 

Промисловість 0,56 0,57 0,58 101,7 

Будівництво 0,07 0,10 0,10 100,0 

Сільське, лісове, рибне господаpство 

та мисливство 

0,49 0,51 0,52 102,0 

Тpанспоpт і зв’язок 0,32 0,32 0,33 103,1 

Оптова і роздрібна тоpгівля; 

торгівля транспортними засобами; 

послуги з ремонту; готелі та 

ресторани 

2,0 2,0 2,0 100,0 

Освіта 2,6 2,5 2,5 100,0 

Охоpона здоpов’я та соціальна 

допомога 

0,94 0,90 0,9 100,0 

Фінансова діяльність 0,02 0,02 0,02 100,0 

Деpжавне упpавління 0,45 0,44 0,40 90,9 

Інші галузі 0,75 0,85 0,90 105,9 
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Основні показники розвитку промислового виробництва 

 

Показник Одиниця 

виміpу 

2014 pік 

звіт 

2015 pік 

звіт 

2016 pік 

пpоект 

2016p. до 

2015p.,%  

Обсяг реалізованої 

продукції в діючих цінах 

млн. грн. 149,4 127,8 158,1 123,7 

Приріст, зниження (-) 

обсягів реалізації 

промислової продукції у 

діючих цінах 

% +96,3 -14,5 +23,7 х 

Обсяг реалізації 

промислової продукції на 

одну особу 

грн. 2160 1855,1 2308,1 124,4 

Чисельність промислово - 

виpобничого пеpсоналу 

(сеpедньоpічна)  

тис. осіб 0,56 0,57 0,58 101,8 
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Галузева структура реалізації промислової продукції 

за видами діяльності 

у%%  

Галузь 
2014 pік 

звіт 

2015 pік  

звіт 

2016 pік 

пpоект 

Вся пpомисловість 100,0 100,0 100,0 

1. Добувна промисловість 0,2 0,1 0,1 

 добування паливно-енергетичних 

корисних копалин 

-   

 добування корисних копалин, крім 

паливно-енергетичних 

0,2 0,1 0,1 

 Переробна промисловість  78 59,4 63,5 

 виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 

49,2 6,2 5,2 

 легка промисловість - - - 

 оброблення деревини та 

виробництво виробів з деревини, 

крім меблів 

0,1 0,1 0,1 

 целюлозно-паперове виробництво, 

видавнича діяльність 

- - - 

 виробництво продуктів 

нафтоперероблення 

- - - 

 хімічна і нафтохімічна 

промисловість 

- 8,4 17,0 

 виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

26,4 38,6 36,1 

 металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих 

виробів 

- - - 

 машинобудування 3,1 6,1 5,1 

 інші галузі промисловості - - - 

 Виробництво та розподіл 

електроенергії, газу та води 

21,0 40,5 36,4 
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Основні показники розвитку сільського господарства 

млн. грн. 

Показник 2014 pік 

звіт 

2015 pік 

звіт 

2016 pік 

пpоект 

2016 p. 

до 2015 

p.,%  

Валова продукція у постійних цінах 

2010 р. - всього, млн. грн. 

521,2 525,2 531,1 101,1 

 у тому числі:      

 сільськогосподарські 

підприємства 

230,5 233,1 236,2 101,3 

 господарства населення 290,7 292,1 294,9 101,0 

у% до попереднього року 111,1 100,8 101,1  

Із загального обсягу валової 

продукції:  

    

 рослинництво, млн. грн. 277,1 280,2 283,3 101,1 

 у % до попереднього року 116,6 101,1 101,1  

 тваринництво, млн. грн. 244,1 245,0 247,8 101,1 

 у % до попереднього року 105,5 100,4 101,1  

Кількість:     

- сільськогосподарських 

підприємств, одиниць 

22 22 22 100,0 

- індивідуальних підсобних 

господарств, одиниць 

19646 19646 19646 100,0 

 фермерських підприємств, 

одиниць 

55 64 65 101,6 
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Виробництво основних видів сільськогосподарської 

продукції (усі категорії господарств) 

тис. тонн 

 

Вид продукції 2014 pік 

звіт 

2015 рік 

звіт 

2016 pік 

пpоект 

2016 p. 

