Інформація
про підсумки роботи територіально-господарського комплексу
району та виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
району за 2016 рік
Основні показники соціально-економічного розвитку Пустомитівського району за
2016 рік
Показник
Одиниця 2015 р. 2016 р.
2016 р.
%
виміру
звіт
Програ
звіт
викон
ма
ання
прогр
ами
РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової продукції млн.
4527,6
5147,6
4767,0
92,6
у відпускних цінах
грн.
Приріст , зниження (-) обсягів виробництва %
в1,9р.
13,7
5,3
Х
промислової продукції
Агропромисловий комплекс
Виробництво мяса (ж.в.)
тис.тон
10,3
10,7
11,7
109,3
н
Виробництво молока
тис.тон
24,1
24,1
22,8
94,6
н
Виробництво яєць
млн.шт.
48,4
48,7
48,7
100,0
Будівельна діяльність
Обсяги будівельних робіт
млн.
423,3
450,5
528,8
117,3
грн.
Приріст, зниження(-) осягів будівельних
%
в1,6р.
6,4
24,9
Х
робіт
РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Гуманітарна сфера
Чисельність наявного населення (на кінець тис.
116,6
117,2
118,1
100,7
року) 01.12.2016р.
осіб
Міграційний приріст(відплив) населення
осіб
1424
650
1609
в 2,5р.
Природній приріст (скорочення)
осіб
-117
60
-127
Х
Охоплення дітей 5-річного віку
%
100
100
100
Х
постійними дошкільними закладами (у
процентах до кількості дітей відповідного
віку) – усього
у міських поселеннях
%
100
100
100
Х
у сільській місцевості
%
100
100
100
Х
Соціальна сфера
Кількість офіційно зареєстрованих
осіб
753
732
563
76,9
безробітних на кінець звіт, періоду
Створення нових робочих місць
од.
1694
2030
1255
61,8
Працевлаштування в галузях економіки
од.
894
890
748
84,0
Скерування на навчання та
од.
378
370
390
105,4
підвищення кваліфікації
Залучення до громадських робіт
од.
288
320
327
102,2
Обсяги пенсійних виплат по всіх
млн..гр
506,6
532,0
530,7
99,7
контингентах. одержувачів пенсій і
н.
1

допомога непрацездатним
малозабезпеченим громадянам
Середньомісячна заробітна плата
грн
3105
3500
3519
Розвиток споживчого ринку
Обсяг роздрібного товарообороту,
млн..гр
1184,6
1620
1284,2
включаючи громадське
н.
харчування(січень-вересень)
Обсяг роздрібного товарообороту на
грн..
10275
13905
11013
душу населення
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність
Доходи місцевих бюджетів (без
тис.грн. 18483,1 168390 313829,1
трансфертів з бюджету)
Видатки місцевих бюджетів -всього
тис.грн. 500130,3 738725, 700984,3
4
Розвиток підприємництва
Малі підприємства - всього
од.
981
995
986
Кількість зайнятих працівників на
тис.осіб
5,5
5,6
5,6
малих підприємствах
Обсяги реалізованої продукції
млн.грн
3577,8 2890,9
3718
малими підприємствами
.
Інвестиційна діяльність
Обсяг інвестицій в основний капітал
млн.
691,5
658,9
880,0
грн.
Приріст (зниження) обсягів інвестицій
%
4,8
8,7
33,6

100,5
79,2
79,2

186,3
94,8
99,1
100,0
128,6
133,6
Х

Податково-бюджетна політика
До місцевого бюджету загальний фонд на 01.01.2017 року надійшло податків і зборів
313 829,1 тис. грн., що на 145439,0 тис. грн. більше затвердженого плану 2016 року, план
виконано на 186,4% та на 40 466,6 тис.грн. більше уточненого плану на 2016 рік.
На проведення видатків, не перекритих власними доходами районний бюджет з
Державного бюджету одержав базову дотацію з державного бюджету в сумі 22 504,4 тис. грн.
