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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського 

району на 2019 рік розроблена відділом економічного розвитку і торгівлі районної 

державної адміністрації на основі даних та пропозицій відділів, управлінь 

райдержадміністрації, підприємств та організацій, органів місцевого самоврядування 

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; 

- Перспективного плану розвитку Самбірського району на 2019-2021 роки. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 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. 

Програма ґрунтується на аналізі поточної соціально-економічної ситуації в 

господарському комплексі району, актуальних проблемах району та визначає основні 

цілі і заходи економічної та соціальної політики на 2019 рік. 

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 2018 РІК 

 

У 2018 році ключовими тенденціями розвитку району були стабільне залучення 

інвестицій, збереження темпів інфраструктурного розвитку, зростання реального 

сектору економіки. У більшості сфер господарського комплексу досягнуто 

позитивних тенденцій розвитку: забезпечено приріст реалізації промислової 

продукції, виробництва сільськогосподарської продукції, податкових надходжень до 

бюджетів усіх рівнів.  

 

Промисловість 

За підсумками 2018 року промислові підприємства району продемонстрували 

зростання виробництва та реалізації продукції. Обсяг реалізованої продукції склав 

311,8 млн. грн., що на 59,8 млн. грн або на 23,7 % більше, ніж у 2017 році. Завдання 

Програми виконано на 111,4 %.  

Найбільший вплив на позитивну динаміку забезпечили такі підприємства, як 

МПД «Воютицьке» (+20,9 млн. грн.), ТзОВ «Самбірська птахофабрика» (+12,0 млн. 

грн.), ТзОВ «Самбірська сонячна станція - 2» (+10,5 млн. грн.), ПФ «Білаки (+4,0 млн. 

грн.).  

Нарощено виробництво м’яса яловичини (на 52,5 %), комбікормів (на 70,7 %), 

спирту технічного (у 2,5 рази), вермикуліту (на 36,3 %). 

 

Водночас у 2018 році 

підприємствами зменшено 

виробництво керамічної 

цегли на 21,4 %. 

Середньомісячна 

заробітна плата в 

промисловому комплексі 

району у 2018 році склала 

6013 грн. та збільшилася на 

36 % у порівнянні із 2017 

роком. 

  

 

Підприємствами промисловості сплачено до бюджетів усіх рівнів 48,4 млн. 

грн., що на 39,9 % більше, ніж у 2017 році, та 8,5 млн. грн. єдиного соціального 

внеску. 

Агропромисловий комплекс  

Сільське господарство продовжує залишатись вагомим сектором економіки 

району. Сільськогосподарську продукцію виробляють 22 сільськогосподарських 
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підприємства, 47 фермерських господарств та 17,7 тисяч особистих селянських 

господарств. 

Землі сільськогосподарського призначення займають 72,1 тис. га території 

району, з них 44,7 тис. га – рілля. У 2018 році збережена позитивна тенденція щодо 

використання ріллі. Додатково залучено в обробіток 2,2 тис. га, а рівень використання 

ріллі підвищився до 87 %. 

З метою ефективного раціонального використання земель проводився аудит 

земель сільськогосподарського призначення. Це відкрило реальну картину стану та 

проблеми використання земель, як одного з джерел наповнення місцевих бюджетів. 

Землі, які не використовують, подають на аукціони. У 2018 році продано право 

оренди на 9 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею 328,4 га 

на суму 463,2 тис. грн. 

 

 

У структурі посівних площ 

найбільшу питому вагу 

займають зернові культури – 

39% (15,3 тис. га). Посіви сої 

склали 2,475 тис. га, соняшнику 

– 1,780 тис. га, цукрового 

буряку – 858 га. Посіви ріпаку у 

структурі посівних площ 

складають 17,1 % (6,688 тис. 

га). 

Досягнуто зростання валового збору основних сільськогосподарських культур, 

зокрема намолочено 81 тис. тонн зерна, зібрано 34,6 тис. тонн цукрових буряків, 81,7 

тис. тонн картоплі. Однак зменшено виробництво овочів. 

У галузі тваринництва надалі проходить спад поголів’я ВРХ, в тому числі  

корів, як у сільськогосподарських підприємствах, так і в господарствах населення. 

Основними причинами скорочення поголів’я є: 

– демографічна ситуація – старіння населення, виїзд працездатної молоді на 

заробітки; 

– низький рівень закупівельних цін на молоко та м’ясо. 

У 2018 році було відкрито молочну ферму на базі ФГ «Агро-хутір» в с. Білоки 

та молочну ферму в с. Велика Білина. 

Уряд Канади реалізовує проект «Розвиток молочного бізнесу в Україні». У 

співпраці із Львівською аграрною дорадчою службою фермерам району надано 540 

тис. грн.  

В звітному році агрогосподарства району отримали фінансову підтримку з 

державного бюджету в сумі 4030,6 тис. грн. 

В рамках обласної програми підтримки та розвитку агропромислового 

виробництва фермерам району виділено 1900 тис. грн. пільгових кредитів. Кошти 

були використані для закупівлі сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, 



Самбірський район 6 

засобів захисту рослин. Ще 29,8 тис. грн. було надано для фінансової підтримки 

шляхом компенсації відсотків за кредитами. 

Додатковим доходом селян є орендна плата. Агрогосподарствами виплачено за 

оренду земельних паїв 43,3 млн. грн. Відсоток виплати за користування земельними 

паями від вартості земель становить 6,4. 

Підприємництво 

Основою економічного потенціалу району є малий бізнес, оскільки 98 % 

підприємств району – малі підприємства. В районі функціонує 182 малі підприємства 

та 1273 підприємці-фізичні особи. Впродовж 2018 року державну реєстрацію 

здійснили 17 підприємств – юридичних осіб та 225 суб’єктів підприємницької 

діяльності-фізичних осіб. Поряд з цим ліквідовано 162 суб’єкти - фізичні особи та 3 

суб’єкти - юридичні особи. 

