
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО-ЕКОНОМІЧНОГО І 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2016 РІК 

 

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Самбірського району на 2016 рік було забезпечення динамічного соціально-

економічного розвитку району та подолання негативних тенденцій, підвищення 

життєвого рівня населення та якості послуг соціальної і гуманітарної сфер. 

В районі проводилась відповідна робота щодо збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, забезпечення фінансування видатків, покращення 

інфраструктури населених пунктів району, розв’язання гострих соціальних 

проблем. 

 

Промисловість 

Промисловий комплекс району представлений 19 підприємствами. За 

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

42,1 млн. грн або на 32,9 % більше, ніж у 2015 році. Завдання Програми виконано 

на 107,5 %. Серед районів області за обсягом реалізованої продукції район займає 

15 місце. Позитивна динаміка розвитку промисловості сформована переважно за 

рахунок збільшення випуску сонячної енергії на 83,5 %, м’яса – на 14 %, 

керамзитоблоків – у 5,8 рази, омивачів скла – у 3,5 рази. Зростання обсягів 

реалізованої продукції досягнуто на ТзОВ «Самбірська сонячна станція» (на 9,4 

млн. грн.), ТзОВ «Самбірська сонячна станція - 2» (на 20,7 млн. грн.), 

Воютицькому МПД (+9,4 млн. грн.), ПФ «Білаки (+1,7 млн. грн.). 

На ПрАТ «Вістовицький 

завод будівельної і художньої 

кераміки» освоєно випуск 

нового виду продукції – 

потовщеної цегли.  

ТзОВ «Галицька 

кераміка» налагодило 

виробництво нового виду 

керамічного посуду «Стиль 

галицький».  
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Водночас у 2016 році підприємствами зменшено виробництво макаронних 

виробів на 9 %, керамічної цегли - на 8 %, вермикуліту – на 2,9 %, вікон і дверей – 

на 41 %. 

Негативний вплив на розвиток промислового комплексу зумовлений 

зростанням вартості сировинних ресурсів, витратами підприємств внаслідок 

зростання вартості електроенергії та газу, збереженням високого рівня зношеності 

виробничих фондів.  

В промисловості працює 713 чоловік, середня заробітна плата яких склала 

3711 грн., що більше районного показника. 



Промисловими підприємствами району сплачено до бюджетів усіх рівнів 

26,4 млн. грн., що на 46,7 % більше, ніж у 2015 році. Це складає 11,1 % від 

загальної суми бюджетних надходжень. Сплачено 5,8 млн. грн. єдиного 

соціального внеску. 

На оновлення основних фондів та проведення реконструкції промисловими 

підприємствами освоєно 13,6 млн. грн. капітальних інвестицій. 

Агропромисловий комплекс  

Сільське господарство продовжує залишатись вагомим сектором економіки 

району. Сільськогосподарську продукцію виробляють 27 сільськогосподарських 

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

господарств. 

Землі сільськогосподарського призначення займають 72,1 тис. га території 

району, з них 44,7 тис. га – рілля. Посівна площа сільськогосподарських культур 

під урожай 2016 року збільшилась на 4 тис. га і склала 34,2 тис. га. Найбільша 

площа сконцентрована у ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» (11 тис. га), ТзОВ «Агро Захід 

МХП» (5,2 тис. га), ТзОВ «Барком» (807 га), ФГ «Колос К» (899 га), ФГ «Оазис К» 

(775 га). 
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У структурі посівних площ 

найбільшу питому вагу 

займають зернові культури - 

44,3 % (15,2 тис. га). 

Агроформування почали 

вирощувати сою (3,322 тис. га), 

соняшник (1,898 тис. га) та 

цукровий буряк (488 га). Посіви 

ріпаку у структурі посівних 

площ складають 12,7 % (4,362 

тис. га), тоді як у 2014 році було 

27,5 % (8,146 тис. га). 

Збережена позитивна тенденція з вирощування зернових культур, яких 

зібрано 77,4 тис. тонн, або 116,0 % до рівня 2015 року За останні роки це найвищий 

показник. Врожайність становить 49,2 ц/га при середньообласному показнику 47 

ц/га. 

