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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Самбірського 

району на 2017 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. 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 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 2017 рік. 

Фінансування передбачених Програмою заходів буде здійснюватись за рахунок 

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

інвесторів. 

Програма передбачає узгодження спільних дій органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування зі створення у 2017 році сприятливих умов для 

соціально-економічного розвитку району. 

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 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. 
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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). 

Структура посівних площ, тис. 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). 
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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 
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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, 
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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.  
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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.  
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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. м2, 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. 
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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 
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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. 
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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.  
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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 6991 учень. У перший клас прийнято 720 

учнів. Навчально-виховний процес забезпечують 1317 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. 
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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. 
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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. 
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РОЗДІЛ ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 

2017 РІК 

 

Головною метою Програми соціально-економічного і культурного розвитку 

Самбірського району на 2017 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, збереження трудових ресурсів, 

максимальна орієнтація на забезпечення зайнятості населення; 

- 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; 

- децентралізація влади шляхом добровільного об’єднання територіальних 

громад. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ У 2017 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 2017 рік: 

● нарощення обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, 

освоєння виробництва нових видів продукції, вдосконалення асортименту і 

підвищення конкурентоспроможності товарів: 

- розширення асортименту виробів на ТзОВ «Галицька кераміка»; 

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

- будівництво сонячної станції в с. Сіде; 

● залучення промислових підприємств до виконання місцевих програм; 

● налагодження нових зв’язків з потенційними інвесторами, залучення 

інвестицій в економіку району; 

● модернізація та впровадження енергозберігаючих технологій виробництва: 

- реконструкція котельні з переходом на мазутне паливо, коксохім на 

Воютицькому МПД ДП "Укрспирт". 

 

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 розвиток сільськогосподарської кооперації, малого 

підприємництва на селі щодо заготівлі, переробки та реалізації сільськогосподарської 

продукції, низький рівень прогресивних технологій виробництва; 

- непрогнозованість ціноутворення основних видів сільськогосподарської 

продукції. 



Самбірський район 20 

Основні завдання на 2017 рік: 

● підвищення рівня раціонального використання сільськогосподарських угідь, 

залучення в обробіток додаткових площ; 

● оптимізація структури посівних площ, системний моніторинг дотримання 

сівозмін у сільськогосподарському виробництві; 

● залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій у розвиток 

сільськогосподарського виробництва; 

● участь товаровиробників району у програмах залучення міжнародної 

технічної допомоги; 

● створення сільськогосподарських кооперативів;  

● зростання обсягів виробництва валової продукції; 

● збільшення поголів’я сільськогосподарських тварин; 

● забезпечення стовідсоткових розрахунків сільськогосподарських підприємств 

за оренду земельних паїв у населення; 

● розбудова інфраструктури: 

- встановлення молочного блоку в с. Городище (ФГ «Мідас»); 

- будівництво складів для тимчасового зберігання зерна в селах Новосілки 

Гостинні та Чуква (ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед); 

- будівництво та реконструкція тваринницьких приміщень; 

● 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: 

- значне зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари; 

- відсутність торгових підприємств, логістичних центрів по реалізації продукції, 

виробленої сільськогосподарськими підприємствами. 

Основні завдання на 2017 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;  

● забезпечення належного рівня захисту прав споживачів, проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення району щодо захисту їхніх прав; 
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● розширення мережі торгівельних закладів: 

- будівництво торгового комплексу в м. Новий Калинів; 

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

пунктах району; 

● 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. 

 

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; 

- відсутність чіткого механізму обліку пільгових категорій пасажирів та 

відшкодування збитків від перевезення цієї категорії пасажирів; 

- монетизація пільг; 

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

руху. 

Основні завдання на 2017 рік: 

● проведення ремонту доріг загального користування на території району: 

- кошти державного бюджету (дороги Никловичі-Задністряни, Чернихів-

Максимовичі, Гординя-Залужани, Вістовичі); 

- кошти державного бюджету під державні гарантії (дороги Шептичі-

Михайлевичі, Рогізно-Бірчиці, Містковичі-Бабина, Львів-Самбір-Ужгород); 

- кошти від перевиконання митних надходжень (дороги Львів-Самбір-Ужгород, 

Мостиська-Самбір-Борислав, Никловичі-Задністряни, Калинів-Дубляни-Волоща, 

Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі-Заріччя, Звір-Лукавиця, Кружики-Нагірне); 