За звітний рік 3 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

Споживчий ринок 

Сфера торгівлі та послуг відіграють значну роль у формуванні економічного і 

соціального потенціалу розвитку району, зайнятості населення та задоволення його 

потреб в товарах і послугах. Забезпечення населення продовольчими і 

непродовольчими товарами здійснюють 357 магазинів і кіосків, 41 заклад 

ресторанного господарства, один ринок. У 2018 році відкрито 13 об’єктів торгівлі. 

 

Обсяг роздрібного 

товарообороту юридичних 

осіб у минулому році (за 

попередніми даними) 

збільшився на 3,6 % і склав 

270 млн. грн.  

 

 

Побутові послуги жителям району надають 20 суб'єктів господарювання.  

В сфері готельного господарства функціонує 5 мотелів.  

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/1, Новокалинівське ВУЖКГ. На балансі підприємств житлово-

комунального господарства знаходиться 158 будинків. В районі функціонує 5 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.  
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За кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток ОТГ 

Волебаранецькою громадою придбано фронтальний погрузчик, деревоподрібнювач до 

трактора МТЗ-82, бензопили для комунального підприємства «Сільський господар» 

ДГ».  

Дублянською ОТГ придбано трактор та комплектуючі вироби до нього.  

Рудківською ОТГ придбано техніку спеціального призначення для Рудківського 

виробничого управління житлово-комунального господарства, а саме автомобіль-

самоскид МАЗ-6501С5-524-000, трактор МТЗ-892 (BELARUS) та комплектувальні 

вироби. 

За кошти обласної Програми газифікації населених пунктів та бюджету 

Чукв’янської сільської ради проведено підвідний газопровід до с. Блажів. 

В рамках програми проектів місцевого розвитку, обласної Програми 

зовнішнього освітлення населених пунктів та коштів місцевих бюджетів проведено 

реконструкцію вуличного освітлення 21 населеного пункту. На це було спрямовано 

5716,8 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 66 одиниць власної техніки та 136 

одиниць орендованої.  

Протягом 2018 року послугами пасажирського транспорту скористалися 2150 

тис. пасажирів, що на 560 тисяч менше, ніж у 2017 році. Пасажирооборот склав 33,643 

млн. пасажиро-кілометрів і зменшився на 32,7 %. 

Щоденно маршрутною мережею перевозиться 5,9 тис. пасажирів (-1,7 тис. 

пасажирів до показника 2017 року). 

На перевезення пільгових категорій громадян виділено 933,588 тис. грн. 

бюджетних коштів. 

Мережа автомобільних доріг району є невід'ємною частиною єдиної 

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

соціальний розвиток.  

Протяжність автодоріг загального користування на території району становить 

478,8 км., з них державного значення 100,3 км, місцевого – 378,5 км. Мережа доріг 

комунальної власності складає 406,6 км.  

На мережі автомобільних доріг району налічується 93 автомобільних мости, 127 

площадок для зупинки автобусів. Працює 11 станцій технічного обслуговування, 7 

автомийок, 11 АЗС. 

Незмінним пріоритетом 2018 року було проведення ремонту доріг. На це було 

спрямовано 44,984 млн. грн. коштів державного, обласного та місцевих бюджетів.  

За кошти ДФРР збудовано міст у с. Монастирець.  

Проведено реконструкцію тротуарів в м. Рудки, смт. Дубляни, Лановичі.  

Оновлені комунальні дороги в м. Рудки (вул. Лісна), селах Ралівка (вул. 

Поповича, Дружби), Бісковичі (вул. Тиха), Вільшаник. 
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Відремонтовані частини доріг Никловичі-Задністряни (10,5 млн.грн), Кружики-

Нагірне (10,2 млн.грн), Вільшаник-Трояни (2 млн. грн), Блажів-Черхава (2 млн. грн), 

Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі-Заріччя, Бісковичі-Мостиська-Борислав тощо. 

На ремонт доріг комунальної власності спрямовано 3,8 млн. грн. коштів 

місцевого бюджету.  

Інвестиційна діяльність 

Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних процесах, оскільки 

завдяки залученим інвестиціям створюються нові підприємства, з’являються нові 

робочі місця, розвивається інфраструктура. 

Саме тому одним із стратегічних завдань розвитку району є створення 

сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності. З цією метою 

здійснюється супровід інвестиційних проектів.  

У звітному році в районі відкрито 7 нових підприємств. 

Однією із важливих умов соціально-економічного розвитку є бюджетна 

підтримка реалізації інвестиційних проектів. У 2018 році район отримав фінансову 

підтримку держави на реалізацію проектів соціального спрямування в обсязі 43 млн. 

грн. Це: 

- кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 20,7 млн. грн. на 

реалізацію 8-ти проектів,  

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 4,7 млн. грн. 

на 16 проектів, 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури 10-ти об'єднаних територіальних громад в сумі 16,2 млн. грн., завдяки 

якій вдалося реалізувати 39 проектів, 

- бюджетна програма «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в 

регіонах України» - 1,4 млн. грн. 

З бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 12,3 млн. грн. на 12 

проектів. 

В районі успішно реалізується конкурс проектів місцевого розвитку, який 

характеризується значною активністю щодо написання проектів та високим рівнем 

співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел. Завдяки реалізації 

мікропроектів влада та громада стають партнерами у вирішенні нагальних проблем 

району. В рамках конкурсу впроваджено 58 проектів вартістю 13,8 млн. грн.  

Значний обсяг фінансів залучено по обласних програмах – 11,6 млн. грн. Це 

Програма охорони навколишнього природного середовища, Програма газифікації 

населених пунктів, Програма «Спортивний майданчик», Програма зовнішнього 

освітлення населених пунктів. 
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Значні кошти 

спрямовано з місцевих 

бюджетів. 

Загалом у 2018 році 

реалізовано 160 проектів на 

загальну суму 90,8 млн. грн.  

 

 

Як результат виконаних робіт, у бюджетних установах району встановлено нові 

вікна, двері, оновлено фасади та покрівлі, придбано комп’ютерне та медичне 

обладнання, в населених пунктах встановлено дитячі майданчики та освітлені вулиці. 