В минулому році з перспективою на 2017 рік розпочато розвиток галузі 

ягідництва та садівництва:  

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

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

Городище, Бісковичі, Берестяни ( агропідприємці Бринько, Ваврин, Кіт, Чаплик). 

Проведено ряд заходів в галузі тваринництва: 

- створено молочну ферму на базі господарства сімейного типу ФГ 

«Розквас» (с. Ралівка), де сьогодні утримується 10 голів корів (в перспективі 

збільшення до 30 гол.).  



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

утримання поголів’я ВРХ на 50 гол. 

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

ферму на 10 голів корів (ФОП Бурак). 

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

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

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

придбаних корів та нетелів молочного напрямку продуктивності. 

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

для підтримки розвитку молочного тваринництва ФОП Бурак. 

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

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

Буряк 100 тис. грн.) 

Завдяки таким заходам вдалося досягти збільшення виробництва молока на 

24 %. 

Налагоджено співпрацю із Львівською аграрною дорадчою службою. 

Серед інвестиційних проектів, що реалізовувались у сфері агропромислового 

комплексу району у 2016 році, слід відмітити: 

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

Чуква (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед»),  

- збудовано комплекс по утриманню 150 голів корів молочного напрямку 

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

В звітному році агропідприємства району отримали фінансову підтримку з 

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

ФГ «Сподівання», ФГ «Мідас» ). 

В рамках обласної програми підтримки та розвитку агропромислового 

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

закупівлі сільськогосподарської техніки, мінеральних добрив, засобів захисту 

рослин (закуплено 2 трактори, автомобіль МАЗ, подрібнювач тощо - ФГ 

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

Додатковим доходом селян є орендна плата. Агрогосподарствами виплачено 

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

коштами – 4,7 млн. грн. 

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

орендної плати від грошової оцінки орендованої землі становить від 3 до 11,0 %, 

середній по району - 4,5 %. 

Підприємництво 

Основою економічного потенціалу району є малий бізнес, оскільки 98 % 

підприємств району – малі підприємства. В районі функціонує 183 малі 

підприємства та 1392 підприємці-фізичні особи. Впродовж 2016 року державну 

реєстрацію здійснили 9 підприємств – юридичних осіб та 125 суб’єктів 



підприємницької діяльності-фізичних осіб. Поряд з цим ліквідовано 172 суб’єкти - 

фізичні особи та 8 суб’єктів - юридичних осіб. 

За звітний рік 5 безробітних відкрили власну справу за рахунок надання 

одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 

Споживчий ринок 

Сфера торгівлі включає в себе оптову та роздрібну торгівлю, ресторанне 

господарство та торгівлю на ринку. Забезпечення населення продовольчими і 

непродовольчими товарами здійснюють 342 магазини і кіоски, 52 заклади 

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

Для забезпечення торговельного обслуговування населення у 2016 році 

відкрито 24 об’єкти торгівлі. 

Обсяг роздрібного 

товарообороту юридичних 

осіб у 2016 році (за 

попередніми даними) 

збільшився на 13,8 % і 

склав 262 млн. грн. 

Завдання Програми 

виконано на 108,3 %. 
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Особливістю споживчого ринку району впродовж 2016 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 масло підвищились на 

46 %, гречку - на 22 %, хліб та хлібобулочні вироби – на 10 %, олію – на 10 %.  

Побутові послуги жителям району надають 16 суб'єктів господарювання. В 

сфері готельного господарства функціонує 5 мотелів. Працюють 7 станцій 

технічного обслуговування, 6 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/1, Новокалинівське ВУЖКГ. На балансі підприємств житлово-

комунального господарства знаходиться 158 будинків. В районі функціонує 4 

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.  

Впродовж року переглядались тарифи на житлово-комунальні послуги для 

населення.  

В житлово-комунальному господарстві вирішено одне із найбільш 

проблемних питань – забезпечення водопостачанням м Рудки шляхом будівництва 

водогону Великий Любінь-Рудки. 



