Звіт голови
Самбірської районної державної адміністрації
за 2018 рік
Основні зусилля районної державної адміністрації були спрямовані
на забезпечення соціально-економічного розвитку району, наповнення
дохідної частини бюджетів усіх рівнів, покращення інфраструктури
населених пунктів району, здійснення соціального захисту населення,
стабільне функціонування системи освіти, охорони здоров'я, культури,
спорту.
Сьогодні я звітую про виконану роботу у минулому році і розкажу
про основні завдання на поточний 2019 рік.
Одне з найважливіших досягнень – це громадсько-політична
стабільність у районі, порозуміння між владою і громадами.
Завдяки спільним зусиллям з органами місцевого самоврядування,
керівниками підприємств, установ, організацій району, представниками
бізнесу, депутатами та громадськістю нам вдалося зробити багато
важливих справ та досягнути позитивних результатів.
Протягом року ми плідно співпрацювали з обласною державною
адміністрацією та її департаментами.
Зупинюся на основних показниках, які наочно відображають стан
справ.
Запорука належного розвитку району – це наповнений бюджет.
У 2018 році до Зведеного бюджету мобілізовано платежів на
загальну суму 294,1 млн. грн., що більше надходжень 2017 року на 24,8
млн. грн., або на 9,2 %.
Досягнуто приросту надходжень з основних бюджетоформуючих
податків, а саме податку на доходи фізичних осіб (126,3%), єдиного
податку (30,3%), податку на прибуток (181,6%), податку на нерухоме
майно (153,7%).
Надходження до бюджету району склали 38,2 млн. грн.
Починаючи з 2015 року дохідна частина бюджету по доходах, без
урахування міжбюджетних трансфертів, зросла з 49,7 млн. грн. до 139,9
млн. грн.
Це стало можливим, насамперед, завдяки реформі децентралізації.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Самбірщина – лідер у Львівській області по створенню об’єднаних
територіальних громад.
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В районі функціонує 10 ОТГ.
Курс децентралізації дав можливість залишити на місцях кошти,
зароблені громадою, та залучити додаткові кошти для розвитку
інфраструктури.
І це великий позитив, оскільки держава щорічно виділяє значні суми
коштів на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Впродовж 2016-2018 років громади нашого району отримали
53,5 млн. грн, зокрема у 2018 році – 16,1 млн. грн.
За ці кошти вдалося реалізувати 125 різноманітних проектів.
БУДІВНИЦТВО ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
В районі проводилась активна робота по будівництву, реконструкції
об’єктів соціально-культурного призначення.
Нові та оновлені дитячі садочки, школи, медичні заклади, спортивні
споруди та відремонтовані дороги скажуть набагато більше, аніж красиві
гасла та слова.
У 2018 році в районі реалізовано 160 проектів на суму 90,8 млн.
грн. – від мікропроектів з невеликих ремонтів об’єктів соціальної
інфраструктури до кількамільйонних проектів.
Слід відзначити, що впродовж 2016-2018 років реалізовано 432
проекти на загальну суму 235,3 млн. грн.
Район отримав значну фінансову підтримку з державного та
обласного бюджетів на фінансування проектів регіонального розвитку.
Це:
♦ кошти державного фонду регіонального розвитку в сумі 20,7
млн. грн на реалізацію 8-ми проектів:
- збудовано міст в с. Монастирець,
- перекрито дах та утеплено перекриття школи в с. Погірці,
- придбано медичне обладнання для Рудківської лікарні,
- завершено будівельні роботи в дитячому садочку м. Новий
Калинів,
- реконструйовано каналізаційні мережі Баранівецького НВК,
- продовжено реконструкцію СТОК «Прикарпаття»,
- розпочато реконструкцію Ралівської СЗШ із надбудовою НВК та
реконструкція дитсадка в с. Чуква.
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♦ За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій в сумі 4,7 млн. грн. реалізовано 16 проектів
♦ З бюджету розвитку обласного бюджету виділено 15,5 млн. грн
на 19 проектів.
♦ В районі успішно реалізується конкурс проектів місцевого
розвитку, який характеризується значною активністю щодо написання
проектів та високим рівнем співфінансування з місцевих бюджетів та
інших джерел.
Завдяки реалізації мікропроектів влада та
партнерами у вирішенні нагальних проблем району.