Державні закупівлі 

У 2018 році продовжувався процес реалізації реформи у сфері державних 

закупівель. Проведено 208 процедур закупівель у системі «Prozorro», з яких 84 

одиниці – тендерні процедури, 124 одиниці – допорогові закупівлі.  

Економія за результатами процедур закупівель склала 6,372 млн. грн. або 

4,85 % від очікуваної вартості закупівель, з якої економія по тендерних процедурах – 

5,220 млн. грн., по допорогових закупівлях – 1,152 млн. грн. 

Фінансова діяльність 

Поступове зростання реальних економічних показників призвело до суттєвого 

покращення ситуації у бюджетній сфері району. Цьому також сприяла бюджетна 

децентралізація, що здійснювалась з метою формування спроможних територіальних 

громад. 

До Зведеного бюджету мобілізовано платежів на загальну суму 294,1 млн. грн., 

що більше надходжень 2017 року на 24,8 млн. грн., або на 9,2 %. Поступлення до 

Державного бюджету склали 159,9 млн. грн.  

 

Досягнуто приросту 

надходжень з основних 

бюджетоформуючих 

податків, а саме податку 

на доходи фізичних осіб 

(+14,9 млн. грн.), єдиного 

податку (+3,6 млн. грн). 

 

Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів 

склала 38,2 млн. грн. податків і неподаткових платежів. Планові завдання виконані на 

100,4 %. 



Самбірський район 10 

Фінансування видатків проводилося у межах затверджених асигнувань. 

Більшість видатків бюджету традиційно спрямована на соціально-культурну сферу 

(освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та 

мистецтво, фізична культура і спорт). 

Соціальний захист та подолання бідності  

Соціальна політика у 2018 році була спрямована на забезпечення реалізації в 

районі державної політики у сфері соціально – трудових відносин, пенсійного 

забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. 

До Єдиного Державного реєстру обліку пільгових категорій району внесено 

12,4 тис. осіб.  

7,5 тис сімей отримували матеріальні допомоги. 

12,9 тис. домогосподарств отримували впродовж року субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу та твердого палива. 

6387 осіб отримали монетизовану виплату компенсації невикористаних сум 

субсидій на суму 3956,9 тис. грн. 

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання видано 

54 санаторно-курортних путівки.  

З районного бюджету виділялися кошти на виплату допомог ліквідаторам аварії 

на ЧАЕС. 

Особлива увага приділена учасникам АТО та родинам загиблих.  

На обліку перебуває 391 демобілізований та звільнений учасник АТО 

В районі проживає 7 сімей загиблих учасників АТО. 

Придбано житло члену сім’ї загиблого учасника АТО (503,5 тис. грн.) 

Придбано житло внутрішньо переміщеній особі, учаснику бойових дій АТО 

(693,6 тис. грн.) 

28-ми учасникам АТО надано дозволи на відведення земельних ділянок. 

89 демобілізованим учасникам бойових дій АТО виплачено допомогу в розмірі 

3 тис. грн. 

Значна увага приділяється роботі із дітьми. В районі проживає 14610 дітей. На 

обліку у службі у справах дітей перебуває 45 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 4 дитини перебуває на квартирному обліку. 

Протягом звітного року проведено 11 профілактичних рейдів «Діти Вулиці» 

«Вокзал», «Урок». 

Проведено 11 засідань Комісії з питань захисту прав дитини та 3 засідання 

Координаційної ради з питань дітей. 

З метою забезпечення належних умов проживання та задоволення потреб 

людей, які через певні обставини у похилому віці залишилися без родинної опіки, 

функціонує у м. Рудки будинок «Милосердя», де проживає 21 особа.  
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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 2019 року на обліку в службі зайнятості перебувало 471 

особа зі статусом безробітного. Впродовж звітного року працевлаштовано 1704 особи, 

професійне навчання проходили 350 осіб, у громадських роботах взяли участь 108 

осіб. 

Працює робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення. Впродовж 2018 року проведено 30 засідань робочої групи з питань 

легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, в тому числі 10 галузевих. 

Заслухано 267 суб’єктів. Здійснено 20 виїзних засідань робочої групи, де було 

проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 168 місцевих суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства по 

виплаті заробітної плати, легального використання найманої робочої сили та 

збільшення рівня середньомісячної заробітної плати. Проведено сім семінарів. 

Як наслідок, кількість найманих працівників зросла із 4500 осіб у січні до 5278 

осіб у грудні. Продовжувалась позитивна тенденція щодо зростання темпів приросту 

заробітної плати, яка в грудні склала 7723 грн. 

 

 

На підприємствах, організаціях району за січень-грудень створено 514 нових 

робочих місць, в тому числі 189 - юридичними особами, 100 – фізичними особами з 

правом найму робочої сили, 225 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як 

суб’єкти підприємницької діяльності.  

Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску 

семи роботодавцям за працевлаштування 13 безробітних на нові робочі місця. 

 

В районі забезпечено стале функціонування мережі закладів освіти, охорони 

здоров’я, культури. 

Освіта 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі функціонує 63 

навчальних заклади, в яких навчається 7,6 тис. учнів.  

У 2018 році стартувала реформа Міністерства освіти та науки - Нова українська 

школа. Першокласники вже навчаються за новим сучасним державним стандартом. 

Для початкових класів закуплено сучасні меблі, дидактичні матеріали, комп’ютерне 
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обладнання. На створення нового освітнього простору спрямовано 4,1 млн. грн. Було 

придбано 837 комплектів парт, 55 ноутбуків, 62 багатофункціональні пристрої тощо.  

Вживалися заходи щодо створення відповідних умов щодо покращення 

навчального процесу дітей. Проведена робота на 51 об’єкті на суму 30,6 млн. грн. 

Замінено вікна, встановлено нові двері, проведено реконструкцію дахів, утеплено 

фасади, придбано шкільний автобус для Воютицької СЗШ тощо. 

З метою забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою у 2018 році 

відкрито дитячі садочки в селах Хлопчиці, Підгайчики, дошкільну групу при 

Ваньовицькій школі, в результаті чого додатково утворено 115 місць. 