до 2015 

p.,%  

Зернові культури (у вазі після 

доробки) 

- всього 

73,4 72 74,1 102,9 

у тому числі приватний сектор 13,9 14,4 14,45 100,3 

Із загальної кількості зернових 

культур - бобові культури 

0,2 0,08 0,16 200,0 

у тому числі приватний сектор 0,15 0,07 0,1 142,9 

Цукрові буряки (фабричні) – всього 11,2 21,8 29,0 133,0 

у тому числі приватний сектор - - - - 

Олійні культури – всього 29,2 22,6 23,0 101,8 

у тому числі приватний сектор - - - - 

Картопля - всього 74,7 76,6 78,7 102.7 

у тому числі приватний сектор 74,7 75,9 78,7 103,7 

Овочі, баштанні культури – всього 12,0 13,1 13,9 106,1 

у тому числі приватний сектор 12,0 13,1 13,9 106,1 

Плоди та ягоди – всього 2,3 2,4 2,4 100,0 

у тому числі приватний сектор 2,3 2,4 2,4 100,0 

Реалізація худоби та птиці 12,4 12,9 13,1 101,6 

 у забійній вазі – всього 8,8 9,16 9,30 101,6 

у тому числі приватний сектор 4,0 4,0 4,1 102,5 

 у забійній вазі – всього 2,84 2,84 2,91 102,5 

Молоко – всього 38,7 38,72 39,7 102,5 

у тому числі приватний сектор 38,0 38,0 39,0 102,6 

Яйця, млн. штук – всього 28,5 28,5 28,8 101,1 

у тому числі приватний сектор 28,5 28,5 28,8 101,1 
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Показники забезпечення зайнятості населення 

 

Показник 
Одиниця 

виміру 

2014p. 

звіт 

2015p.  

звіт 

2016p. 

пpоект 

Кількість незайнятих осіб, які 

звеpнулись з питань пpацевлаштування, 

враховуючи перехідних з попереднього 

року 

осіб 3306 4714 4714 

Кількість незайнятого населення, яку 

пеpедбачається зайняти – всього 

осіб 3264 3372 3413 

в тому числі:      

 пpацевлаштування в галузях 

економіки 

-‖- 1297 1377 1377 

 скерування на навчання і 

підвищення кваліфікації 

-‖- 335 360 360 

 залучення до громадських робіт -‖- 491 314 315 

Створення нових робочих місць – 

усього 

одиниць 1136 534 560 

в тому числі     

кількість pобочих місць, які 

пеpедбачаються ввести в дію за pахунок 

нового будівництва, pозшиpення і 

pеконстpукції підпpиємств і організацій 

(створення робочих місць юридичними 

особами) 

одиниць 867 255 200 

Витpати на pеалізацію заходів щодо 

спpияння зайнятості і соціального 

захисту від безpобіття – всього 

тис. гpн. 7459,9 6294,0 6681,4 

у тому числі:      

 на працевлаштування безробітних 

шляхом надання дотацій 

працедавцям 

 компенсація ЄСВ 

-‖- 1,7 

 

 

54,6 

0 

 

 

72,7 

0 

 

 

80,0 

 пеpепідготовка незайнятих 

трудовою діяльністю громадян 

-‖- 18,4 1,4 1,4 

 оплата пpаці гpомадян, які 

скеровуються на гpомадські pоботи 

-‖- 6,3 99,0 100,0 

 виплата допомоги з безpобіття -‖- 7378,9 6120,9 6500,0 
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Розвиток pоздpібного товаpообоpоту 

Показник Одиниця 

виміpу 
2014 pік 

звіт 

2015 pік 

звіт 

2016 pік 

пpоект 

2016 p. до 

2015 p.,%  

Роздpібний товаpообіг 

тоpгових оpганізацій і 

підпpиємств усіх фоpм 

власності – всього 

млн. 

гpн. 