громада

стають

В рамках конкурсу впроваджено 58 проектів вартістю 13,8 млн. грн.
Покращено матеріально-технічну базу 26-ти освітніх закладів, 9-ти
народних домів, 3-х закладів охорони здоров’я. Десять проектів
реалізовано по вуличному освітленню та 10-ть – в інших пріоритетах.
♦ Значний обсяг фінансів залучено по обласних програмах – 11,6
млн. грн. Це Програма охорони навколишнього природного середовища,
Програма газифікації населених пунктів, Програма «Спортивний
майданчик», Програма зовнішнього освітлення населених пунктів.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Значна увага приділена екологічним проблемам.
♦ Впродовж 2-х років ведуться роботи по будівництву дамби в
с. Кружики, Калинів.
♦ Розпочаті роботи по будівництву дамби в с. Ралівка.
♦ Для покращення гідрологічного режиму річок, запобіганню
підтоплення територій проведено руслорегулюючі та берегоукріплюючі
заходи в селах Сприня, Монастирець, Черхава, Мала Білина.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
В сфері житлово-комунального господарства:
♦ Реконструйовано каналізаційну насосну станцію № 2 в м. Новий
Калинів.
♦ Збудовано сміттєві площадки в с. Ралівка
♦ Закуплено контейнери для роздільного збору побутових відходів
для КП Бабинської сільської ради "Дідове".
♦ Реалізовано проект фонду Міжнародної Солідарності в рамках
Програми «Підтримка демократії 2018» (Польща) «Створюємо сучасну
європейську систему поводження з відходами в Рудківській ОТГ». В
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рамках проекту встановлено майданчики для сміття, придбано сміттєві
контейнери та урни для сміття.
♦ Продовжується освітлення вулиць населених пунктів району.
Освітлено 48,6 км вулиць у 21-му населеному пункті. На це було
спрямовано 5,7 млн. грн.
А загалом впродовж трьох років світлішими стали вулиці
протяжністю 116,5 км.
♦ По Програмі газифікації населених пунктів у 2018 році
прокладено підвідний газопровід до села Блажів.
ДОРОГИ
Проведення капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг – це ще одне важливе завдання, яке було пріоритетним в роботі
райдержадміністрації.
Мережа автомобільних доріг району – це 478,8 км, з них 100,3 км
державного значення, 378,5 км - місцевого значення.
Мережа доріг комунальної власності складає 406,6 км.
Дорожнє господарство – це галузь, яка потребує найбільших
капітальних вкладень. За минулий рік у дорожню інфраструктуру
інвестовано 42,2 млн. грн.
♦ За кошти державного фонду регіонального розвитку збудовано
міст в с. Монастирець.
♦ Проведено реконструкцію тротуарів в м. Рудки, смт. Дубляни,
Лановичі.
♦ Оновлені комунальні дороги в м. Рудки (вул. Лісна), селах Ралівка
(вул. Поповича, Дружби), Бісковичі (вул. Тиха), Вільшаник.
♦ Відремонтовані частини доріг Никловичі-Задністряни (10,5
млн.грн), Кружики-Нагірне (10,2 млн.грн), Вільшаник-Трояни (2 млн.
грн), Блажів-Черхава (2 млн. грн), Дроздовичі-Міжинець-БісковичіЗаріччя, Бісковичі-Мостиська-Борислав тощо.
Загалом за 2016-2018 роки у дорожню інфраструктуру інвестовано
424,1 млн. грн.
У 2018 році в районі забезпечено позитивну динаміку розвитку
сільського господарства та промисловості.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Район сільськогосподарський, і тому значна увага приділялась саме цій
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галузі.
У 2018 році збережена позитивна тенденція щодо використання ріллі.
Додатково залучено в обробіток 2,2 тис. га, а рівень використання ріллі
підвищився до 87 %.
З метою ефективного раціонального використання земель проводився
аудит земель сільськогосподарського призначення. Це відкрило реальну
картину стану та проблеми використання земель, як одного з джерел
наповнення місцевих бюджетів. Землі, які не використовують, подають на
аукціони.
У 2018 році продано право оренди на 9 земельних ділянок
сільськогосподарського призначення площею 328,4 га на суму 463,2 тис. грн.
Слід відзначити позитивну тенденцію в структурі посівних площ району.
Агроформування вирощують сою, соняшник, цукровий буряк.
Досягнуто зростання валового збору зернових культур, цукрових буряків,
картоплі.
Продовжується розвиток галузі ягідництва та садівництва.
В галузі тваринництва:
- відкрито молочну ферму на базі ФГ «Агро-хутір» в с. Білоки та молочну
ферму в с. Велика Білина.
В звітному році агрогосподарства району отримали фінансову підтримку
з державного бюджету в сумі 4030,6 тис. грн.