Продовжувалось будівництво дитячих закладів в м. Новий Калинів та в 

с. Вільшаник.  

Розпочато реалізацію 2-х великих проектів вартістю понад 17 млн. грн. кожен із 

залученням коштів ДФРР. Це реконструкція Ралівської СЗШ із надбудовою НВК та 

реконструкція дитсадка в с. Чуква. 

Фізична культура і спорт 

Важливу роль в оздоровленні і вихованні підростаючого покоління відіграє 

його фізичне виховання. У районі функціонує 162 спортивні споруди (24 спортивні 

зали, 3 футбольні стадіони, 48 футбольних полів, 46 комплексних спортивних 

майданчиків, 8 майданчиків із синтетичним покриттям, 6 тирів, 7 спортивних 

пристосованих приміщень, 8 майданчиків із тренажерним обладнанням, 12 інших 

майданчиків). 

Впродовж звітного року проведено 41 районне змагання, взято участь у 

32 обласних змаганнях, 10 – всеукраїнських та 5 міжнародних спортивних заходах. 

У розвиток спортивної інфраструктури району спрямовано 13,1 млн. грн. на 

реалізацію 16-ти проектів. 

Відкрито спортивні майданчики зі штучним покриттям в м. Новий Калинів, 

Вільшаник, Підгайчики, Ралівка, з наливним покриттям в с. Сприня, на будівництво 

яких залучені кошти обласної програми «Спортивний майданчик», кошти Державної 

програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» 

та кошти місцевих бюджетів. 

Встановлено спортивні майданчики з тренажерним обладнанням в селах Воля 

Баранецька, Сусолів, Острів. 

Продовжувалась реконструкція СТОК «Прикарпаття», будівництво 

спортивного залу у с. Воютичі. 

Покращено умови занять спортом на стадіонах смт. Дубляни, сіл Загір’я, 

Ралівка. 

Встановлені дитячі майданчики в 9-ти населених пунктах району. 

Охорона здоров’я 

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних 

послуг належної якості є головною метою розвитку медичної галузі району. На 

території району знаходиться 3 лікарні, 63 ФАПи, 16 амбулаторій ЗПСМ, працює 11 

аптек.  
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Продовжується реалізація Урядової програми “Доступні ліки”. Пацієнти мають 

можливість отримувати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та 

бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. 

Впродовж 2018 року такою допомогою скористалися 7128 осіб. Виписано 25268 

рецептів, відшкодовано вартість ліків на суму 1715,7 тис. грн. 

Із січня 2018 року розпочата медична реформа. Перший етап передбачає новий 

механізм фінансування медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу. 

Створено комунальні некомерційні підприємства, укладено угоди з 

Національною службою здоров’я.  

З квітня 2018 року стартувала кампанія з вибору сімейного лікаря.  

До мережі Національної електронної системи охорони здоров’я «eHealth» 

підключено 16 амбулаторій ЗПСМ, 36 лікарів. 

Станом на 1 січня в електронну систему надійшло 40 тис. декларацій (54,7 % 

населення). На одного лікаря первинної ланки припадає в середньому 1,1 тис. 

підписаних декларацій.  

Продовжується робота з покращення матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, модернізації галузі медицини.  

За кошти державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету 

закуплено медичну апаратуру для Рудківської лікарні. 

Розпочато реконструкцію лікарні відновного лікування в смт. Дубляни 

загальною вартістю понад 15 млн. грн. З обласного бюджету було спрямовано 3,6 млн. 

грн. 

На реконструкцію психоневрологічного відділення в с. Міжгайці виділено 710 

тис. грн. субвенції з державного бюджету. 

В амбулаторії ЗПМД с. Ралівка встановлено твердопаливні котли, замінено 

систему опалення та перекрито частину даху. 

За кооперовані кошти бюджетів різних рівнів відремонтовано медичні заклади 

в селах Корналовичі, Гординя, Стрілковичі, Верхівці, Раково. 

Культура 

Галузь культури представлена в районі 178 установами: 88 Народних домів, 85 

бібліотек, 3 дитячі школи мистецтв, 2 музеї. Упродовж звітного року проведено низку 

культурно-мистецьких заходів, відзначення державних та національних свят, 

ювілейних дат: проведено фестивалі «Кульчиці-Фест», «Лемківська ватра», фестиваль 

україно-польської культури «Ми – одна родина», конкурси «Возвеселімся всі разом 

нині», «Пісня родинного вогнища», «В барвах золотої осені». проведено районне 

свято «Обжинки-2018», відзначення 100-річчя бою під Крутами, 100-річчя ЗУНР, 85 

річниці Голодомору тощо. 

Колективи художньої самодіяльності в рамках проведення фестивалю Етно-

гостинності представили район мешканцям Жовківського, Городоцького та 

Мостиського районів. 

З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів культури 

реалізовано 26 проектів на загальну суму 7,961 млн. грн. Замінені вікна, перекриті 

дахи, оновлені фасади, проведені внутрішні роботи, закуплена музична апаратура. 
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В квітні відкрито новий народний дім в с. Вільшаник, 25 листопада після 

проведеного ремонту - в с. Береги.  

Проведено капітальний ремонт музею національно-визвольних змагань в с. 

Чуква. 

За кошти субвенції на соціально-економічний розвиток території встановлено 

твердопаливні котли в Народному домі с. Луки. 

Народний дім с. Ралівка став переможцем обласного конкурсу «ТОП-10 кращих 

народних домів». Як нагорода, було придбано сценічні костюми, проектор, ноутбук 

тощо. 

З районного бюджету виділено 38,7 тис. грн. на виконання Програми розвитку 

культури та 25 тис. грн. на поповнення бібліотечних фондів. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 

2019 РІК 

 

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Самбірського району на 2019 рік є забезпечення соціально-економічного розвитку 

району, підвищення життєвого рівня населення та якості послуг соціальної і 

гуманітарної сфер. 