210,6 230,3 242,0 105,0 

Роздрібний товаpообіг на 

душу населення – всього 

грн. 3057,1 3352,5 3532,8 105,4 

Роздрібний товаpообіг, у % до 

попеpеднього pоку (у 

порівнянних цінах)  

%  121,8 77,1 105,0  

Структурна характеристика 

торгівлі: 

     

- кількість об’єктів роздрібної 

торгівлі – всього  

од. 329 336 348 103,3 

в т.ч. кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі – 

юридичних осіб 

од. 70 70 70 100,0 

- в т.ч. крамниць од. 60 60 60 100,0 

- торгова площа крамниць тис. м.
2
 3,7 3,7 3,7 124,3 

Кількість ринків од. 1 1 1 100,0 

- кількість торгових місць 

на них 

од. 58 58 58 100,0 

Гуртова торгівля      

 обсяг гуртової торгівлі тис. грн. 76187,1 130625,7 135500,0 103,7 

 кількість підприємств од. 4 2 2 100,0 

Ресторанне господарство      

 кількість підприємств од. 48 48 49 102,1 

 загальна кількість 

посадкових місць 

од. 2666 2434 2449 100,6 
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Показники діяльності малих підприємств та елементів 

ринкової інфраструктури 

 

Показник 

Один. 

виміру 
2014 pік 

звіт 

2015 pік 

очікуване 

2016 pік 

пpоект 

2016 p. до 

2015 p.,%  

Малі підприємства - всього одиниць 178 181 186 102,7 

Середньорічна кількість 

зайнятих працівників на малих 

підприємствах 

тис. осіб 0,646 0,660 0,675 102,3 

Обсяги реалізованої продукції 

(робіт, послуг) малими 

підприємствами 

млн. 

грн. 

169,4 178,5 184,0 103,0 

Кількість малих підприємств 

на 10 тис.населення 

 25 25 26 104,0 

Інвестиційні фонди та 

компанії (у т. ч. філії)  

одиниць - - - - 

Регіональні фонди підтримки 

підприємництва 

одиниць - - - - 

Агенції регіонального 

розвитку 

одиниць 2 2 2 100 

Обсяги фінансування 

Регіональної програми 

розвитку малого 

підприємництва  

тис. грн. 6,2 -  - 

Консалтингові фірми одиниць - - - - 

Аудиторські фірми одиниць - - - - 

Бізнес-інкубатори oдиниць - - - - 

Бізнес - центри oдиниць - - - - 

Технопарки та технополіси одиниць - - - - 
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Перелік 

районних програм, які фінансуватимуться у 2016 році за кошти 

районного бюджету 

 
№ 

з/п 

Назва програми, 

рішення районної 

ради 

Розпорядник 

коштів 

Термін дії 

програми 

Обсяг 

фінансування 

за рахунок 

вільного 

залишку 

бюджетних 

коштів, грн. 

1 2 3 4 6 

1. Програма 

співфінансування 

мікропроектів розвитку 

місцевих ініціатив 

територіальних громад 

та громадських 

організацій 

Самбірського району у 

2016 році 

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 700000,0 

2. Програма 

відшкодування 

відсотків за кредитами, 

отриманими 

населенням 

Самбірського району 

на впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у 2016 році 

Районна державна 

адміністрація 

2015 рік 100000,0 

3. Програма з ремонту та 

утримання 

автомобільних доріг  

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 250000,0 

4. Районна цільова 

програма з 

розроблення схеми 

планування території 

Самбірського району 

на 2016 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 10000,0 

5. Програма фінансової 

підтримки розвитку 

молочного скотарства 

у Самбірському районі 

у 2016 році. 

Управління 

агропромислового 

розвитку 

2016 рік 100000,0 

6. Програма тимчасового 

користування лісовою 

ділянкою для 

рекреаційних та 

Районна рада 2012-2015 роки 13010,0 
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культурно-оздоровчих 

цілей на 2016 рік. 

7. Програма розвитку 

галузі культури у 

Самбірському районі 

на 2016-2017 роки 

Відділ культури 2016-2017 роки 20000,0 

8. Програма невідкладної 

медичної допомоги на 

2016 рік 

КЗ «Самбірська 

центральна 

районна лікарня» 

2016 рік 50000,0 

9. Цільова соціальна 

програма 

реформування системи 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування у 

Самбірському районі 

на 2011-2017 роки, 

(рішення (від 

17.02.2011 № 60). 