1134 фізичні особи та агрогосподарства отримали бюджетну дотацію
на розвиток тваринництва.
В рамках обласної програми підтримки та розвитку агропромислового
виробництва фермерам району виділено 1,9 млн. грн. пільгових кредитів.
Кошти були використані для закупівлі сільськогосподарської техніки,
мінеральних добрив, засобів захисту рослин.
Ще 29,8 тис. грн. було надано для фінансової підтримки шляхом
компенсації відсотків за кредитами.
Додатковим доходом селян є орендна плата. Агрогосподарствами
виплачено за оренду земельних паїв 43,3 млн. грн. Відсоток виплати за
користування земельними паями від вартості земель становить 6,4.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За підсумками 2018 року промислові підприємства
продемонстрували зростання реалізації продукції на 23,7 %.

району

Найбільший вплив на позитивну динаміку забезпечили такі
підприємства, як МПД «Воютицьке», ТзОВ «Самбірська птахофабрика»,
ТзОВ «Самбірська сонячна станція», ПФ «Білаки».
Нарощено виробництво технічного спирту, м’яса, комбікормів,
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керамзиту.
В районі є достатній потенціал щодо подальшого розвитку
промислового виробництва.
Вже на сьогоднішній день є напрацювання щодо будівництва
сонячної станції в смт. Дубляни.
Планується відкриття підприємства по розливу мінеральної води в с.
Вільшаник.
ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиційна діяльність відіграє значну роль в економічних
процесах, оскільки завдяки залученим інвестиціям створюються нові
підприємства,
з’являються
нові
робочі
місця,
розвивається
інфраструктура.
Саме тому одним із стратегічних завдань розвитку району є
створення сприятливого клімату для здійснення інвестиційної діяльності.
Районна влада забезпечує супровід інвестиційних проектів з метою
вирішення їх проблем, які виникають під час отримання дозвільних
документів.
На сьогодні забезпечено супровід 11 суб’єктів підприємницької
діяльності.
Окрім того, створено базу даних вільних земельних ділянок, які
можуть бути запропоновані під залучення інвестицій (на сьогоднішній
день таких ділянок є понад 40).
ДЕТІНІЗАЦІЯ
Особлива увага акцентувалась у 2018 році на детінізації економіки.
Проведено 30 засідань робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення, 20 виїзних засідань робочої
групи, сім семінарів.
Як результат, кількість найманих працівників зросла із 4500 осіб у
січні до 5278 осіб у грудні.
Продовжувалась позитивна тенденція щодо зростання темпів
приросту заробітної плати, яка в грудні склала 7723 грн.
В районі створено 514 нових робочих місць.
Позитивом є відсутність заборгованості з виплати заробітної плати.
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ
Раціональне, заощадливе використання фінансового ресурсу є
основною складовою роботи на місцевому рівні.
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У 2018 році продовжувався процес реалізації реформи у сфері
державних закупівель.
Проведено 208 процедур закупівель у системі «Prozorro», з яких 84
одиниці – тендерні процедури, 124 одиниці – допорогові закупівлі.
Економія за результатами процедур закупівель склала 6,372 млн.
грн. або 4,85 % від очікуваної вартості закупівель, з якої економія по
тендерних процедурах – 5,220 млн. грн., по допорогових закупівлях –
1,152 млн. грн.
В районі проведено ряд заходів для зміцнення матеріальнотехнічного стану закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної
культури і спорту.
ОСВІТА
2018 – рік особливих змін, що стосуються освіти. Стартувала реформа
Міністерства освіти та науки - Нова українська школа.
Діти повинні мати всі умови для розвитку незалежно від місця
проживання та індивідуальних особливостей.
Головне завдання – зробити якісну освіту доступною для кожної дитини.
Першокласники
стандартом.