- кошти обласного бюджету (дороги Острів-Луки, Кружики-Нагірне, 

Дроздовичі-Міжинець-Бісковичі (Заріччя); 

● проведення ремонту доріг комунальної власності у населених пунктах району: 

- кошти обласного бюджету (вул. Поповича в с. Ралівка, вул. Січових Стрільців 

в смт. Дубляни) 

- кошти місцевих бюджетів (5,8 млн. грн.); 
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● розвиток дорожньої інфраструктури та покращення інформаційного 

забезпечення учасників дорожнього руху (встановлення дорожніх знаків, освітлення 

пішохідних переходів); 

● 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: 

- недостатній рівень розрахунків населення та інших споживачів за отримані 

житлово-комунальні послуги; 

- освітлення вулиць населених пунктів району; 

- реконструкція каналізаційних та водопровідних мереж.  

Основні завдання на 2017 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; 

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

Ралівка; 

● реконструкція каналізаційної насосної станції міста Новий Калинів; 

● реконструкція водопроводів в м. Рудки; 

● реалізація проектів в рамках обласної Програми «Питна вода»: 

- будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання СТОК 

«Прикарпаття» в с. Сприня; 

● проведення зовнішнього освітлення вулиць в населених пунктах району: 

- обласний конкурс мікропроектів (м. Рудки, села Новосілки Гостинні, 

Хлопчиці, Мала Білина, Корналовичі, Кульчиці, Підгайчики); 

- обласна Програма зовнішнього освітлення населених пунктів Львівської 

області на 2017 -2020 роки (села Луки, Загір’я, Нагірне); 

- кошти місцевих бюджетів (населені пункти Воютичі, Ралівка, Ваньовичі, 

Майничі, Мала Озимина, Кружики, Велика Білина, Гординя); 

● підтримка населення щодо здійснення енергозберігаючих заходів в рамках 

реалізації Програми відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням 

на впровадження енергозберігаючих заходів. 
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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 2017 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; 

● продовження розроблення схеми планування території району та генеральних 

планів населених пунктів; 

● реалізація проектів будівництва, реконструкції, капітального та поточного 

ремонту об’єктів соціально-культурної сфери: 

- реалізація проектів відповідно до обласної програми мікропроектів 

(45 проектів загальною вартістю 10,6 млн. грн.); 

- реалізація проектів за кошти державного фонду регіонального розвитку, 

- реалізація проектів за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток 

території та субвенції на соціально-економічний розвиток інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад; 

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

орієнтований на громаду»; 

- 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. 

 

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: 

- незабезпеченість коштами бюджетних установ району; 

- наявність податкового боргу. 
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Основні завдання на 2017 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; 

● покращення фінансового стану підприємств району; 

● 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 2017 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; 

● надання компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування роботодавцям за працевлаштування безробітних, що сприятиме 

стимулюванню роботодавців до легалізації та створення нових робочих місць; 

● 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; 

● недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати;  
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● 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 2017 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; 

● підтримка різних категорій громадян через надання соціальної та 

матеріальної допомоги; 

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

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; 

● 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 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 є забезпечення рівних 

можливостей в отриманні доступу кожної дитини до якісної освіти, створення 

сучасного навчально-інформаційного середовища, охоплення дітей дошкільною 

освітою, забезпечення здорового способу життя учасників навчально-виховного 

процесу. 

Основні проблемні питання: 

- капітальний ремонт покрівель та фасадів навчальних закладів; 

- перевантаження груп дошкільних навчальних закладів. 

Основні завдання на 2017 рік: 

● формування оптимальної мережі загальноосвітніх закладів з урахуванням 

соціально-економічної та демографічної ситуації в районі; 

● створення сучасної матеріально-технічної бази установ освіти району: 

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів навчальних 

закладів району: 

- обласний конкурс мікропроектів (школи в населених пунктах Рудки, Кульчиці, 

Ралівка, Нагірне, Новосілки Гостинні, Ваньовичі, Дубрівка, Никловичі, Михайлевичі, 

Монастирець, Роздільне, Воютичі); 

- кошти державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ (школи в селах 

Верхівці, Купновичі, Чернихів, Ваньковичі, Луки, Чуква); 

- реконструкція Воютицької СЗШ з добудовою спортивного залу; 