при що становить 100,0 %.
До бюджетів органів місцевого самоврядування за 12 місяців 2016 року
поступило податків і зборів загального фонду 196561,5 тис.грн. при плані на 12 місяців
2016 року 167314,0 тис.грн., що становить 117,5 % до призначень на 12 місяців 2016
року .
Станом на 01.01.2017 року бюджетом району (районний бюджет) отримано
податків та зборів загального фонду у сумі 117 267,6 тис.грн. при уточненому плані на 12
місяців 2016 року 106048,5 тис.грн., що більше на 11219,1 тис.грн.
Бюджетом району виконано та перевиконано такі річні призначення податків і
зборів:
-податок на доходи фізичних осіб- на 168,9%, або більше на 47 777,6 тис.грн.;
-податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до комунальної
власності – на 257,8 %, або більше на 51,9 тис.грн., ;
-плата за землю- на 187,3%,або більше на 12786,9 тис.грн.;
- збір за спеціальне використання лісових ресурсів- на 118,3%, або більше на 83,9
тис.грн.;
-єдиний податок –на 170,4%, або більше на 20150,2 тис.грн.;
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-акцизний податок- на 213,2% , або більше на 54848,3 тис.грн;
-транспортний податок-на 110,5%, або більше на 93,0 тис.грн;
-податок на нерухоме майно,відмінне від земельного-на 153,3%,або більше на
1840,1 тис.грн.
Видаткова частина зведеного бюджету загального фонду району за січень-грудень
2016 року виконана 95,5 % до уточнених бюджетних призначень (призначення по
бюджету на 2016р. – 339977,3 тис. грн., уточнений план – 738725,4 тис. грн.), проведено
видатків 705471,8 тис. грн. та спеціального фонду проведено видатків в сумі 173069,2 тис.
грн. (при уточненому плані 231310,4 тис. грн.)
По органах місцевого самоврядування кошти профінансовано на 92,6 % до
уточнених призначень (уточнений план – 42732,1 тис. грн., проведено видатків 39575,2
тис. грн.),
по відділу освіти асигнування освоєні на 95,9% (уточнений план 170925,3 тис.
грн., проведено видатків 163982,9, тис. грн.),
по охороні здоров’я асигнування освоєні на 93,6 % (уточнений план 68934,0 тис.
грн., використано 64680,2 тис. грн.),
Медична субвенція з державного бюджету –уточнений план -350,0 тис.
грн..проведено видатків -14,3 тис. грн..
по відділу культури і туризму виконано на 92,7 % (уточнений план 25715,4 тис.
грн. проведено видатків 23826,4 тис. грн.)
по житлово-комунальному господарству проведено видатків в сумі 22110,2 тис.
грн. при уточненому плані 24794,1 тис. грн., в т. ч:
благоустрій –19959,5 тис. грн.
водопровідне господарство- 1622,8 тис. грн.
відшкодування тарифів – 230,3 тис. грн..
житлово-експлуат.господарство – 297,6 тис. грн..
по сільському господарству проведено видатків в сумі-1271,4 тис. грн.. при
уточненому плані 1582,8 тис. грн..
на галуз дорожнього господарства проведено видатків -29305,0 тис. грн..при
уточненому плані 41380,0 тис. грн..
Видатки по соціальному захисту і соціальному забезпеченні які проводяться за
рахунок районного бюджету проведено в сумі 16140,2 тис. грн. (при уточненому плані
16706,0 тис.грн.).
За рахунок субвенції з державного бюджету ( на виплату допомога сім’ям з
дітьми, надання пільг, субсидій) проведено видатків в сумі 335036,1 тис. грн. ( при
уточненому плані 335046,5 тис. грн.)
На підтримку засобів масової інформації використано 339,5 тис. грн., при
уточненому плані 384,0 тис. грн..
На утримання установ фізкультури і спорту проведено видатків в сумі – 2566,0 тис.