За кооперовані кошти державного, обласного та районного бюджетів 

виконані роботи по газифікації с. Загір’я. (1,3 млн. грн) 

Проведено роботи по ремонту зовнішніх каналізаційних колекторів та 

ливневої каналізації в м. Рудки, де залучені кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

Здійснювалось будівництво каналізаційної мережі в м. Рудки по вул. І. 

Франка-Гайдамацька-П.Орлика-Садова та реконструкція КНС № 5 в м. Рудки по 

вул. Садова, де спрямовано 7,3 млн. грн. коштів державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища. 

За кошти державного бюджету на соціально-економічний розвиток ОТГ 

Бабинською громадою придбано сміттєвоз та екскаватор. 

Одним із завдань 2016 року було започаткування проекту по освітленню 

центральних вулиць населених пунктів району. В рамках програми мікропроектів 

завершено реконструкцію вуличного освітлення 7-ми населених пунктів: Бісковичі, 

Лановичі, Калинів, Корналовичі, Бабина, Кульчиці, Новосілки-Гостинні. За кошти 

субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ освітлено села 

Бісковичі, Заріччя, Мала Озимина та смт. Дубляни. За кошти місцевого бюджету 

освітлено вулиці в селах Ралівка та Калинів. Загалом в поточному році проведено 

освітлення вулиць протяжністю 38,6 км, на яке спрямовано 4,0 млн. грн. 

За кошти бюджету розвитку обласного бюджету проведено реконструкцію 

площі в м. Рудки із встановленням світильників на сонячних батареях (1055 кв. м). 

У 2016 році проводились роботи з благоустрою території в населених 

пунктах району. В сфері поводження з твердими побутовими відходами у районі 

працюють 4 підприємства (Рудківське ВУЖКГ, комунальне підприємство 

Самбірської районної ради «Виробничо-транспортна компанія», ПП 

«Екозахідгруп» (м. Дрогобич), СКП «Об’єднане»). Укладено угоди із 6,3 тис. 

домогосподарствами. 

Активно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо надання 

державної фінансової підтримки для здійснення заходів з підвищення 

енергоефективності та енергозбереження. Відповідно до Програми відшкодування 

відсотків за кредитами, отриманими населенням Самбірського району на 

впровадження енергозберігаючих заходів у 2016 році, з районного бюджету було 

виділено 167,4 тис. грн. 

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 209 автобусів, в тому числі 80 одиниць 

власної техніки та 129 одиниць орендованої. Протягом 2016 року послугами 

пасажирського транспорту скористалися 3436 тис. пасажирів, що на 139,0 тисяч 

менше, ніж у 2015 році. Пасажирооборот склав 68,7 млн. пасажиро-кілометрів і 

зменшився на 2,5 %. 

Щоденно маршрутною мережею перевозиться 9,4 тис. пасажирів. 



З обласного бюджету виділено 689,2 тис. грн. компенсацій на перевезення 

пільгових категорій громадян. 

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 492,7 км. Балансоутримувачем виступає Служба автомобільних 

доріг. На мережі автомобільних доріг району налічується 93 автомобільних мости, 

104 автопавільйони, 127 площадок для зупинки автобусів.  

2016 рік став роком масштабного ремонту автомобільних доріг Самбірського 

району.  

З державного бюджету за рахунок перевиконання митних надходжень 

спрямовано 28,2 млн. грн на ремонт дороги Львів – Самбір – Ужгород. 

З державного бюджету проведено ремонтні роботи на 11 напрямках, 

найбільші з яких Никловичі-Задністряни, Нагірне-Звір, Рогізне-Бірчиці, Кружики-

Нагірне тощо. 

За кошти державного бюджету під державні гарантії в сумі 12,7 млн. 

грн. відремонтовано ділянки доріг Чернихів-Максимовичі (с. Максимовичі, 

Лановичі), Вербівка-Бісковичі, Калинів-Дубляни-Волоща. 

За кошти обласного бюджету відремонтовано ділянки доріг Мостиська-

Самбір-Борислав (с. Воля Баранецька, Копань, Черхава), Передільниця-Садковичі 

(с. Верхівці), Рогізно-Бірчиці (с. Воля Баранецька), Садковичі-Чернихів (с. 

Чернихів). 