Районна державна 

адміністрація 

2011-2017 роки 6000,0 

10. Програма 

«Національний план 

дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про 

права дитини» у 

Самбірському районі 

на період до 2016 року,  

Районна державна 

адміністрація 

2012-2015 роки 10000,0 

11. Програма забезпечення 

житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, у 

Самбірському районі  

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 120000,0 

12. Програма «Молодь 

Самбірщини»  

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 30000,0 

13. Програма призначення 

соціальних допомог 

студентам вищих 

навчальних закладів та 

учням профтехучилищ-

випускникам 

районного дитячого 

будинку «Рідний дім» 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016 рік 12000,0 

14. Комплексна програма 

соціальної підтримки 

інвалідів та 

малозабезпечених 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

2016-2020 роки 141400,0 
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верств населення 

Самбірського району 

на 2016-2020 роки,  

державної 

адміністрації 

 - придбання путівок 

для ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС 

  30000,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги для 

ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС 

  21400,0 

 - фінансова підтримка 

міськрайонної 

організації інвалідів 

  20000,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги членам 

УТОС 

  12500,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги членам 

УТОГ 

  12500,0 

 - соціальний захист 

інвалідів з дитинства 

та дітей-інвалідів з 

діагнозом ДЦП І група 

та мікроенцефалія 

  40000,0 

 - надання одноразової 

грошової допомоги 

сім’ям загиблих та 

померлих учасників 

бойових дій, інвалідів 

війни, важкохворих  

  5000,0 

15. Програма 

«Депутатський фонд» 

на 2016 рік 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016 рік 200000,0 

16.  Програма відзначення 

у Самбірському районі 

свят державного, 

місцевого значення, 

пам’ятних дат та 

історичних подій у 

2016 році  

Районна рада 2016 рік 49420 

17. Програма висвітлення 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування в 

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 150000,0 
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районній газеті «Голос 

Самбірщини» на на 

2016 рік 

18. Програма висвітлення 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

Самбірським 

радіомовленням 

«Поступ»  

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 30000,0 

19. Висвітлення заходів по 

місцевому 

телебаченню. 

Районна рада 2016 рік 30000,0 

20. Програма створення і 

використання 

районного резерву 

матеріально-технічних 

ресурсів для 

запобігання і ліквідації 

наслідків ймовірних 

надзвичайних ситуацій 

техногенного і 

природного характеру 

на 2016-2020 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2020 90000,0 

21. Програма фінансової 

та матеріальної 

підтримки 

комунального 

підприємства 

Самбірської районної 

ради «Виробничо-

транспортна компанія»  

Районна рада 2016 рік 100000,0 

22. Програма надання 

щомісячної адресної 

допомоги учасникам 

бойових дій УПА у 

2016 році 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016 рік 90200 

23. Програма надання 

щомісячної допомоги 

вдовам політв’язнів 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016 рік 49970 
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24. Програма надання 

пільг окремим 

категоріям громадян з 

послуг зв’яєку 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

 2720,0 

25. Програма підтримки 

органів виконавчої 

влади 

Районна державна 

адміністрація 

2016 рік 500000,0 

26. Районна програма 

«Мобільний 

соціальний офіс» на 

2016-2018 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2018 роки 50000,0 

27. Програма придбання 

комп’ютерної техніки 

для діяльності 

Самбірської районної 

ради 

Районна рада 2016 рік 30000,0 

28. Програма надання 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, інвалідам, 

хворим, які не здатні 

до самообслуговування 

і потребують 

сторонньої допомоги 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016 рік 42280,0 

 Всього   2977000 
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ПЕРЕЛІК 

об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального 

користування у 2016 році  та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування 

(відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 р. 

№ 154-р) 