грн., при уточненому плані 2872,5 тис. грн. в т.ч.:
- утримання ДЮСШ „ Юність”- 1003,7 тис. грн.
- на підтримку спортивних шкіл „ Тризуб” та « Надія» –1033,0 тис. грн.
- ФСТ „ Колос”- 114,7 тис. грн.
- відділ молоді і спорту –75,3 тис.грн.
- інші видатки- 339,3 тис.грн.
Протягом січня-грудня в районі забезпечувалось своєчасна та в повному обсязі
виплата заробітної плати по всіх бюджетних установах ( освіта, охорона, культура,
соціальний захист) а також по органах місцевого самоврядування) .
Також своєчасно проводиться оплата видатків по інших захищених статтях(
харчування, медикаменти, енергоносії ), заборгованість на звітні дати відсутні.
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Оплата інших видатків проводиться в межах затверджених
призначень та за наявності фінансового ресурсу .

кошторисних

Промисловий комплекс
В промисловості району працює 66 підприємств, найбільшими з яких є ТзОВ
«Барком» (603 працюючих), ПП «Оліяр» (416), ТзОВ СП «Росан-Пак» (378), ТзОВ
«Корпорація КРТ» (316). У 2016 році структурно промисловий комплекс докорінно не
змінився, основу промислової бази району складає переробна промисловість (99,8%), в
якій найбільшу питому вагу займає виробництво харчових продуктів (65,9 %), з
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –
16,2%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин
і устаткування – 9,3%, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності – 5,3%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування – 0,9%.
За 2016 рік підприємства району реалізували промислової продукції на 4767,0
млн.грн., що на 5,3 % більше порівнянні з відповідним періодом минулого року і складає
7,1% всієї реалізованої продукції в області. Річним завданням передбачено приріст обсягів
реалізації промислової продукції у діючих цінах 13,7%. Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одну особу становив 41113 грн (в області – 26554 грн.). За цим
показником район посів п’яте місце в області.
Збільшення відбулося в основному за рахунок ТзОВ «Корпорація КРТ», ТзОВ
«Лісгал», ТзОВ «Сі Еф Ті Україна», ТзОВ «Тайл», ТзОВ «Альба», ТзОВ «Ельграф».
На 2016 рік до основного кола для звітності включені ще одне промислове
підприємство, ТзОВ «Квадріум Сервіс» - виробництво меблів. Виключено ТзОВ
«Щирецький завод залізобетонних виробів», у зв’язку з припинення діяльності (зараз
ТзОВ «Львівський бетон»). В листопаді 2016 року для звітності у 2017 році залучено в
основне коло, ще два підприємства ТзОВ «Нова Я» (виробництво фарб, лаків і подібної
продукції, друкованої фарби і мастил), ТзОВ «Агро-Транс Україна» (виробництво олії та
тваринних жирів (макуха та олія соєва).
В 2016 році ПП «Оліяр» провів реконструкцію заводу по розливу, рафінації та
дезодорації олії, завершив будівництво складу твердого палива. ТзОВ "Магік" завершив
реконсрукцію з добудовою незавершеного будівництва адміністративно-побутового
корпусу бази виробничо-технічної комплектації, будівництво транспортабельної котельні
ТКУ-200 (потужністю 192 кВт) на твердому (альтернативному) паливі.
Агропромисловий комплекс
В районі нараховується 127 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності в тому числі 113 фермерських господарств.
У власність та користування господарствам усіх форм власності надано 54,8 тис. га.
сільськогосподарських угідь (с/г підприємствам - 15,7 тис. га, населення – 39,1 тис. га ) в
т.ч. ріллі - 45,7 тис. га. (с/г підприємствам 14,0 тис. га, населення 31,7 тис. га ).
За підсумками роботи галузі сільського господарства у 2016 р. виробництво
валової продукції до рівня попереднього року збільшилось на 1,2%, в тому числі в галузі
рослинництва залишилось на рівні минулого року та в галузі тваринництва зросло на
3,8%.