вже

навчаються

за

новим

сучасним

державним

♦ На створення нового освітнього простору спрямовано понад 4 млн. грн.
Придбано 837 комплектів парт, 55 ноутбуків, 62 багатофункціональні пристрої
тощо
♦ Основою надання якісних освітянських послуг є зміцнення
матеріально-технічної бази закладів освіти, створення безпечних і
комфортних умов перебування дітей в навчальних закладах.
Впродовж останніх років значну роботу здійснено з модернізації
шкільних котелень. З метою впровадження енергозберігаючих заходів у школах
встановлено твердопаливні котли. Чотири заклади працюють на
енергосервісних угодах.
У 2018 році в сфері освіти реалізовано 51 проект на суму 30,6 млн. грн.
Замінено вікна, встановлено нові двері, проведено реконструкцію дахів,
утеплено фасади. тощо.
♦ Для забезпечення підвозу дітей придбано шкільний автобус для
Воютицької СЗШ, а загалом у 2016-2018 роках придбано 13 шкільних
автобусів.
Вживались заходи щодо збільшення охоплення дітей дошкільним
вихованням:
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♦ У 2018 році відкрито два нові дитячі дошкільні заклади в селах
Підгайчики та Хлопчиці та дошкільну групу у Ваньовицькому НВК.
Дошкільним вихованням додатково охоплено понад 100 дітей.
♦ Завершено будівельні роботи у дитячому садочку м. Новий Калинів,
відкриття якого планується в 2019 році.
♦ Тривають роботи по реконструкції дитячих садочків в селах Вільшаник,
Кульчиці, Бісковичі, Бабина, Чуква.

СПОРТ
Мешканці кожного населеного пункту повинні мати можливість
займатися спортом у комфортних умовах. Тому проведено масштабну
роботу щодо розвитку спортивної інфраструктури.
У розвиток спорту району спрямовано 13,1 млн. грн. на реалізацію
16-ти проектів.
♦ Відкрито спортивні майданчики зі штучним покриттям в м. Новий
Калинів, Вільшаник, Підгайчики, Ралівка, з наливним покриттям в с.
Сприня, на будівництво яких залучені кошти обласної програми
«Спортивний майданчик», кошти Державної програми «Будівництво
футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» та кошти
місцевих бюджетів.
♦ Встановлено спортивні майданчики з тренажерним обладнанням в
селах Воля Баранецька, Сусолів, Острів.
♦ Покращено умови для занять спортом на стадіонах смт. Дубляни,
сіл Загір’я, Ралівка.
♦ На завершенні будівництво спортивного залу у с. Воютичі.
♦ Продовжується реконструкція СТОК «Прикарпаття» в с. Сприня із
залученням коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції
на соціально-економічний розвиток території та обласного бюджету, де
вже 2 роки на всеукраїнському рівні проводяться військово-патріотичні
Ігри Нескорених.
♦ Для покращення фізичного виховання найменших жителів району
встановлені дитячі майданчики у 9-ти населених пунктах.
♦ В районі діє Програма надання стипендій спортсменам району –
переможцям та призерам змагань, відповідно до якої було надано 9 тис.
грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ”Я
Головною метою розвитку медичної галузі залишається поліпшення
здоров’я населення, забезпечення рівного доступу до медичних послуг
належної якості.
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♦ Продовжується реалізація Урядової програми “Доступні ліки”.
Впродовж 2018 року допомогою скористалися 7128 осіб.
Виписано 25268 рецептів, відшкодовано вартість ліків на суму
1715,7 тис. грн.
♦ Розпочата медична реформа. До мережі Національної електронної
системи охорони здоров’я «eHealth» підключено 16 амбулаторій ЗПСМ,
36 лікарів.
На даний час в електронну систему надійшло 43 тис. декларацій
(62,5% населення). На одного лікаря первинної ланки припадає в
середньому 1190 підписаних декларацій.
♦ 2018 рік став роком відновлення та будівництва об’єктів медичної
сфери. Ремонтні роботи проводили у 12-ти установах охорони здоров'я.
За кошти державного фонду регіонального розвитку закуплено
медичну апаратуру для Рудківської лікарні.
Розпочато реконструкцію лікарні відновного лікування в смт.
Дубляни загальною вартістю понад 15 млн. грн. З обласного бюджету
було спрямовано 3,6 млн. грн.
В амбулаторії ЗПМД с. Ралівка встановлено твердопаливні котли,
замінено систему опалення та перекрито частину даху.
Виділено 710 тис. грн. коштів субвенції з державного бюджету на
реконструкцію психоневрологічного відділення в с. Міжгайці.
За кооперовані кошти бюджетів різних рівнів відремонтовано
медичні заклади в селах Корналовичі, Гординя, Стрілковичі, Верхівці,
Раково.
КУЛЬТУРА
Закладами культури району було проведено роботу по пропаганді
традиційної народної культури, музичного та пісенного фольклору,
відродження національної свідомості, духовності народу, формування
національної свідомості та патріотизму.
♦ У сфері культури упродовж звітного року проведено 1360
культурно-мистецьких заходів.
Найбільш визначні - це фестивалі «Кульчиці-Фест», «Лемківська
ватра», конкурс «Пісня родинного вогнища», «У барвах золотої осені»,
фестиваль україно-польської культури «Разом – як родина».
♦ Колективи художньої самодіяльності в рамках проведення
фестивалю
Етно-гостинності
представили
район
мешканцям
Жовківського, Городоцького та Мостиського районів.
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♦ З метою забезпечення стабільного функціонування мережі закладів
культури реалізовано 25 проектів на загальну суму 7,8 млн. грн.
♦ В квітні відкрито новий народний дім в с. Вільшаник, 25 листопада
– в с. Береги.
♦ Проведено капітальний ремонт музею національно-визвольних
змагань в с. Чуква.
♦ За кошти субвенції на соціально-економічний розвиток території
замінено опалення в Народному домі с. Луки.
♦ Для народних домів сіл Дубрівка, Михайлевичі закуплена музична
апаратура.
♦ Народний дім с. Ралівка став переможцем обласного конкурсу
«ТОП-10 кращих народних домів». Як нагорода, було придбано сценічні
костюми, проектор, ноутбук тощо.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Важливим завданням для райдержадміністрації є забезпечення
соціальних гарантій жителям району:
- 7,5 тис сімей отримували матеріальні допомоги.
- 12,9 тис. домогосподарств отримували впродовж року субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу та твердого палива.
- 6387 осіб отримали монетизовану виплату
невикористаних сум субсидій на суму 3956,9 тис. грн.