- придбання шкільних парт; 

- оснащення навчальних закладів сучасними засобами навчання, проведення 

комп’ютеризації навчальних закладів; 

● розвиток мережі дошкільних навчальних закладів: 

- відкриття дошкільних закладів у селах Підгайчики, Хлопчиці, Бабина, 

Вільшаник; 

- продовження будівництва дитячих садочків в м. Новий Калинів, с. Кульчиці; 

- реконструкція частини адмінбудинку під дитячий заклад в с. Бісковичі; 

- створення навчально-виховних комплексів шляхом реорганізації шкіл в селах 

Вощанці, Верхівці; 

- реконструкція системи опалення у Воютицькому дитячому дошкільному 

закладі; 

- капітальний ремонт дитячих закладів в селах Ралівка (заміна котла на 

твердопаливний), Калинів (заміна даху, вікон);  

- реконструкція будівлі під дитячий заклад в с. Гординя; 

● організація регулярного підвезення дітей до місця навчання: 
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- придбання 8-ми шкільних автобусів; 

● 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 2017 рік: 

● 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: 

- реконструкція спортивного павільйону в с. Ралівка; 

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

с. Гординя; 

- будівництво спортивних майданчиків із наливним покриттям розміром 42м Х 

24м в с. Сприня та штучним покриттям в с. Воля Баранецька; 

- завершення реконструкції спортивного майданчика та реконструкція стадіону 

в смт. Дубляни; 

- реконструкція спортивного майданчика в с. Бісковичі (заміна штучного 

покриття); 

- встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах району (населені 

пункти Сіде, Вощанці, Нагірне, Задністря, Ралівка). 

 

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. 

Основні проблемні питання: 

- високий рівень захворюваності та смертності населення; 
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- недостатній фінансовий ресурс для повноцінного функціонування галузі 

охорони здоров’я; 

- неналежний стан оснащення матеріально-технічної бази медичних закладів 

району. 

Основні завдання на 2017 рік: 

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

покращення матеріально-технічної бази медичних установ: 

- проведення реконструкції, капітального і поточного ремонтів медичних 

закладів району: 

- реконструкція поліклінічного відділення в м. Рудки; 

- реконструкція амбулаторій ЗПСМ в селах Ралівка, Погірці, Бісковичі, 

Стрілковичі; 

- реконструкція ФАПів в селах Хлопчиці, Викоти, Лановичі, Вербівка, 

Залужани, Воля Блажівська, Ваньовичі; 

- оснащення лікувально-профілактичних установ сучасним медичним 

обладнанням; 

● покращення профілактики та забезпечення раннього виявлення захворювань, 

проведення акцій по боротьбі з туберкульозом, по вимірюванню артеріального тиску, 

ранньому виявленню діабету, тощо. 

 

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 2017 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. Вільшаник; 

- реконструкція, капітальний та поточний ремонти народних домів в населених 

пунктах району (Новосілки Гостинні, Конюшки Королівські, Канафости, Колбаєвичі, 

Черхава, Стрілковичі, Ваньовичі, Ковиничі, Береги, Бабина, Монастирець, Сприня, 

Берестяни, Баранівці, Садковичі, Велика Озимини, Залужани, Острів, Воля 

Блажівська); 

- поповнення бібліотечних фондів. 
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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 обладнаних належним чином полігонів для захоронення твердих 

побутових відходів; 

Основні завдання на 2017 рік: 

● проведення благоустрою населених пунктів; 

● ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів на території 

району, впровадження дієвого контролю за місцями, де виникають стихійні 

сміттєзвалища; 

● поліпшення організації поводження з твердими побутовими відходами: 

- укладання додаткових угод з населенням та підприємствами обслуговуючої 

сфери; 

- придбання спецавтомобілів для збору та транспортування твердих побутових 

відходів для міст Рудки та Новий Калинів; 

- 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: 

- берегоукріплюючі та руслорегулюючі роботи на р. Спринька в селах Сприня 

та Монастирець; 

- захист від підтоплення паводковими водами р. Волянка у селі Блажів; 

- захист сіл Ралівка, Задністря, Калинів, Кружики від затоплення паводковими 

водами р. Дністер; 

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

Самбірського району на 2017 рік 

 
Показник Одинця 

виміру 
2015 pік 

звіт 

2016 pік  

звіт 

2017 

pік 

пpоект 

2017 p. 