За кошти субвенції з державного бюджету на розвиток об’єднаних 

територіальних громад проведено ремонт вулиць в селах Лукавиця, Лопушно, 

Монастирець, Купновичі, Луки, Загір’я, Чуква, смт. Дубляни. 

Проводились ремонтні роботи доріг комунальної власності за кошти 

місцевого бюджету.  
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Відповідно до 

Районної програми з 

ремонту та утримання 

автомобільних доріг 

загального 

користування на 

території Самбірського 

району на 2016 рік 75 

тис. грн. перераховано 

Службі автомобільних 

доріг на розробку ПКД 

для робіт  

Фінансові ресурси, передбачені зі всіх джерел, для ремонту і 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг району склали 86,4 млн. грн. 

Було відремонтовано 25,3 км доріг на 16 напрямках. 

 



Інвестиційна діяльність 

Одним з основних пріоритетів економічного і соціального розвитку є 

вкладення капітальних інвестицій. Підприємствами та організаціями району у 2016 

році освоєно 127,2 млн. грн. капітальних інвестицій. Серед районів області за 

обсягом освоєння капітальних інвестицій район зайняв 14 місце. У розрахунку на 

одну особу обсяг капітальних інвестицій склав 1859 грн., що відповідає 15 місцю.  

Основним джерелом 

фінансування були кошти 

державного та місцевого 

бюджетів – 64,5 млн. грн. 

(50,7 % до загального 

обсягу) та кошти 

населення на 

індивідуальне житлове 

будівництво – 40 млн. грн. 

(31,4 %). Кошти 

підприємств та організацій 

складають 22,6 млн. грн. 

або 17,8 %.  
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Забудовниками району збудовано і введено в експлуатацію 67 будинків 

загальною площею 13,130 тис. м
2
, що на 29,6 % менше, ніж у 2015 році.  

У 2016 році проводилась активна робота по будівництву, реконструкції 

об’єктів соціально-культурного призначення. 

За кошти державного фонду регіонального розвитку - реалізовано 8 проектів 

на загальну суму 14,4 млн. грн. (відремонтовано дах Блажівського НВК, проведено 

реконструкцію Корналовицької школи для влаштування навчально-виховного 

комплексу, завершено реконструкцію дитячих садочків в селах Хлопчиці, 

Підгайчики, відкрито лікарню «Хоспіс», замінено 140 вікон у Рудківській школі, 

розпочато будівництво спортзалу до школи в с. Воютичі, на завершенні 

реконструкція народного дому в с. Вільшаник). 

Значним інвестиційним внеском була субвенція з державного бюджету на 

розвиток інфраструктури ОТГ  в сумі 23,8 млн.. грн, завдяки якій вдалося 

реалізувати 45 проектів. 

За кошти субвенції з державного бюджету на соціально-економічний 

розвиток території реалізовано 6 проектів на суму 3,5 млн. грн. 

Район приймав участь в обласному конкурсі мікропроектів. Впроваджено 42 

проекти на суму 7,9 млн. грн. 

З обласного бюджету розвитку було виділено 2,1 млн. грн. (проведено 

реконструкцію площі в м. Рудки із встановленням світильників на сонячних 

батареях, добудовано танцювальну кімнату у Нагірнянській школі та 

дофінансовано 3 проекти ДФРР). 

З метою покращення інвестиційного іміджу району проведено 

інвентаризацію вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані під 

залучення інвестицій (на сьогоднішній день таких ділянок 40). Усі вони розміщені 



на сайтах обласної та районної адміністрацій. Є також вільні виробничі 

приміщення, які можуть надаватись в оренду (колишній Рудківський цегельний 

завод, Чайковицький завод «Світанок»). 

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 від підприємств району мобілізовано платежів на 

загальну суму 237,3 млн. грн., що більше надходжень 2015 року на 93,3 млн. грн., 

або на 64,7 %. Поступлення до Державного бюджету збільшились на 57,2 % і 

склали 150,3 млн. грн.  

Досягнуто приросту надходжень з основних бюджетоформуючих податків, а 

саме плати за користування надрами (+39,4 млн. грн.), податку на доходи фізичних 

осіб (+25,5 млн. грн.), акцизного податку (+8,7 млн. грн.), податку на додану 

вартість (+2,8 млн. грн.). 