компенсації

Для оздоровлення ветеранів війни та інвалідів
захворювання видано 54 санаторно-курортних путівки.

загального

З районного бюджету виділялися кошти на виплату допомог
ліквідаторам аварії на ЧАЕС.
ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ АТО
Особлива увага приділена учасникам АТО та родинам загиблих.
На обліку перебуває 391 демобілізований та звільнений учасник
АТО
В районі проживає 7 сімей загиблих учасників АТО.
Придбано житло члену сім’ї загиблого учасника АТО (503,5 тис.
грн.)
Придбано житло внутрішньо переміщеній особі, учаснику бойових
дій АТО (693,6 тис. грн.)

11

28-ми учасникам АТО надано дозволи на відведення земельних
ділянок.
89 демобілізованим учасникам бойових дій АТО виплачено
допомогу в розмірі 3 тис. грн.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Значна увага приділяється роботі із дітьми. В районі проживає 14610
дітей. На обліку у службі у справах дітей перебуває 45 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
4 дитини перебуває на квартирному обліку.
Протягом звітного року проведено 11 профілактичних рейдів «Діти
Вулиці» «Вокзал», «Урок».
Проведено 11 засідань Комісії з питань захисту прав дитини та 3
засідання Координаційної ради з питань дітей.
Успішний результат соціально-економічного розвитку
залежить від професійної, самовідданої роботи кожного із нас.

району

Багато було реалізовано, багато роботи ще попереду.
З 15 січня тривають обговорення перспективних планів кожного
населеного пункту.
Результатом спільної роботи стане оновлений план розвитку району
на найближчі три роки.
Основною метою є примноження економічного потенціалу району,
забезпечення комфортних умов проживання та безпеки для його
мешканців.
Першочерговими завданнями у 2019 році будуть:
► Проведення ремонту автомобільних доріг;
► Будівництво та реконструкція об’єктів соціально-культурного та
житлово-комунального призначення
- відкриття дитячих садочків в м. Новий Калинів, селах Вільшаник,
Кульчиці, Бісковичі, Лютовиська;
- будівництво лікарських амбулаторій в м. Новий Калинів, селах
Бабина, Воютичі;
►
Розвиток
спортивної
спортмайданчиків, футбольних полів).

інфраструктури

(будівництво

► Продовження будівництва дамби Калинів-Кружики та Ралівка;
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► Соціальний супровід демобілізованих учасників АТО, членів
сімей загиблих бійців та сімей Героїв Небесної Сотні.
► Ключовим питанням буде також легалізація робочих місць і
виплати заробітної плати.