до 2016 

p.,%  

Промисловість 

Обсяг реалізованої продукції 

в діючих цінах 
млн. грн. 127,8 169,9 178,7 105,2 

Приріст, зниження (-) обсягів 

реалізації промислової 

продукції у діючих цінах 

% -14,5 +32,9 +5,2  

Обсяг реалізації промислової 

продукції на одну особу 
грн. 2242 2487 2621 105,5 

Сільське господарство 

Валова продукція у постійних 

цінах 2010 р. - всього  
млн. грн.  511,4 541,8 105,9 

у тому числі:       

- сільськогосподарські 

підприємства 

млн. 

грн 219,4 237,0 252,7 106,6 

- господарства населення 
млн. 

грн  274,4 289,1 105,4 

Із загального обсягу валової 

продукції:  
     

- рослинництво млн. грн  289,3 299,2 103,4 

- тваринництво млн. грн  222,1 242,6 109,2 

Зернові культури (у вазі після 

доробки) 

- всього 

тис. тонн 72,0 75,1 80,7 107,5 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. тонн 57,6 67,0 67,4 100,6 

Із загальної кількості 

зернових культур - бобові 

культури 

тис. 

тонн 0,08 0,2 0,3 150,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн 0,01 0,07 0,1 142,9 

Цукрові буряки (фабричні) – 

всього 

тис. 

тонн 21,8 33,5 34,8 103,9 
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у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн 21,8 33,5 34,8 103,9 

Олійні культури – всього 
тис. 

тонн 22,6 59,6 63,4 106,4 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн 22,6 59,6 63,4 106,4 

Картопля - всього 
тис. 

тонн 76,6 79,5 82,9 104,3 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн - 0,9 0,7 77,8 

Овочі, баштанні культури – 

всього 

тис. 

тонн 13,1 13,0 14,1 108,5 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн - 1,0 1,0 100,0 

Плоди та ягоди – всього 
тис. 

тонн 2,4 2,5 2,6 104,0 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

тис. 

тонн - 0,05 0,1 160,0 

Реалізація худоби та птиці      

- у забійній вазі – всього тис. тонн 9,16 8,14 9,09 110,3 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

     

- у забійній вазі – всього тис. тонн 5,16 5,75 6,46 112,3 

Яйця – всього 
млн. 

штук 
28,5 28,5 28,8 101,1 

у тому числі 

сільськогосподарські 

підприємства 

млн. 

штук 
- - - - 

Споживчий ринок 

Роздpібний товарообіг – 

всього 
млн. грн 230,3 262,0 302,0 115,3 

Роздрібний товаpообіг на 

душу населення 
грн 3352,5 3836 4434,7 115,6 

Темп зростання (зниження) 

обороту роздрібної торгівлі 
% 77,1 113,8 115,3  

Структурна характеристика 

торгівлі: 
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- кількість об’єктів роздрібної 

торгівлі – всього  
одиниць 336 342 348 101,8 

в т.ч. кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі – 

юридичних осіб 

одиниць 70 71 72 101,4 

Кількість ринків одиниць 1 1 1 100,0 

- кількість торгових місць на 

них 
місць 58 58 58 100 

Гуртова торгівля      

- кількість підприємств одиниць 2 3 3 100 

Ресторанне господарство      

- кількість підприємств одиниць 48 52 53 101,9 

- загальна кількість 

посадкових місць 
місць 2434 2855 2975 104,2 

Фінансова діяльність 

Надходження до зведеного 

бюджету 
млн. грн. 144,1 237,3 330,0 139,1 

Надходження до бюджету 

району 
млн. грн. 49,7 40,8 38,3 93,9 

Зайнятість населення та ринок праці 

Чисельність наявного 

населення (на кінець року) 
тис. осіб 68,4 68,2 68,2 100,0 

Зайняте населення у віці 15-

70 років 
осіб 8,2 8,3 8,5 102,4 

Створення нових робочих 

місць 
одиниць 534 427 580 135,9 

Залучення до громадських 

робіт 
-”- 314 253 254 100,4 

Скерування на навчання і 

підвищення кваліфікації 
-”- 360 369 370 100,3 

Середньомісячна заробітна 

плата одного штатного 

працівника, зайнятого в 

економіці району 

грн. 2485 3152 4500 142,8 

Гуманітарна сфера 

Освіта 
 

    