Посівна площа у 2016 році по всіх категоріях господарств становила 39,1 тис. га
що на 1,3 тис. га більше ніж було у 2015 році (по с/г підприємствах 17,7 тис. га або на
8,3% більше до м.р.). Загальна посівна площа зросла за рахунок сільськогосподарських
підприємств.
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Всіма категоріями господарств району у 2016році вироблено зернових культур 63,7 тис.
тонн або 124,9% до рівня м.р., олійних культур -13,5 тис. тонн. або 86,5% до м.р.,
картоплі- 151,7 або 100% та овочів -69,0 тис. тонн, або 107,8% до рівня 2015р.
В сільськогосподарських підприємствах району в порівнянні з попереднім
періодом зросла урожайність зернових культур на 5 цнт/га, картоплі –на 20 цнт/га, овочів
– на 34 цнт/га, соняшнику –на 22,3 цнт/га.
В галузі рослинництва у 2016 році в районі започаткували роботу вітчизняні
інвестори ТзОВ «Західні аграрні традиції»(1,4 тис.га), ПП «Біоаспект»(0,3тис.га)
В галузі тваринництва вироблено всіма категоріями господарств 11,7 тис.тонн
м’яса в ж.в., або 113,6% до рівня минулого року, молока- 22,8 тис.тонн або 94,6% до
минулого року, яєць -48,6 млн.шт або 100,4% до минулого року.
Агроформування
шукають шляхи та працюють над розвитком галузі
тваринництва. ФГ «Агротем» проводить реконструкцію тваринницького приміщення з
метою покращення умов утримання поголів’я ВРХ та збільшення його до 200 голів. ФГ
«Захід птиця» у звітному році завершило реконструкцію пташника на 40тис.гол. птиці.
Для розвитку вівчарства ФГ «Радвань Нова» у 2016 році закупило поголів’я племінних
ярок в кількості 110 голів та 10 племінних баранів. У майбутньому фермерське
господарство планує збудувати переробний цех по виробництву карпатської бринзи.
Розвиток дорожнього господарства та транспорту
Транспортну інфраструктуру району складають автомобільні шляхи міжнародного
значення - 53,4км., автомобільні шляхи загальнодержавного значення 46,9 км.,
автомобільні шляхи місцевого значення - 314,8 км., залізничні колії - 97,18 км..
Станом на 01.01.2017 року проведено поточний підтримуючий ремонт доріг
загального користування місцевого значення на території району філією “Пустомитівська
ДЕД”: Львів-Пустомити-Меденичі, Оброшино-Наварія, Скнилів-Басівка, станція Зимна
Вода-Зимна Вода, Лани-Черкаси, Щирець-Сердиця, Щирець-Піски на суму 1 771,149
тис.грн.
Проведено капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності за
кошти місцевих бюджетів на загальну суму 16 821,646 тис.грн.:
- Пустомитівська м/рада - 400,0 тис.грн.
- Щирецька с/рада - 105,0 тис.грн
- Борщовицька с/рада – 104,0 тис.грн.;
- Давидівська с/рада - 200,0 тис.грн.
- Жирівська с/рада - 400,0 тис.грн.;
- Звенигородська с/рада – 1 529,0 тис.грн.
- Зимноводівська с/рада – 1 120,0 тис.грн.
- Лисиничівська с/рада – 1 500,0 тис.грн
- Містківська с/рада - 67,0 тис.грн.
- Миколаївська с/рада - 500,0 тис.грн
- Оброшинська с/рада - 220,0 тис.грн
- Пасіки-Зубрицька с/рада – 2 821,146 тис.грн.
- Підберізцівська с/рада -1 500,0 тис.грн
- Пикуловичівська с/рада - 100,0 тис.грн
- Раковецька с/рада - 99,8 тис.грн
- Семенівська с/рада - 75,0 тис.грн.