Найважливішими завданнями Програми є : 

- розвиток аграрного сектору, формування інфраструктури аграрного ринку, 

створення сільськогосподарських кооперативів;  

- сприяння розвитку промислових підприємств району, модернізація існуючих 

та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей; 

- 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, використання альтернативних видів палива та запровадження 

енергозберігаючих технологій у галузях виробництва; 

- розширення співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги; 

- проведення заходів щодо детінізації економіки; 

- зростання зайнятості населення через створення нових робочих місць з гідною 

оплатою праці; 

- здійснення комплексу заходів із підтримки учасників АТО, демобілізованих 

осіб та їх сімей; 

- покращення якості життя через надання відповідних медичних, освітянських, 

культурно-освітніх послуг; 

- покращення стану навколишнього природного середовища. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ У 2019 РОЦІ 

 

3.1. Розвиток реального сектору економіки 

 

3.1.1. Промисловість 

Основною метою є забезпечення стабільної роботи промислових підприємств, 

створення нових виробництв, підвищення конкурентоспроможності власної продукції 

на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Основні проблемні питання: 

- висока вартість енергетичних ресурсів, сировини та допоміжних матеріалів; 

- недостатня модернізація та технічне переоснащення галузей промисловості. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, 

освоєння виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту і 

підвищення конкурентоспроможності товарів: 

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

- будівництво сонячної станції в смт. Дубляни; 

● залучення промислових підприємств до виконання місцевих програм; 

● налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами, залучення 

інвестицій в економіку району; 

 

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; 

- недостатній рівень переробки сільськогосподарської продукції, особливо 

власної переробки у малих та середніх сільгосппідприємствах; 

- відсутність сховищ для зберігання плодово-ягідної продукції.  

Основні завдання на 2019 рік: 

● підвищення рівня раціонального використання сільськогосподарських угідь, 

залучення в обробіток додаткових площ; 

● проведення аудиту використання земель сільськогосподарського 

призначення; 
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● оптимізація структури посівних площ, системний моніторинг дотримання 

сівозмін у сільськогосподарському виробництві; 

● залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у розвиток 

сільськогосподарського виробництва; 

● забезпечення розвитку виробництва, інфраструктури зберігання, переробки та 

збуту сільськогосподарської продукції; 

● підтримка у створенні сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та 

інших форм об’єднання товаровиробників для виходу на нові ринки реалізації 

продукції; 

● часткове співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, 

спрямованих на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації; 

● відкриття молочних ферм;  

● збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин; 

● забезпечення стовідсоткових розрахунків сільськогосподарських підприємств 

за оренду земельних паїв у населення; 

● поліпшення якості ґрунтів, дотримання сівозмін, внесення мінеральних і 

органічних добрив, збереження гумусу. 

 

3.1.3. 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: 

- зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари; 

- відсутність торгових підприємств по реалізації продукції, виробленої 

сільськогосподарськими підприємствами. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими 

пропозиціями товарами; 

● забезпечення належного рівня державного контролю та нагляду за якістю та 

безпекою продовольчої та непродовольчої групи товарів, запобігання продажу 

фальсифікованих товарів;  

● розширення мережі торгівельних закладів, відкриття нових об’єктів торгівлі 

та ресторанного господарства в населених пунктах району; 

● нарощування експортного потенціалу, залучення підприємств району до 

торговельних місій; 

● проведення моніторингу цін на основні продукти харчування з метою 

відстеження цінової ситуації на споживчому ринку; 

● організація ярмаркових заходів за участю місцевих товаровиробників 

сільськогосподарської продукції. 
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3.1.4. 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; 

- необхідність оновлення рухомого складу транспортних підприємств та 

підприємств, що займаються обслуговуванням доріг; 

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

руху. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● проведення ремонту доріг загального користування на території району; 

● проведення ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах району; 

● розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного 

забезпечення учасників дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, освітлення 

пішохідних переходів, встановлення відеокамер спостереження); 

● сприяння створенню розвиненої мережі сервісних підприємств на автошляхах 

району (встановлення нових і оновлення існуючих зупинок громадського транспорту, 

будівництво об’єктів придорожнього сервісу); 

● забезпечення безпечної та регулярної роботи автомобільного транспорту, 

підвищення якості транспортного обслуговування. 

 

3.1.5. Житлово-комунальне господарство 

Головне завдання – забезпечення населення, підприємств та організацій 

необхідними якісними житлово-комунальними послугами 

Основні проблемні питання: 

- освітлення вулиць населених пунктів району; 

- реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж.  

Основні завдання на 2019 рік: 

● проведення моніторингу тарифів на житлово-комунальні послуги; 

● реалізація проектів в рамках обласної Програми «Питна вода» (реконструкція 

водопроводу в м. Рудки); 

● проведення зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах району 

(обласний конкурс проектів місцевого розвитку, обласна Програма зовнішнього 

освітлення населених пунктів Львівської області на 2017 -2020 роки, кошти місцевих 

бюджетів); 

● будівництво газопроводу в с. Блажів; 
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● реконструкція очисних споруд, каналізаційних мереж в м. Новий Калинів, 

смт. Дубляни, селах Ралівка, Викоти; 

● підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів в рамках 

реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням 

на впровадження енергозберігаючих заходів. 

 

3.1.6. Інвестиційна діяльність  

Головне завдання – залучення інвестицій у розвиток господарського комплексу 

району, формування позитивного іміджу району, 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 2019 рік: 

● спрямування інвестиційного капіталу підприємств району на оновлення 

основних фондів, впровадження енергозберігаючих технологій; 

● постійне оновлення бази вільних земельних ділянок, які можуть бути 

запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів; 

● залучення та супровід потенційних інвесторів, які розглядають Самбірщиеу, 

як місце для реалізації інвестиційних проектів; 

● відкриття нових підприємств; 

● реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту об’єктів соціально-культурної сфери: 

- реалізація проектів за кошти державного фонду регіонального розвитку; 

- реалізація проектів за кошти бюджету розвитку обласного бюджету; 

- реалізація проектів відповідно до обласної програми проектів місцевого 

розвитку; 

- реалізація проектів за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток території; 

- реалізація проектів за кошти субвенції з державного бюджету на соціально-

економічний розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад; 

- залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-

економічного розвитку району, участь у проектах транскордонного співробітництва; 

● висвітлення успішних практик інвестування в засобах масової інформації; 

● забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, що 

спрямовуються на фінансування інвестиційних програм. 
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3.1.7. 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: 

- наявність податкового боргу та боргу зі сплати єдиного соціального внеску. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● забезпечення мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів; 

● інвентаризація платників податків органами місцевого самоврядування; 

● здійснення заходів щодо детінізації економіки;  

● закупівля товарів, робіт, послуг через систему «PROZORRO»; 

● 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; 

● підвищення ефективності бюджетних видатків, забезпечення оптимізації 

витрат головних розпорядників коштів місцевих бюджетів. 