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів 
одиниць 64 64 64 100 
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Кількість дитячих 

дошкільних закладів 
одиниць 7 7 11 157,2 

Охорона здоров’я      

Кількість лікарень одиниць 4 2 2 100,0 

Кількість ФАПів одиниць 62 61 61 100,0 

Кількість амбулаторій одиниць 15 15 15 100,0 

Культура      

Кількість народних домів одиниць 83 83 83 100,0 

Кількість бібліотек одиниць 80 80 80 100,0 
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Перелік 

районних програм, які фінансуватимуться у 2017 році за кошти 

районного бюджету 

 
№ 

з/п 

Назва програми, 

рішення районної 

ради 

Розпорядник 

коштів 

Термін дії 

програми 

Обсяг 

фінансування, 

грн. 

1 2 3 4 6 

1. Програма 

співфінансування 

мікропроектів 

місцевого розвитку у 

Самбірському районі 

на 2017 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 689310,0 

2. Програма 

відшкодування 

відсотків за кредитами, 

отриманими 

населенням 

Самбірського району 

на впровадження 

енергозберігаючих 

заходів у 2017 році 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 20000,0 

3. Програма з ремонту та 

утримання 

автомобільних доріг на 

території Самбірського 

району на 2017 рік  

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 5000,0 

4. Програма ведення 

містобудівного 

кадастру у 

Самбірському районі 

на 2017 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 35000,0 

5. Програма фінансової 

підтримки розвитку 

молочного скотарства 

у Самбірському районі 

Львівської області у 

2017 році. 

Управління 

агропромислового 

розвитку 

2017 рік 25000,0 

6. Програма розвитку 

садівництва та 

ягідництва в 

Самбірському районі 

Львівської області у 

2017 році 

Управління 

агропромислового 

розвитку 

2017 рік 25000,0 

7. Програма тимчасового 

користування лісовою 

ділянкою для 

Районна рада 2016-2020 роки за рахунок 

перевиконання 

бюджету 
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рекреаційних та 

культурно-оздоровчих 

цілей на 2016-2020 

роки. 

8. Програма розвитку 

галузі культури у 

Самбірському районі 

на 2016-2017 роки 

Відділ культури 2016-2017 роки 15000,0 

9. Програма збереження 

культурної спадщини 

Самбірського району 

на 2016-2017 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2017 роки 10000,0 

10. Цільова соціальна 

програма 

реформування системи 

закладів для дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування у 

Самбірському районі 

на 2011-2017 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2011-2017 роки 10000,0 

11. Програма забезпечення 

житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, у 

Самбірському районі 

на 2016-2018 роки  

Районна державна 

адміністрація 

2016-2018 роки 100000,0 

12. Програма «Молодь 

Самбірщини» на 2016-

2020 роки  

Районна державна 

адміністрація 

2016 -2020 

роки 

30000,0 

13. Програма щодо 

запровадження 

районних стипендій 

спортсменам району-

переможцям та 

призерам офіційних 

міжнародних, 

всеукраїнських змагань 

та їх тренерам на 2017-

2021 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2017-2021 роки 9000,0 

14. Програма призначення 

соціальних допомог 

студентам вищих 

навчальних закладів та 

учням профтехучилищ-

випускникам 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2017 рік 5800,0 
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районного дитячого 

будинку «Рідний дім» 

15. Програма соціальної 

підтримки учасників 

антитерористичної 

операції, членів сімей 

загиблих учасників 

антитерористичної 

операції на 2017 рік 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2017 рік 5000,0 

16. Комплексна програма 

соціальної підтримки 

інвалідів та 

малозабезпечених 

верств населення 

Самбірського району 

на 2016-2018 роки 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2016-2018 роки 95165,0 

 - придбання путівок 

для ліквідаторів аварії 

на ЧАЕС 

  18000,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги для 

ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС 

  25200,0 

 - фінансова підтримка 

міськрайонної 

організації інвалідів 

  20000,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги членам 

УТОС 

  5285,0 

 - виплата матеріальної 

допомоги членам 

УТОГ 

  5285,0 

 - соціальний захист 

інвалідів з дитинства 

та дітей-інвалідів з 

діагнозом ДЦП І група 

та мікроенцефалія 

  19910,0 

 - надання одноразової 

грошової допомоги 

сім’ям загиблих та 

померлих учасників 

бойових дій, інвалідів 

війни, важкохворих  

  1485,0 

17. Програма надання 

щомісячної адресної 

допомоги учасникам 

бойових дій УПА у 

2017 році 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

2017 рік 24380 
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адміністрації 