- Сокільницька с/рада – 1 913,2 тис.грн
- Солонківська с/рада – 2 015,0 тис.грн;
- Сороки-Львівська с/рада – 2 000,0 тис.грн
- Старосільська с/рада - 98,5 тис.грн
- Чишківська с/рада - 54,0 тис.грн.
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В рамках обласної Програми розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування
робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням
автомобільних доріг у 2016 році з обласного бюджету надійшло 4658,372 тис. грн. на
капітальний ремонт 7 доріг комунальної власності району, зокрема:
- Капітальний ремонт вул. Миру в с. Зимна Вода – 858,372 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вулиці Лугова –
Загреблянська с. Семенівка – 750,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. І-го Травня від буд.
№153 до Народного дому №2 в с. Старе Село – 1000,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт вул. Шевченка в смт. Щирець – 718,4 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул. М.Грушевського в с. Борщовичі – 800,0
тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул. Спокійна в с. Журавники – 500,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт комунальної дороги в с. Миколаїв по вул. Млинній
Пустомитівського району Львівської області - 131,6 тис. грн..
Капітальний ремонт доріг комунальної власності району проводився також за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 12 580,871 тис.
грн.., зокрема:
- Борщовицька сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Вовківська сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Жирівська сільська рада – 725 тис. грн.;
- Звенигородська сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Лапаївська сільська рада – 800,0 тис. грн.;
- Миклашівська сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Підберізцівська сільська рада – 1000,0 тис. грн.;
- Пікуловицька сільська рада – 480,871 тис. грн.;
- Поршнянська сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Скнилівська сільська рада – 1000,0 тис. грн.;
- Ямпільська сільська рада – 500,0 тис. грн.;
- Семенівська сільська рада – 75,0 тис. грн.;
- Зубрянська сільська рада – 5500,0 тис. грн..
Окрім того станом на 01.01.2017 року завершено поточний середній ремонт доріг
загального користування місцевого значення на території району за кошти державного
бюджету на загальну суму 145 583,49 тис.грн., а саме:
- автодорога С141205-Пустомити-Поршна підрядник ОНУР – 8 722,5 тис.грн.;
- автодорога С141208-Пустомити-Оброшино підрядник ОНУР – 7 249,3 тис.грн.;
- автодорога С141210-Муроване-Новий Яричів підрядник ОНУР – 6 800,0 тис.грн.;
- автодорога С141211-Старе Село-Коцурів-Затемне підрядник Автомагістраль – 12
374,1 тис.грн.;
- автодорога
С141217-Шоломинь-(СтареСело-Коцурів-Затемне)
підрядник
Автомагістраль – 15 973,51 тис.грн.;
- автодорога С141238 Поршна-Липники підрядник ОНУР – 11 991,59 тис.грн.;
- автодорога С141232 Журавники-Тарасівка підрядник ПБС – 11 353,39 тис.грн.;
- автодорога С141203 Львів-Сухоріччя підрядник ОНУР – 9 853,0 тис.грн.;
- автодорога С141212 Давидів-Товщів-Бібрка підрядник Автомагістраль – 27 000,0
тис.грн.;
- автодорога С141215 Наварія-Милятичі підрядник ОНУР – 8 000,0 тис.грн.;
- автодорога С141220 станція Зимна Вода-Зимна Вода підрядник ОНУР – 8 010,0
тис.грн.;
- автодорога С141222 (Львів-Тернопіль) Під’ярків підрядник ПБС – 9 286,1 тис.грн.;
- автодорога С141227 Об`їзд м.Пустомити - 4 200,0 тис.грн підрядник ШРБУ-65.;
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автодорога С141206 Пустомити-Семенівка – 4 770,0 тис.грн.;
Проведено ремонт доріг за кредитні кошти на суму 42456,9 тис.грн.:
- автодорога С141219 Загір’я-Суха Долина підрядник Автомагістраль – 2 306,9 тис.грн.;
- автодорога С141241 (Київ-Чоп) Раківець підрядник ТДВ «ШРБУ № 65» – 4 000,0
тис.грн.