Дохідна частина бюджету району без врахування міжбюджетних трансфертів 

склала 40,8 млн. грн. податків і неподаткових платежів. Планові завдання виконані 

на 121,4 %. 

Аналізуючи виконання бюджетів місцевих рад слід відмітити, що всі органи 

місцевого самоврядування виконали план наповнення дохідної частини бюджету. 

Районний бюджет виконано на 107,2 %. 

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 2016 році була спрямована на забезпечення реалізації в 

районі державної політики у сфері соціально – трудових відносин, пенсійного 

забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення. 

В районі проживає 13,6 тисяч осіб, які мають право на пільги відповідно до 

діючого законодавства (20 % населення). На соціальне забезпечення спрямовано 

239,3 млн. грн. Найбільшу питому вагу займають виплати на субсидії (93 млн. грн. 

або 38,9 %) та допомоги (93,2 млн. грн. або 39 %). 

9991 сім’я району отримувала державні соціальні допомоги.  

12976-ти сім’ям впродовж звітного року було призначено субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та твердого палива.  

3791 ветерану війни видано одноразову грошову допомогу на суму 2523,1 

тис. грн. 

Надано статус «Ветеран праці» 21 особі, статус «Інвалід війни» - 8 особам, 

статус «Член сім’ї загиблого» - 9 особам., статус «Учасник війни» - 4 особам. 



Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів загального захворювання 

видано 54 санаторно-курортних путівки. В той же час на черзі на санаторно-

курортне лікування перебуває 190 інвалідів та ветеран війни. 

Відповідно до районної програми за кошти місцевого бюджету виплачено 

47,6 тис. грн. вдовам політв’язнів та 84,1 тис. грн. учасникам бойових дій УПА. 

25 cім’ям, переміщених з тимчасово окупованої території України або 

районів проведення АТО, виплачено допомогу для покриття витрат на проживання 

в сумі 260 тис. грн.  

Особлива увага приділена роботі з учасниками АТО. На обліку в районі 

перебуває 227 демобілізованих учасників АТО. Для покращення надання 

комплексу послуг працює «Єдине вікно», де впродовж року було 657 звернень 

щодо надання соціальної та психологічної підтримки.  

В районі проживає 6 сімей загиблих учасників АТО. Їм здійснено виплату 

одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн.  

5-ти сім’ям загиблих під час АТО надано грошову допомогу по 31963 грн. 

для встановлення пам’ятних знаків.  

Трьом сім’ям загиблих учасників АТО виплачено грошову компенсацію на 

придбання житла на загальну суму 1292,7 тис. грн (триває пошук житла). 

Щомісячно виплачується адресна грошова допомога дитині загиблого 

учасника бойових дій АТО Свідерському С. І. в сумі 2,5 тис. грн.. 

3 військовослужбовцям-інвалідам, які брали участь в АТО, виплачено 

грошову компенсацію на придбання житла в сумі 1797,9 тис. грн. (житло 

придбано). 

227-ми демобілізованим воїнам, що повернулися із зони АТО, і звільненим 

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

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

Виплачена одноразова грошова допомога 111 учасникам бойових дій АТО в 

сумі 333 тис. грн. 

На території району 315 учасникам АТО надано дозволи на відведення 

земельних ділянок у власність площею 89,2 га. 

11 учасників бойових дій АТО було направлено на навчання за професією 

«водій автотранспортних засобів”. 

Видано 71 направлення учасникам АТО для проходження курсу реабілітації 

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

району.  

Оздоровлено 48 дітей учасників бойових дій АТО. 

Значна увага в районі приділяється роботі із дітьми. В районі проживає 

14840 дітей від 0 до 18 років. На обліку у службі у справах дітей перебуває 24 

дитини-сироти та 32 дитини, позбавлені батьківського піклування. Функціонує 2 

прийомні сім’ї, в яких виховується двоє дітей. 



Впродовж року на облік поставлено 6 дітей-сиріт. Під опіку та піклування 

влаштовано 9 дітей. 