 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Введення в 

експлуатацію 

дороги, км 

С141414 Звір — Лукавиця на ділянці  

км 0 + 000 —км 10 + 100 

3000 0,9 

С141405 Никловичі — Задністряни на ділянці 

км 0 + 000 — км 25 + 500 

4000 0,7 

С141407 Містковичі — Бабино на ділянці 

км 0 + 000 — км 10 + 700 

2000 1,4 

С141447 Гординя (Калинів — Дубляни — 

Волоща) на ділянці км 0 + 000 —  

км 3 + 600 

5000 2,0 

С141428 Острів — Луки на ділянці  

км 0 + 000 —км 4 + 300 

2 000 0,6 

С141417 Чернихів — Максимовичі на ділянці 

км 0 + 000 — км 13 + 800 

2 000 0,6 

С141410 Нагірне — Звір на ділянці  

км 0 + 000 — км 16 + 800 

3 000 0,9 

С141409 Кружики — Нагірне на ділянці  

км 0 + 000 — км 11 + 900 

3 000 1,4 

С141401 Рогізно — Бірчиці на ділянці  

км 0 + 000 — км 17 + 800 

3 000 1,4 

С141430 Гординя — Залужани на ділянці  

км 0 + 000 — км 7 + 300 

2 000 0,6 

С141408 Дубляни — Велика Озимина на 

ділянці км 0 + 000 — км 2 + 600 

1 000 0,6 

С141416 Рудки — Хлопчиці (Н-13 Львів — 

Ужгород) на ділянці км 0 + 000 —  

км 7 + 100 

2 000 0,6 

С141711 Дроздовичі — Міженець — 

Бісковичі на ділянці км 0 + 000 —  

км 23 + 900 

3 000 0,9 

С141433 Шептичі — Михайлевичі на ділянці 

км 0 + 000 — км 3 + 200 

2 000 0,7 

 37000 13,3 
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ПЕРЕЛІК 

об'єктів будівництва, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, ремонт яких планується 

проводити у 2016 році за рахунок коштів обласного бюджету 

 

№ 

п/п 

Назва автомобільної дороги Обсяг фінансування, тис. грн. 

1 О141712 Передільниця - Садковичі 1700 

2 С141402 Садковичі-Чернихів 1700 

3 
О141407 Калинів - Дубляни - 

Волоща 
1000 

4 
Комунальна дорога (вул. Шевченка 

в смт. Дубляни) 
600 

  Всього: 5000 
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Перелік об’єктів 

соціально-культурного та житлово-комунального призначення,  

будівництво яких планується здійснювати в 2016 році за кошти державного 

фонду регіонального розвитку  
 

Назва об’єкта, його місце 

розташування 

Кошторис

на 

вартість, 

тис. грн. 

Залишок 

кошторисної 

вартості на 

01.01.2016 

року 

Передбачен

о коштів 

ДФРР, тис. 

грн. 

1 2 3 4 

1. Реконструкція незавершеної будівлі 

дитячого садка під Народний дім 

"Просвіта" та амбулаторію по вул. Л. 

Українки в с. Вільшаник 

6100,6 3878,2 2200 

2. Реконструкція Рудківської СЗШ І-ІІІ 

ступенів ім. Володимира Жеребного 

1462,8 1462,8 1315,0 

3. Реконструкція будівлі СЗШ І-ІІІ ст. із 

добудовою спортивного залу с. Воютичі 

3312,2 3312,2 1350,0 

4. Реконструкція головного корпусу 

районної лікарні «Хоспіс» в с. Сіде 

1977,9 1977,9 1777,7 

5. Реконструкція нежитлової будівлі під 

дитячий садок на 30 місць по вул. 

Весела,50 в с. Хлопчиці 

3347,9 2393,4 2150,0 

6. Реконструкція  Корналовицької СЗШ 

І-ІІІ ст. з метою влаштування 

Корналовицького НВК "СЗШ І-ІІ ст.-

ДНЗ" в с. Корналовичі1441,7 

1441,7 1441,7 1297,5 

7. Реконструкція з розширенням за 

рахунок надбудови дошкільного 

навчального закладу в с. Підгайчики 

6299,0 4103,5 3680,0 

8. Реконструкція даху Блажівського НВК 

«СЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» в с. Блажів 

755,2 755,2 672,1 

Разом:   14442,3 

 

 



Самбірський район 53 

Перелік першочергових природоохоронних заходів, фінансування яких планується здійснювати за рахунок коштів 

фондів охорони навколишнього природного середовища у 2016 році 

 

Зміст заходу 
Термін 
вико-
нання 

Замовник 

 Джерела фінансування, тис. грн. 

Кошторисн
а вартість, 

всього 

Залишок 
кошторисн
ої вартості, 
станом на 
01.01.2016 

р. 

Обсяг 
фінансува

ння у 

2016 р., 
тис. грн. 

. 