 

3.2. Соціальна сфера 

3.2.1. Зайнятість населення та ринок праці 

Головне завдання - реалізація основних завдань та заходів щодо покращення 

ситуації в сфері зайнятості населення, збереження діючих та створення нових робочих 

місць, забезпечення позитивної динаміки зростання рівня заробітної плати. 

Основні проблемні питання: 

- тіньова зайнятість населення та виплата заробітної плати в «конвертах»; 

- 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 2019 рік: 

● збереження існуючих та створення нових робочих місць;  

● покращення співпраці з підприємствами, організаціями та установами з 

метою кращої інформованості центру зайнятості про вільні робочі місця, вакантні 

посади; 

● організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для 

додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та 

інших категорій осіб; 

● сприяння професійній підготовці робочої сили, підвищенню її 

кваліфікаційного рівня відповідно до потреб ринку праці;  

● посилення контролю за дотриманням чинного законодавства про оплату праці 

на підприємствах в частині дотримання рівня мінімальної заробітної плати; 
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● недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати;  

● проведення системних цілеспрямованих кампаній для роз’яснення населенню 

та роботодавцям питання щодо легалізації нарахованої заробітної плати та 

негативних наслідків виплати заробітної плати в «конвертах»;  

● проведення засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної 

плати і зайнятості населення. 

 

3.2.2. 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. 

 

Основні завдання на 2019 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; 

● охоплення житловими субсидіями малозабезпечених верств населення, 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з цього питання; 

● проведення роботи щодо монетизації субсидій; 

● підтримка вразливих верств населення шляхом виплат адресних державних 

допомог, надання передбачених державою пільг та компенсацій; 

● соціальна підтримка учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих 

учасників АТО; 

● забезпечення земельними ділянками військовослужбовців, які беруть учать у 

АТО/ООС; 

● 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; 

● 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; 
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● забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

населення з питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у 

законодавстві. 

 

3.3. Гуманітарна сфера 

3.3.1. Освіта 

Головною метою розвитку галузі є забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітям усіх вікових категорій та учнівської молоді. Основні напрямки розвитку 

освітньої галузі визначаються загальними тенденціями освітніх реформ в Україні. 

Основні проблемні питання: 

- капітальний ремонт покрівель та фасадів навчальних закладів; 

- перевантаження груп дошкільних навчальних закладів. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● формування оптимальної мережі загальноосвітніх закладів з урахуванням 

соціально-економічної та демографічної ситуації в районі; 

● впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти 

«Нова українська школа»; 

● створення сучасної матеріально-технічної бази установ освіти району: 

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів навчальних 

закладів району: 

- оснащення навчальних закладів сучасними засобами навчання, проведення 

комп’ютеризації навчальних закладів; 

● розвиток мережі дошкільних навчальних закладів: 

- відкриття дошкільних закладів в м. Новий Калинів, у селах Вільшаник, 

Кульчиці, Бісковичі; 

- реконструкція дитячих садочків в селах Чуква, Бабина, Воютичі; 

- реконструкція будівлі під ДНЗ в с. Лютовиська; 

- реконструкція Ралівської СЗШ І-ІІІ ступенів із надбудовою НВК; 

● підвищення забезпечення організованим відпочинком та оздоровленням дітей 

шкільного віку, підвищення якості послуг. 

 

3.3.2. Молодіжна політика і спорт 

Мета: забезпечення фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я населення, 

ведення здорового способу життя. 

Основні проблемні питання: 

- відсутність спортивних залів у багатьох навчальних закладах району; 

- недостатня кількість дитячих ігрових майданчиків в населених пунктах 

району. 

Основні завдання на 2019 рік: 
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● посилення військово-патріотичного виховання учнівської молоді; 

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

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

● участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях; 

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

культури і спорту: 

- завершення будівництва спортивного залу в с. Воютичі; 

- реконструкція спортивно-туристичного оздоровчого комплексу "Прикарпаття" 

у с. Сприня; 

- будівництво футбольних полів в рамках «Державної програми будівництва 

футбольних полів в України» в селах Викоти, Луки; 

- будівництво спортивних майданчиків зі штучним покриттям в селах Воютичі, 

Чуква;  

- будівництво спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням в м. Рудки, 

селах Хлопчиці, Кульчиці, Вощанці, Вільшаник; 

- продовження реконструкції спортивного павільйону в с. Нагірне; 

- продовження реконструкції стадіону в с. Загір’я; 

● встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах району. 

 

3.3.3. 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 хворіб. Насамперед 

здійснюватиметься реформування первинної медичної допомоги, створюватиметься 

підґрунтя для розвитку сімейної медицини шляхом впровадження системи надання 

медичних послуг на основі угоди між лікарем і пацієнтом. Будуть здійснюватись 

заходи відповідно до ЗУ ««Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості». 