18. Програма надання 

щомісячної допомоги 

вдовам політв’язнів 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2017 рік 15845 

19. Програма 

«Депутатський фонд» 

на 2017 рік 

Управління праці 

і соціального 

захисту населення 

районної 

державної 

адміністрації 

2017 рік 150000,0 

20.  Програма відзначення 

у Самбірському районі 

свят державного, 

місцевого значення, 

пам’ятних дат та 

історичних подій у 

2017 році  

Районна рада 2017 рік 100000,0 

21. Програма висвітлення 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування в 

засобах масової 

інформації у 2017 році 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 50000,0 

22. Програма висвітлення 

діяльності органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування 

Самбірським 

радіомовленням 

«Поступ» на 2017 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 35000,0 

23. Програма створення і 

використання 

Самбірського 

районного резерву 

матеріально-технічних 

ресурсів для 

запобігання і ліквідації 

наслідків ймовірних 

надзвичайних ситуацій 

техногенного і 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2020 роки 15100,0 
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природного характеру 

на 2016-2020 роки 

24. Програма технічного і 

фінансового 

забезпечення, 

удосконалення та 

розвитку системи 

централізованого 

оповіщення і зв’язку 

Самбірського району 

на 2016-2017 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2017 роки 9900,0 

25. Районна цільова 

Програма захисту 

населення і територій 

від надзвичайних 

ситуацій техногенного 

та природного 

характеру на 2016-2017 

роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2017 роки 10000,0 

26 Програма підтримки 

проведення «Єдиного 

Всеукраїнського 

стрілецького дня» та 

забезпечення заходів 

територіальної 

оборони району на 

2017 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 20000,0 

27. Програма сприяння 

матеріально-

технічного 

забезпечення окремих 

військових формувань, 

дислокованих на 

території Самбірського 

району на 2017 рік 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 40000,0 

28. Програма покращення 

матеріального 

забезпечення, умов 

обслуговування 

розпорядників коштів 

та умов праці 

працівників 

Самбірського 

управління Державної 

казначейської служби 

України Львівської 

області у 2017 році 

Районна державна 

адміністрація 

2017 рік 25000,0 
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29. Програма покращення 

матеріально-

технічного 

забезпечення роботи 

Центру надання 

адміністративних 

послуг при 

Самбірській районній 

державній 

адміністрації у 2017-

2020 роках 

Районна державна 

адміністрація 

2017-2020 роки 25000,0 

30. Районна програма 

«Мобільний 

соціальний офіс» на 

2016-2018 роки 

Районна державна 

адміністрація 

2016-2018 роки 50000,0 

 Всього   1649500,0 
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ПЕРЕЛІК 

об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного  

середнього ремонту автомобільних доріг загального користування  

у 2017 році та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування  

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 р. № 62-р) 

 

 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Введення в 

експлуатацію 

дороги, км 

С141405 Никловичі — Задністряни на 

ділянках км 0 + 000  — км 16 + 000, 

км 23 + 700 — км 25 + 500 

6000 1,5 

С141438 Вістовичі — (Львів — Ужгород) на 

ділянці км 0 + 000 — км 2 + 400  

2713 0,68 

С141417 Чернихів — Максимовичі на ділянці 

км 0 + 000 — км 13 + 800  

2637 0,66 

С141430 Гординя — Залужани на ділянці 

км 0 + 000 — км 7 + 300 

5500 1,4 

Всього 16850 4,24 

 

ПЕРЕЛІК 

автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, 

комунальних доріг, будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких 

планується проводити у 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету 

 

№ 

п/п 

Назва автомобільної дороги Обсяг фінансування, тис. грн. 