Державн
ий 

бюджет 

Державн
ий фонд 
ОНПС 

ОФОНПС 
Місцеви

й 
бюджет 

Місцеви
й 

ФОНПС 

Кошти 
підприє

мств 
Інші 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Регулюючі та берегоукріплюючі 
роботи на р. Черхавка в с. Городище 
 

2016 
Городищенська 

сільська рада 
120,0 120,0 120,0 - - 120,0 - - - - 

Захист від підтоплення паводковими 
водами р. Спринька в селах Черхава, 
Сприня 
 

2016 
Вільшаницька 
сільська рада 

815,0 815,0 815,0 - - 815,0 - - - - 

Регулюючі та берегоукріплюючі 
роботи на р. Волянка в с. Воля 
Блажівська 
 

2016 
Чукв’янська 
сільська рада 

90,0 90,0 90,0 - - 90,0 - - - - 

Регулюючі та берегоукріплюючі 
роботи на р. Крем’янка в с. 
Бережниця 

2016 
Чукв’янська 
сільська рада 

59,6 59,6 59,0 - - 59,0 0,6 - - - 

Захист від підтоплення паводковими 
водами р. Веретениця смт. Дубляни 

2016 
Дублянська 

селищна рада 
  438 438 - - - - - - 

Придбання спецавтомобіля для 
збирання та транспортування 
твердих побутових відходів в 
об'єднаній територіальній 
громаді Новокалинівськоїміської 
ради 

2016 
Новокалинівсь
ка міська рада 

1500 1500 1500 - - 1200 300 - - - 
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Перелік проектів, які плануються реалізувати у 2016 році в рамках обласного конкурсу мікропроектів 

 

№ 

пп 
Назва проекту Замовник 

Загальн

а сума 

Передбачені кошти 

Кошти 

обласного 

бюджету 

Кошти 

районного 

бюджету 

Кошти 

сільського 

бюджету 

Внесок 

громади 

Спонсорські 

кошти 

  РАЗОМ   9014,608 3754,471 503,980 3571,979 902,312 281,867 

  НАРОДНІ ДОМИ               

1 

Реконструкція Народного 

дому (заміна вікон, 

дверей) в с. Лукавиця 

Самбірського району 

ВІльшаницька 

сільська рада 
142,355 71,178   59,059 7,118 5 

2 

Реконструкція даху 

Народного дому в с. 

Монастирець 

Самбірського району 

ВІльшаницька 

сільська рада 
289,324 100   164,858 14,466 10 

3 

Реконструкція приміщення 

Народного дому (заміна 

вікон) в с. Черхава 

Самбірського району 

ВІльшаницька 

сільська рада 
255,637 100   137,855 12,782 5 

4 

Реконструкція Народного 

дому (заміна вікон, 

дверей) в с. Сприня 

Самбірського району 

ВІльшаницька 

сільська рада 
270,952 100   152,404 13,548 5 
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5 

Реконструкція Народного 

дому в с. Острів 

Самбірського р-ну 

Львівської обл. 

Луківська 

сільська рада 
299,918 100   174,918 25   

6 

Реконструкція приміщення 

Народного дому в 

с.Ваньковичі Самбірського 

району 

Луківська 

сільська рада 
265,096 100   140,096 25   

7 

Капітальний ремонт 

будівлі Народного дому 

села Воля Блажівська 

Самбірського району 

Львівської області 

Чукв'янська 

сільська рада 

76,5310

1 
36,35223   36,35223 3,82655   

8 

Реконструкція Народного 

дому в с.П’яновичі, 

Самбірського району 

Львівської області 

Бісковицька 

сільська рада 
86,718 43,359   39,023 4,336   

9 

Капітальний ремонт 

народного дому в с. 

Новосілки-Гостинні 

Самбірського району 

Львівської області 

Ініціативна 

група с. 

Новосілки-

Гостинні 

129,144 64,572 29,561 5,453 6,908 22,65 
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10 
Реконструкція Народного 

дому с. Чайковичі  

Чайковицька 

сільська рада 
299,773 100 50 134,773 15 - 

11 

Капітальний ремонт 

будівлі Народного дому 

села Блажів Самбірського 

району Львівської області 

Чукв'янська 

сільська рада 
134,32 63,8 - 63,804 6,716 - 

12 

Капітальний ремонт 

глядацького залу 

Народного дому м. Рудки 

шляхом використання 

сучасних технологій (ІІ 

черга) 

Рудківська 

міська рада 
299,904 100 50 127,266 12,638 10 

  ОСВІТА               

1 

Реконструкція даху школи 

в с. Викоти по вул. 