- автодорога С141202 Рудно-Західний обхід м.Львів – 1 800,0 тис.грн.;
- автодорога С141229 Липники-Милятичі – 5 000,0 тис.грн.;
- автодорога С141207 Пустомити-Містки – 5 000,0 тис.грн.;
- автодорога С141201 Яструбків-Щирець – 5 000,0 тис.грн.;
- автодорога С141115 Вільховець-Гута – 6 750,0 тис.грн.;
- автодорога С141242 (Київ-Чоп) Гаї-Острів – 6 300,0 тис.грн.;
- автодорога С141221 – Верхня Білка-Острів – 6 300,0 тис.грн.;
Всього освоєно коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг у 2016 році в сумі 222101,279 тис.грн..
.
Будівельна діяльність
Будівельні підприємства району, яких нараховується 93 в 2016 році виконали
будівельних робіт на суму 548,8 млн.грн., що на 24,9% більше минулого року і становить
11,6% від загального обсягу в області.
У 2016 році прийнято в експлуатацію магазин по реалізації автозапчастин до
легкових автомобілів м.Пустомити (ФОП), аптеку с.Зимна Вода (ФОП), столярний цех,
навіс і розчинного вузла с.Муроване (ПП «РБФ «Дюмар»), будівлі для зберігання та
переробки сільгосппродукції літ. "В-1", будівлі овочевосховища літ. "Б-1" с.Поршна (ФГ
«Мандзюк і К»), складу с.Пасіки-Зубрицькі (ФОП),
магазину змішаних товарів
с.Конопниця (ФОП), торгово-виставкової будівлі с.Ковярі (ФОП), офісу с.Солонка (МПП
"ДЕМАС"), майстерні по ремонту коліс м.Пустомити (ФОП), майстерні по ремонту
автотранспорту м.Пустомити (ФОП),
Завершено реконструкцію кафе та магазину продуктових товарів с.Давидів (ПП ВК
фірма "Міраж"), будівлі існуючого цеху по переробці та копченню риби с.Хоросно
(ФОП), існуючого виробничо-складського комплексу с.Нагоряни (ФОП),
Протягом 2016 року проводилось фінансування на 19 об’єктах будівництва району
з Державного фонду регіонального розвитку на загальну суму 45 148,048 тис. грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій у 2016 році фінансувалося 29 об`єктів
будівництва на загальну суму 27 532,213 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету, передбачених Програмою проведення
обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області у 2016 році в
Пустомитівському районі реалізовано 44 мікропроекти на суму 3 757,589 тис. грн.. В
результаті отриманого фінансування вдалося провести капітальні ремонти у багатьох
школах та дошкільних навчальних закладах, народних домах та медичних закладах
(замінили вікна та двері, відремонтували дахи, системи опалення, санвузли та спортивний
зал, облаштували шкільний комплексний географічний майданчик, благоустрій території
ФАПу), також закупити та встановити дитячі ігрові майданчики та провести ремонт,
реконструкцію і будівництво вуличного освітлення в багатьох населених пунктах району.
За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету у 2016 році у Пустомитівському
районі проводилася реконструкція басейну ДНЗ №3 м. Пустомити. Сума фінансування з
обласного бюджету розвитку склала 700,0 тис. грн.
На виконання Програми розроблення генеральних планів населених пунктів
Пустомитівського району на 2016-2020 роки, розроблено та затверджено у 2016 році 7
генеральних планів населених пунктів (с.с.Раковець, Новосілка, Миколаїв, Гаї, Підсоснів,
Нижня Білка та Відники). Всього на даний час затверджено та розроблено 65 генеральних
планів населених пунктів, що становить 61,5%). Генеральні плани сіл Малечковичі,
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Нагоряни, Лапаївка, Холодновідка, Годовиця та Басівка пройшли розгляд архітектурномістобудівною радою при Департаменті архітектури та розвитку містобудування
Львівської обласної державної адміністрації.