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

перебувають на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. В грудні 2016 року для 4-х дітей, позбавлених батьківського 

піклування, було придбано житловий будинок в с. Чернихів вартістю 550 тис. грн, 

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

грн., з бюджету Новокалинівської міської ради – 120 тис. грн. 

Обстежено умови проживання 98 сімей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. На обліку перебуває 9 сімей, в яких виховується 28 дітей. У 2016 році 

10 дітей направлено у дитячий будинок «Рідний дім» в с. Корналовичі та 2 дитини 

– у дитячий будинок № 2 м. Львова. 

10 дітей перебувають на обліку на усиновлення. Здійснюється нагляд за 14 

раніше усиновленими дітьми. 

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

«Урок». 

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

Координаційної ради з питань дітей.  

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 на сьогоднішній день проживає 

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

перебувало 1303 особи. 

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 2017 року на обліку в службі зайнятості перебувало 

643 особи зі статусом безробітного. Впродовж звітного року працевлаштовано 1590 

осіб, професійне навчання проходили 369 осіб, у громадських роботах взяли участь 

127 осіб. 

Працює робоча група з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості 

населення. Впродовж 2016 року проведено 10 засідань робочої групи, заслухано 46 

суб’єктів підприємницької діяльності. Крім того проведено 24 виїзні засідання 

робочої групи в органах місцевого самоврядування.  

Як результат, кількість підприємств-мінімізаторів із 34-х на початок року 

зменшилась до 2-х на кінець 2016 року. 

Проведено 3 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 за січень-грудень створено 427 нових 

робочих місць, в тому числі 232 - юридичними особами, 70 – фізичними особами з 

правом найму робочої сили, 125 – фізичними особами, які пройшли реєстрацію, як 

суб’єкти підприємницької діяльності.  



Надано компенсацію фактичних витрат на сплату єдиного соціального 

внеску 13 роботодавцям за працевлаштування 25 безробітних на нові робочі місця. 

Середньомісячна заробітна плата, грн.
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Середньомісячна заробітна 

плата за 2016 рік склала 3152 

грн. і впродовж року зросла 

на 667 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. Навчанням охоплено 6972 учні. У перший клас прийнято 720 

учнів. Навчально-виховний процес забезпечують 1265 педагогічних працівників.  

Існує проблема малочисельних шкіл, де середня наповнюваність класів 

складає до 20 учнів. 

На початок 2016/2017 навчального року у зв’язку із відсутністю дітей було 

проведено реорганізацію трьох шкіл з пониженням ступенів. 

Вживалися заходи щодо створення відповідних умов щодо покращення 

навчального процесу дітей. Закуплено нові комплекти парт. В рамках обласної 

Програми розвитку освіти Львівщини на 2013 – 2016 роки закуплено 

спортобладнання та підручники для шкіл району. З департаменту освіти отримано 

35 комп’ютерів на суму 447,1 тис. грн., які передані у школи району. 

У звітному році в сфері освіти реалізовано 43 проекти. Для покращення 

температурного режиму замінено 443 вікна у 13 школах району, проведено 

реконструкцію даху Блажівського та Корналовицького НВК, Викотівської, 

Нагірнянської, Чукв’янської, Острівської СЗШ, утеплено фасад П’яновицької та 

Максимовицької СЗШ, Луківського НВК.  

З метою скорочення споживання природного газу та зменшення витрат на 

енергоносії встановлено твердопаливні котли у Воле-Баранецькій та Верхівецькій 

школах, проведено реконструкцію котельні Монастирецької СЗШ та Блажівського 

НВК, замінено систему опалення у Баранівецькому НВК. 

Здійснювались заходи щодо розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів району. З метою збільшення охоплення дітей дошкільним вихованням за 

кошти ДФРР відкрито навчально-виховний комплекс у с. Корналовичі, проведено 

реконструкцію дитячих садочків в селах Хлопчиці, Підгайчики, Бабина, 

продовжувалось будівництво дитячих садочків в м. Новий Калинів та  в с. 

Кульчиці. В рамках програми мікропроектів проведені ремонтні роботи по 

створенню НВК в селах Вощанці, Нагірне, а за кошти субвенції з державного 



бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ виконані роботи по створенню НВК в с. 