1 
С141428 (Дроздовичі-Міжинець-

Бісковичі)-Заріччя 
1000,0 

2 С141409 Кружики-Нагірне 1000,0 

3 С141428 Острів-Луки 1000,0 

4 

Капітальний ремонт вул. Поповича 

в с. Ралівка Самбірського району 

Львівськоі області 

700,0 

5 
Капітальний ремонт вул. Січових 

Стрільців в смт. Дубляни 
1300,0 

  Всього: 5000,0 
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ПЕРЕЛІК 

автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, , 

будівництво, реконструкція, ремонти та утримання яких планується проводити у 

2017 році за рахунок коштів, залучених у під державні гарантії 

 

Найменування об’єкта та його 

місцезнаходження 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Введення в 

експлуатацію 

дороги, км 

Н-13 Львів-Самбір-Ужгород на ділянці 

км 10 + 200  км 72+757 

35000 5 

С141433 Шептичі-Михайлевичі на ділянці 

км 0 + 000  км 3+200 

3100 0,8 

С141401 Рогізно-Бірчиці на ділянці 

км 0 + 000  км 17+800 

9150 2,3 

С141407 Містковичі-Бабина на ділянці 

км 0 + 000  км 10+700 

4000 1,0 
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Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з обласного фонду охорони навколишнього  

природного середовища у 2017 році 
 

№ 

п/

п 

Назва закоду 
Замовн

ик 

Розпорядн

ик 

бюджетни

х коштів 

Ступін

ь 

готовн

ості, % 

Термі

н 

викон

ання 

Кошторис

на 

вартість,т

ис. грн. 

Залищок 

кошторис

ної 

вартості 

на 

01.01.201

7 року, 

тис. грн. 

Підляга

є 

виконан

ню у 

2017 

році 

Держа

вний 

бюдже

т 

ДФОНП

С 

ОФОН

ПС 

місцеви

й 

бюджет 

Будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд  

1 

Реконструкція 

каналізаційної насосної 

станції міста Новий 

Калинів Самбірського 

району Львівської 

області 

Новока

линівсь

ка 

міська 

рада 

Субвенція 

Новокали

нівській 

ОТГ  

0 
2017-

2018 
4421,773 4421,773 2710,69 0 0 1800,0 910,69 

Будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та 

переробки промислових і побутових відходів  

2 

Придбання 

спецавтомобіля для 

збору та 

транспортування 

твердих побутових 

відходів для м. Рудки 

Рудківс

ька 

міська 

рада 

Субвенція 

Самбірськ

ому 

райбюдже

ту 

0 2017 1470 1470 1470 0 0 1200,0 270 

3 

Придбання 

спецавтомобіля для 

збирання та 

транспортування 

твердих побутових 

Новока

линівсь

ка 

міська 

рада 

Субвенція 

Новокали

нівській 

ОТГ  

0 
2016-

2017 
1756 1756 1200 0 0 1200,0 556 
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відходів в об'єднаній 

територіальній громаді 

Новокалинівської 

міської ради  

Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення територій, сільськогосподарських угідь та ін. об`єктів, будівництво 

(реконструкція) гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних споруд  

4 

Захист с. Ралівка, 

Задністря від затоплення 

паводковими водами р. 

Дністер Самбірському 

району Львівської 

області 

Львівс

ьке 

обласн

е 

управлі

ння 

водних 

ресурсі

в 

Департаме

нт 

екології та 

природни

х ресурсів 

облдержад

міністраці

ї 

47 
2009-

2018 
33864,9 17891 2080 0 0 2080,0  

5 

Захист с. Калинів, 

Кружики від затоплення 

водами р. Дністер 

Самбірського району 

Львівської області 

Львівс

ьке 

обласн

е 

управлі

ння 

водних 

ресурсі

в 

Департаме

нт 

екології та 

природни

х ресурсів 

облдержад

міністраці

ї 

21,4 
2017-

2018 
22078,2 10277,9 2200 0 0 2200,0  

6 

Берегоукріплюючі та 

руслорегулюючі роботи 

на р. Спринька в с. 

Сприня та с. 

Монастирець 

Вільшаницької сільської 

ради Самбірського 

району Львівської 

області (капітальний 

Вільша

ницька 

сільськ

а рада 

Субвенція 

Вільшани

цькій ОТГ 

0 2017 900 900 900 0 0 865,0 35 



Самбірський район 44 

ремонт) 

7 

Захист від підтоплення 

паводковими водами р. 

Волянка у селі Блажів 

Самбірського району 

Львівської області 

Чукв’я

нська 

сільськ

а рада 

Субвенція 

Чукв’янсь

кій ОТГ  

0 2017 700 700 700 0 0 700,0  

  Усього                   10045 1771,69 

 