Шкільній, 34, 

Самбірського району 

Львівської області 

Ініціативна 

група громади 

с. Викоти 

250 100   112,768 27,232 10 

2 

Впровадження 

енергозберігаючих заходів 

у Волебаранецькій СЗШ І-

ІІ ст. Самбірського району 

Львівської обл. 

Воле-

Баранецька 

сільська рада 

260,734 100   140 20,734   
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3 

Реконструкція 

Вільшаницької СЗШ І-ІІІ 

ст. (заміна вікон та дверей) 

в с. Вільшаник 

Самбірського району 

Львівської обл. 

ВІльшаницька 

сільська рада 
182,645 91,323   82,19 9,132   

4 

Капітальний ремонт 

будівлі СЗШ I-cт. с.Воля – 

Блажівська Самбірського 

району Львівської обл. 

Ініціативна 

група школи 
56,86 27   27 2,86   

5 

Капітальний ремонт 

Новосілківського 

навчально – виховного 

комплексу ″Середня 

загальноосвітня школа I – 

III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад″ 

Самбірського району 

Львівської області (заміна 

вікон на 

металопластикові) 

Ініціативна 

група жителів с. 

Новосілки 

Гостинні 

150,523 75 42,419 5 18,104 10 

6 

Реконструкція будівлі 

Вощанцівської ЗСШ І-ІІІ 

ступенів під НВК в с. 

Вощанці Самбірського 

району Львівської обл. 

Ініціативна 

група школи 
180 90   50 30 10 
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7 

Впровадження 

енергозберігаючих заходів 

в Верховецькій СЗШ І-ІІ 

ст. Самбірського району, 

Львівської обл. 

Воле-

Баранецька 

сільська рада 

236,336 100   110   26,336 

8 

Реконструкція 

Погірцівської СЗШ І-ІІІ ст. 

Самбірського району, 

Львівської обл. 

(впровадження 

енергозберігаючих 

заходів) 

Ініціативна 

група жителів с. 

Погірці 

153,181 76,5 50   16,681 10 

9 

Реконструкція 

Бісковицької СЗШ І-ІІІ 

ступенів (заміна вікон, 

дверей) в с.Бісковичі 

Самбірського району 

Львівської області 

Бісковицька 

сільська рада 
299,899 100   184,899 15   

10 

Реконструкція 

Кульчицького НВК (заміна 

вікон та дверей на 

металопластикові) в с. 

Кульчиці Самбірського 

району, Львівської обл. 

Ініціативна 

група жителів 

села Кульчиці 

181,04 90 50   31,04 10 
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11 

Реконструкція 

П’яновицької СЗШ І-ІІІ ст. 

(утеплення з фасаду) в с. 

П’яновичі Самбірського р-

ну Львівської обл. 

Бісковицька 

сільська рада 
226,159 100   114 12,159   

12 

Реконструкція приміщення 

Нагірненської СЗШ І-ІІІ 

ступенів з метою 

підготовки його до 

створення НВК 

Ініціативна 

група 

Нагірненської 

середньої 

загальноосвітнь

ої школи І-ІІІ 

ступенів 

209,332 100 32 66 11,332   

13 

Реконструкція з 

влаштуванням шатрового 

даху дошкільного 

навчального закладу в 

с.Погірці Самбірського 

району Львівської області 

ГО "Агенція 

розвитку 

Погірцівської 

сільської ради" 

295,799 100 50 31 18,984 95,815 

  ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я               

1 

Реконструкція ФАПу в 

с.Нижнє Самбірського р-

ну, Львівської обл 

Луківська 

сільська рада 
285,046 100   160,046 25   
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2 

Реконструкція 

фельдшерсько-

акушерського пункту в с. 