Основні проблемні питання: 

- високий рівень захворюваності та смертності населення; 

- недостатній фінансовий ресурс для повноцінного функціонування галузі 

охорони здоров’я; 

- неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази медичних закладів 

району. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● реалізація реформ у сфері охорони здоров’я для підвищення якості та 

доступності медичної допомоги населенню; 

● забезпечення виконання Програми «Доступні ліки»; 
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● подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення району 

для забезпечення раннього виявлення захворювань; 

● приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб, 

покращення матеріально-технічної бази медичних установ: 

- будівництво амбулаторій групової практики в м. Новий Калинів, селах Бабина, 

Воютичі; 

- реконструкція відділення відновного лікування КЗ ЛОР "Львівська обласна 

лікарня відновного лікування" в смт Дубляни; 

- реконструкція психоневрологічного відділення в с. Міжгайці; 

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів медичних 

закладів району; 

- оснащення лікувально-профілактичних установ сучасним медичним 

обладнанням; 

- закупівля медичного обладнання для КП «Рудківська лікарня планового 

лікування». 

 

3.3.4. Культура  

Основна мета - організація культурно–мистецьких заходів, естетичне виховання 

підростаючого покоління, підвищення привабливості культурних закладів. 

Основні проблемні питання: 

- невідповідність матеріально-технічної бази закладів культури сучасним 

потребам населення. 

Основні завдання на 2019 рік: 

● організація та проведення районних культурно-мистецьких заходів з нагоди 

відзначення державних, національних свят та ювілейних дат; 

● проведення фестивалів, концертів, конкурсів; 

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

● зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури: 

- відкриття народного дому в с. Долобів; 

- реконструкція, капітальний та поточний ремонти народних домів в населених 

пунктах району; 

- поповнення бібліотечних фондів. 

 

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. 
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Основні проблемні питання: 

- забруднення водного басейну недостатньо очищеними каналізаційними 

стоками; 

- відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення твердих 

побутових відходів; 

Основні завдання на 2019 рік: 

● проведення благоустрою населених пунктів; 

● поліпшення організації поводження з твердими побутовими відходами: 

- укладання додаткових угод з населенням та підприємствами обслуговуючої 

сфери; 

- встановлення контейнерів для сміття, особливо в місцях зупинки 

громадського транспорту, народних домів, магазинів тощо; 

● проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій 

населених пунктів району: 

- продовження будівництва дамби в селах Кружики-Калинів, Ралівка; 

- покращення гідрологічного режиму річок, укріплення берегів водних об’єктів 

у межах населених пунктів; 

● утримання в екологічно безпечному стані автошляхів. 
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Основні показники соціально-економічного розвитку 

Самбірського району на 2019 рік 

 
Показник Одинця 

виміру 
2017 pік 

звіт 

2018 pік  

звіт 

2019 

pік 

пpоект 

2019 p. 

до 2018 

p.,%  

Промисловість 

Обсяг реалізованої продукції 

в діючих цінах 
млн. грн. 252,0 311,8 325,4 104,4 

Приріст, зниження (-) обсягів 

реалізації промислової 

продукції у діючих цінах 

% +48,3 +23,7 +4,4  

Обсяг реалізації промислової 

продукції на одну особу 
грн. 3688 4605 4814 104,5 

Сільське господарство 

Валова продукція у постійних 

цінах 2010 р. - всього  
млн. грн. 531,5 543,8 569,2 104,7 

у тому числі:       

- сільськогосподарські 

підприємства 

млн. грн 
249,3 254,7 265 104,0 

- господарства населення 
млн. грн 

282,2 289,1 304,2 105,2 

Із загального обсягу валової 

продукції:  
     

- рослинництво млн. грн 291,4 300,2 314,7 104,8 

- тваринництво млн. грн 240,1 243,6 254,5 104,5 

Зернові культури (у вазі після 

доробки) 

- всього 

тис. тонн 80,7 81,0 82,1 101,4 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 68,5 69,0 70,0 101,4 

Цукрові буряки (фабричні) – 

всього 

тис. тонн 
32,0 34,6 30,0 86,7 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 

32,0 34,6 30,0 86,7 

Олійні культури – всього 
тис. тонн 

33,2 32,0 30,4 95,0 



Самбірський район 27 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 

33,20 32,00 30,40 95,0 

Картопля - всього 
тис. тонн 

77,3 81,7 85,0 104,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 

0,9 2,7 1,0 37,0 

Овочі, баштанні культури – 

всього 

тис. тонн 
11,0 10,2 12,4 121,6 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Плоди та ягоди – всього 
тис. тонн 

2,6 2,6 2,6 100,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 

0,1 0,1 0,1 100,0 

Реалізація худоби та птиці      

- у живій вазі – всього тис. тонн 12,8 10,0 11,0 110,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

 9,1 6,5 7,0 107,7 

- у забійній вазі – всього тис. тонн 
9,09 7,10 7,81 

110,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

 

6,46 4,62 4,97 

107,7 

Молоко-всього тис. тонн 36,0 36,0 37,0 102,8 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

 0,7 0,7 0,75 107,1 

Яйця – всього 
млн. 

штук 
28,8 28,8 28,8 100,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

млн. 

штук 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Споживчий ринок 

Роздpібний товарообіг – 

всього 
млн. грн 260,6 270 280 103,7 

Роздрібний товаpообіг на 

душу населення 
грн 3828 3971 4124 103,7 

Темп зростання (зниження) 

обороту роздрібної торгівлі 
% 83,3 103,6 103,7  
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Структурна характеристика 

торгівлі: 
     

Кількість об’єктів роздрібної 

торгівлі – всього  
одиниць 336 357   

Кількість ринків одиниць 1 1 1 100,0 

- кількість торгових місць на 

них 
місць 58 58 58 100 

Гуртова торгівля      

- кількість підприємств одиниць 3 3 3 100 

Ресторанне господарство      

- кількість підприємств одиниць 47 41 41 100 

- загальна кількість 

посадкових місць 
місць 2784 2789 2789 100 

Фінансова діяльність 

Надходження до зведеного 

бюджету 
млн. грн. 269,3 294,1 310 105,4 

Надходження до бюджету 

району 
млн. грн. 56,3 38,2 34,7 90,8 

Зайнятість населення та ринок праці 

Чисельність наявного 

населення (на кінець року) 
тис. осіб 67,9 67,6 67,4 99,7 

Зайняте населення у віці 15-

70 років 
осіб 8,4 8,5 8,5 100,0 

Створення нових робочих 

місць 
одиниць 382 514 300 58,4 

Залучення до громадських 

робіт 
-”- 286 108 310 

у 2,9 

рази 

Скерування на навчання і 

підвищення кваліфікації 
-”- 346 350 415 118,6 

Гуманітарна сфера 

Освіта 
 

    