Знаходяться в розробці – 20 генеральних планів населених пунктів та потребують
розроблення ще 9 генеральних планів Пустомитівського району.
За 2016 рік проектними організаціями на розроблено 91 детальний план території
та 3 плани зонування територій, на які затрачено із місцевого бюджету коштів на суму
103,8 млн. грн. та коштів з інших джерел, не заборонених законом, в сумі 752,6 млн. грн.
Розвиток підприємництва
Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та є
важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць,
структурної перебудови та зміцнення економіки району.
На даний час в районі зареєстровано 8185 суб”єктів підприємницької діяльності, в
тому числі юридичних – 2609, фізичних – 5576, що на 88 суб»єктів більше відповідного
періоду минулого року.
Дедалі відчутнішою є участь малого та середнього бізнесу в доходах бюджетів всіх
рівнів. Частка надходжень від суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів
всіх рівнів, становить 94,9%.
Проводиться робота щодо залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва
до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Залучено суб’єкти малого
бізнесу до участі у конкурсах (тендерах) з питань закупівлі товарів, надання послуг за
кошти державних і місцевих бюджетів. В 2016 році взяло участь в тендерах 149 суб’єктів
підприємницької діяльності на загальну суму 111029,8 тис.грн. З метою залучення
суб’єктів малого та середнього підприємництва до виконання робіт/послуг за державні
кошти укладено 92 договорів на загальну суму 65009,3 тис. грн.
Інфраструктура
підтримки малого підприємництва: Асоціація керівників
підприємств та підприємців Пустомитівщини, Асоціація фермерів, Пустомитівська
районна організація роботодавців. Працює 6 філій комерційних банків, дві кредитні
спілки та два відділення страхових компаній.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та
суб’єктами господарювання якісних адміністративних послуг, забезпечення
сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам корупції та усунення різного роду
посередництва під час їх надання, а також відповідно до Закону України „Про
адміністративні послуги” в районі працює Центр надання адміністративних послуг із
надання адміністративних послуг. В Центрі надається 59 адміністративних послуг, а
саме
послуг райдержадміністрації — 21, відділу держгеокадастру — 16,
територіальних органів виконавчої влади - 22. В 2016 році в центр звернулося 15956
суб»єктів, що на 33 звернень більше проти 2015 року.
Досвід останніх років підтверджує тенденцію розвитку малого підприємництва
серед незанятого населення району. Районним центром зайнятості надається дотація на
створення додаткових робочих місць, виплачуються одноразові допомоги безробітним
для започаткування підприємницької діяльності.
Із Фонду загальнообов’язкового державного страхування України на випадок
безробіття на одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітними
підприємницької діяльності протягом 2016 року отримано 207,8 тис.грн., а саме на:
3 особи з числа безробітних громадян отримали одноразову допомогу для
започаткування власної справи в сумі 57,8 тис.грн.;
створено 31 нове робоче місце з відшкодування компенсації по сплаті єдиного
внеску в сумі 150,0 тис.грн..
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Розвиток торгівлі
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з
роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у січні -вересні 2016 року становив
1284,2 млн.грн. і зменшився проти відповідного періоду 2015 року в діючих цінах на
1,7% (без урахування обороту фізичних осіб-підприємців).
Частка району в загальнообласному обсязі роздрібного товарообороту становила
5,3%.
Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу у 2016 році становив 11013,4
грн. (у 2015 році – 10275,5 грн.).