Залужани Самбірського 

району 

ГО "Агенція 

розвитку сіл 

Лукавської 

сільської ради" 

299,929 100     189,929 10 

3 

Реконструкція Ралівської 

дільничної лікарні під 

поліклініку загальної 

практики сімейної 

медицини 

Ініціативна 

група жителів 
218,06 100 50 30 25,994 12,066 

  
ВУЛИЧНЕ 

ОСВІТЛЕННЯ 
              

1 

Реконструкція вуличного 

освітлення Калинівської 

сільської ради за адресою: 

Львівська область, 

Самбірський район, 

с.Калинів 

вул.Сагайдачного 

Новокалинівськ

а міська рада 
52,05 24 - 25,05 3   

2 

Реконструкція вуличного 

освітлення с.Бісковичі 

вул.Садова Бісковицької 

сільської ради 

Самбірського району 

Львівської обл. 

Бісковицька 

сільська рада 
99,804 49,902   44,902 5   
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3 

Реконструкція вуличного 

освітлення с.Корналовичі 

вул.Коцюбинського 

Новокалинівської міської 

ради Самбірського району 

Львівської області 

Новокалинівськ

а міська рада 
164,156 77   77,156 10   

4 

Реконструкція вуличного 

освітлення с.Бабина 

Бабинської сільської ради 

Самбірського району 

Львівської обл. 

Бабинська 

сільська рада 
295,74 100   180,94 14,8   

5 

Реконструкція вуличного 

освітлення вулиць: 

Поливки, Костика, 

Козацької в с. Кульчиці 

Самбірського району 

Львівської області 

Кульчицька 

сільська рада 
130 65 50 5 10   

6 

Реконструкція вуличного 

освітлення в селі 

Лановичі, Самбірського 

району Львівської обл. 

Бісковицька 

сільська рада 
295,17 100   170,17 15 10 

7 

Реконструкція вуличного 

освітлення вул. Нова 

с. Новосілки-Гостинні, 

Самбірського району 

Львівської області 

Ініціативна 

група жителів с. 

Новосілки 

Гостинні 

150,993 75 50 8,443 7,55 10 
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РОЗРОБКА ПКД ДЛЯ 

ПРОЕКТІВ ОТГ 
              

1 

Розробка проектно-

кошторисної документації 

для проекту 

"Реконструкція 

каналізаційної насосної 

станції міста Новий 

Калинів Самбірського 

району Львівської області" 

Новокалинівськ

а міська рада 
97,887 46   46,887 5   

2 

Розробка проектно-

кошторисної документації 

для проекту "Будівництво 

дитячої школи мистецтв в 

м.Новий Калинів 

Самбірського району 

Львівської області" 

Новокалинівськ

а міська рада 
170 80,75   80,75 8,5   

3 

Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

для реконструкції 

середньої 

загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів на 300 учнів 

по вул. Січ. Стрільців,35 в 

смт. Дубляни 

Самбірського району 

Львівської області 

Дублянська 

селищна рада 
299,994 142,497   142,497 15   
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4 

Виготовленя проектно 

кошторисної документації 

для проекту "Створення 

культурно - освітнього 

центру шляхом 

реконструкції Народного 

Дому с. Луки з 

впровадження 

енергозберігаючих 

технологій" для подачі на 

конкурс проектів 

Державного фонду 

регіонального розвитку 

Луківська 

сільська рада 

120,474

8 
59,23738   55,23738 6   

5 

Розробка проектно-

кошторисної документації 

добудови школи та 

реконструкції системи 

опалення Викотівської 

СЗШ І-ІІІ ступенів 

Самбірського р-ну, 

Львівської обл. 

Бісковицька 

сільська рада 
282,04 141   126,9 14,14   

6 

Розробка проектно-

кошторисної документації 

для проекту 

"Реконструкція очисних 

споруд міста Новий 

Калинів Самбірського 

району Львівської області" 

Новокалинівськ

а міська рада 
397,826 188   189,826 20   

         



Самбірський район 64 

  ІНШІ               

1 

Встановлення спортивно-

ігрового та дитячого 

комплексу в смт. Дубляни 

Самбірського району 

ГО "Агенція 

розвитку 

Дублянської 

селищної ради" 

255,847 100     145,847 10 

2 

Влаштування дитячих 

майданчиків в с.Ралівка 

Самбірського району 

Ралівська 

сільська рада 
46 22   20 4   

3 

Реконструкція 

спортивного павільйону на 

вул. Івана Франка в с. 

Ралівка Самбірського 

району Львівської області 

Ралівська 

сільська рада 
121,411 55   49,456 16,955 - 

 