Верхівці. 

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

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

Дублянською ОТГ придбано шкільний автобус. 

Фізична культура і спорт 

Важливу роль в оздоровленні і вихованні підростаючого покоління відіграє 

його фізичне виховання. У районі функціонує 151 спортивна споруда (24 спортивні 

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

майданчиків, 2 майданчики із синтетичним покриттям, 6 тирів, 7 спортивних 

пристосованих приміщень, 3 майданчики із тренажерним обладнанням, 12 інших 

майданчиків). 

Впродовж звітного року проведено 38 районних змагань, взято участь у 29 

обласних змаганнях, 10 – всеукраїнських та 6 міжнародних спортивних заходах. 

У 2016 році встановлено спортивні майданчики з тренажерним обладнанням 

у селах Викоти, Погірці, встановлено спортивно-ігровий та дитячий комплекс в смт 

Дубляни, дитячі майданчики в селах Ралівка, Сіде, Монастирець, Лукавиця, 

проведено реконструкцію спортзалу в школі с. Хлопчиці. 

Демографічна ситуація і охорона здоров’я 

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

зменшення чисельності населення. Станом на 1 січня 2017 року чисельність 

наявного населення району становила 68,2 тис. осіб. Головною причиною 

зменшення населення є його природне скорочення та від’ємне сальдо міграції. 

Впродовж 2016 року чисельність населення району зменшилась на 164 особи. В 

районі народилося 782 немовлята (на 4 дітей більше порівняно з 2015 роком) та 

померло 982 особи (на 38 осіб менше 2015 року). Кількість померлих перевищує 

кількість народжених на 25,6 %. В середньому на кожну тисячу осіб народилося 

11,4 немовлят, померло 14,4 осіб. У міграційних процесах брало участь 1472 особи. 

Внаслідок міграції населення району зросло на 36 осіб. 

Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних 

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

території району знаходиться 2 лікарні, 61 ФАП, 15 амбулаторій ЗПСМ. 

У 2016 році було утворено КЗ Самбірський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги.  

Знаковим стало відкриття районної лікарні «Хоспіс» для надання 

кваліфікованої підтримки паліативним хворим.  

З метою покращення матеріально-технічної бази медичних закладів замінено 

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

лікарні проведено реконструкцію приміщень лікарських амбулаторії ЗПСМ в селах 

Гординя, Чуква, Воля Баранецька, Ралівка, Стрілковичі, ремонти ФАПів в селах 

Велика Білина, Рогізне, Нижнє, Воля Блажівська, Залужани.  



Культура 

У сфері культури упродовж звітного року проведено низку культурно-

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

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

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

родинного вогнища», «В барвах золотої осені»,  Було проведено ряд тематичних 

заходів, а саме: відзначення річниці УГВР, 20-річчя Конституції України, 25-річчя 

Незалежності України тощо. 

Народними колективами здійснено 91 виїзд з концертними програмами. 

Презентовано мистецький потенціал району у місті Львові в обласній 

філармонії із заключним концертом у Львівському оперному театрі. 

Після проведеної реконструкції було відкрито народні доми в селах Бірчиці, 

Пиняни. 

З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів культури 

реалізовано 17 проектів на загальну суму 9,1 млн. грн. В Народному домі м. Рудки 

реконструйовано глядацький зал.  

В рамках обласних програм закуплено звукопідсилюючу апаратуру для 

народних домів м. Рудки, смт. Дубляни, сіл Черхава, Воля Баранецька, придбано 

костюми для чоловічого квартету народного дому с. Луки, закуплено ноутбук для 

бібліотеки с. Нагірне, поповнено бібліотечний фонд на суму 32,7 тис. грн. 

 

Стан виконання районних програм 
 

Відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

району на 2016 рік в районі реалізовано 28 програм, на виконання яких з районного 

бюджету було спрямовано 2380,4 тис. грн. 

 
Обласні програми 

 

Район приймав участь у реалізації заходів 20 обласних програм із 41, на 

виконання було залучено 28,6 млн. грн. обласних коштів. 

 