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів 
одиниць 63 63 63 100 

Кількість учнів учнів 7054 7631   

Кількість дитячих 

дошкільних закладів 
одиниць 7 9 13 144 

Охорона здоров’я      
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Кількість лікарень одиниць 3 3 3 100,0 

Кількість ФАПів одиниць 61 63 63 100,0 

Кількість амбулаторій одиниць 15 16 16 100,0 

Культура      

Кількість народних домів одиниць 83 88 88 106,0 

Кількість бібліотек одиниць 80 85 85 106,2 

Кількість музеїв одиниць 2 2 2 100,0 

Кількість мистецьких шкіл одиниць 2 3 3 100,0 
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Перелік 

районних програм, які фінансуватимуться у 2019 році за кошти районного 

бюджету 

 

 

№ 

з/п 

Назва програм 
Сума (грн.) 

1.  Програма співфінансування проектів місцевого розвитку у 

Самбірському районі на 2019 рік 

200 000 

2.  Програма «Депутатський фонд» на 2019 рік 50 000 

3.  Програма розвитку місцевого самоврядування Самбірського 

району на 2019 рік 

50 000 

4.  Програма технічного і фінансового забезпечення, 

удосконалення та розвитку системи централізованого 

оповіщення і зв’язку Самбірського району на 2019 рік 

10 000 

5.  Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної 

операції, членів сімей загиблих учасників антитерористичної 

операції та сімей у складних життєвих обставинах на 2018-

2020 роки 

20 000 

6.  Комплексна Програма соціальної підтримки інвалідів та 

соціально незахищених верств населення у Самбірському 

районі на 2019-2021 роки: 

91 725 

 
- придбання путівок для осіб, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

8 000 

 

- надання одноразової допомоги інвалідам-чорнибильцям, 

дітям-інвалідам, дітям-сиротам, які мають статус 

потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи 

28 000 

 

- соціальний захист осіб з інвалідністю з дитинства та 

дітей з інвалідністю з діагнозом ДЦП І група та 

мікроенцефалія 

17 270 

 

- одноразова грошова допомога сім’ям загиблих та померлих 

учасників бойових дій, особи з інвалідністю війни, 

важкохворих воїнів-афганців 

9 150 

 - підтримка статутної діяльності Самбірської районної 

асоціації осіб з інвалідністю ЛОАІ Всеукраїнської асоціації 

інвалідів «Союз організацій інвалідів України» 

10 000 

 - забезпечення реалізації пільг населенню району (члени сім’ї 

загиблих військовослужьовців в АТО) 

8 640 

 - матеріальна допомога членам УТОС 3 555 

 - матеріальна допомога членам УТОГ 7 110 

7.  Програма надання адресної грошової допомоги учасникам 

бойових дій УПА на 2018-2019 роки 

9 750 
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8.  Програма надання адресної грошової допомоги вдовам 

політв’язнів на 2018-2019 роки 

8 530 

9.  Програма призначення соціальних допомог студентам вищих 

навчальних закладів та учням профтехучилищ – випускникам 

районного дитячого будинку «Рідний дім» у 2019 році 

3 400 

10.  Програма «Мобільний соціальний офіс» на 2019-2021 роки 28 000 

11.  Програма відзначення в Самбірському районі свят 

державного, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних 

подій у 2019 році 

(районна рада) 

70 000 

12.  Програма відзначення в Самбірському районі свят 

державного, місцевого значення, пам’ятних дат та історичних 

подій у 2019 році 

(відділ культури районної державної адміністрації) 

30 000 

13.  Програма висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування Самбірським 

радіомовленням «Поступ» на 2019 рік 

70 000 

14.  Програма висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в засобах масової 

інформації у 2019 році 

30 000 

15.  Програма «Молодь Самбірщини» на 2016-2020 рр. 40 000 

16.  Районна цільова Програма захисту населення і території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2018-2019 роки 

30 000 

17.  Програма покращення матеріально-технічного забезпечення 

роботи Центру надання адміністративних послуг при 

Самбірській районній державній адміністрації у 2017-2020 

роках 

30 300 

18.  Програма сприяння Самбірського відділу поліції ГУНП у 

Львівській області в питаннях забезпечення охорони 

громадського порядку, профілактики правопорушень, 

охорони прав в Самбірському районі на 2019 рік 

30 000 

19.  Програма розвитку садівництва, ягідництва у Самбірському 

районі Львівської області у 2019 році 

10 000  

20.  Програма розвитку молочного скотарства у Самбірському 

районі Львівської області у 2019 році 

20 000 

21.  Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в 

інтересах органів державної влади та управління, протидії 

проявам терористичного характеру та організованій 

злочинній діяльності і корупції на території Самбірського 

району на 2018 – 2019 роки 

30 000 
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22.  Програма «Про Національну Стратегію реформування 

системи інституційного догляду та виховання дітей на 2018 – 

2026 роки в Самбірському районі та плану заходів з реалізації 

її І етапу» 

10 000 

23.  Програма «Обдаровані діти» на 2019 – 2020 роки 30 000 

24.  Програма будівництва, реконструкції, ремонту та 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг 

комунальної власності Самбірського району на 2018 – 

2019 роки 

20 000 

25.  Програма розвитку галузі культури у Самбірському районі на 

2019 рік 

20 000 

26.  Програма розвитку туризму у Самбірському районі на 2019 

рік 

30 000 

27.  Програма забезпечення виконання Самбірською районною 

державною адміністрацією делегованих повноважень на 

2019-2020 роки 

50 000 

28.  Програма придбання засобів зв’язку для забезпечення 

підрозділів територіальної оборони району в 2019 році 

30 000 

РАЗОМ: 1 051 705 

 

 
 