Інвестиційна діяльність
У січні - вересні 2016 року підприємства та організації району освоїли 658,9
млн.грн. капітальних інвестицій. Частка району у загальнообласному обсязі становила
6,9%. Обсяги освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу склали 5675
грн., або сьоме місце серед районів області. Переважну частку капітальних інвестицій
становили інвестиції у матеріальні активи
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Пустомитівщину з початку інвестування, на 1 жовтня 2016 року становив 27,1
млн.дол.США. У розрахунку на одного мешканця району припало 233,2 дол.США прямих
іноземних інвестицій. Питома вага району в загальнообласному обсязі прямих іноземних
інвестицій на кінець звітного періоду становила 2,2%.
Упродовж січня–вересня 2016 року у підприємства та організації Пустомитівщини
залучено 732,9 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що
становить 2,0% в загальнообласному обсязі надходжень.
Вкладення в економіку району здійснили інвестори з 25 країн світу. Лідерами в
інвестуванні підприємств Пустомитівщини є партнери з Кіпру та Італії.
Розвиток соціальної сфери
Демографічна ситуація
Кількість населення району станом на 1 грудня 2016 року становила 118082 осіб.
Упродовж
2016 року кількість населення збільшилась на 1482 осіби внаслідок
переважання міграційного приросту 1609 осіб над природним скороченням 127 осіб.
Упродовж 2016 року народилось 1254 дітей, що на 3,5% більше порівняно з
відповідним періодом минулого року, померло 1381 особа аналогічно на 6,6% більше.
У 2016 році в районі зареєстровано 445 шлюбів. Порівняно з 2015 роком їх
кількість зменшилась на 11,2%. Рівень шлюбності склав 4,1% на 1000 осіб населення. У
міських поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у сільській місцевості.
Упродовж 2016 року у район прибуло 2281 осіб, а вибуло 672 особа, міграційний
приріст склав 1609особи.
Ринок праці та зайнятість населення
На ринку праці району упродовж 2016 року спостерігалось зменшення обсягу
пропозиції робочої сили, зменшення рівня зареєстрованого безробіття, зменшення обсягів
вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій, зменшення обсягів
родинного та зменшення довготривалого безробіття, зменшення кількості створених
додаткових робочих місць. Упродовж 2016 року скористались послугами СЗ 1808 інших
незайнятим громадянам, та 1958 осіб зі статусом безробітного (на 18% безробітних
менше ніж у відповідному періоді торік - 2387).
Станом на 01.01.17 р. у СЗ налічує - 563 безробітних, з них 515 отримують
допомогу з безробіття. 307 (54,5%) - жінки, 231(41,%) молодь до 35 років, 224(39,8%)
особи які займали робочі місця та 310 (55,1%) особи посади службовців, 29 осіб (5,2%)
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особи, які не мають професії, або займали місця, що не потребують спеціальної
підготовки.
Кількість наявних вакансій становила 1834 одиниць, з них укомплектовано 1643.
Рівень укомплектування вакансій порівняно з відповідним періодом попереднього року
зменшився на 4% до 89,6%. Станом на 01.01.2017 року кількість актуальних вакансій
становить 121 одиниці. Відтак, на одне вільне робоче місце претендують 5 безробітних
осіб. Із загальної чисельності вакансій, які залишилися незаповненими на початок січня
69% становили вакансії із заробітною платою на рівні від мінімальної з/п до середньої
зарплати в області та 16% понад середню зарплату в області. Упродовж періоду середня
тривалість: актуальності вакансій становила 19 кал. днів; укомплектування вакансій – 8
кал. днів; середня тривалість безробіття - 108 кал. днів; середня тривалість пошуку
роботи безробітними (з моменту надання статусу до працевлаштування) – 166 кал. дні.
Кількість роботодавців які мали вакансії у звітному періоді - 511.
Масового вивільнення працівників з підприємств та організацій району у зв’язку з
ліквідацією, реорганізацією та перепрофілювання упродовж 2016р. не було: З початку
року 8 підприємств надіслали списки на вивільнення 255 осіб, фактично звільнених з тих
ПОУ 32 осіб, які отримали статус безробітного, з них вивільнені 21 осіб, з них 24 осіб
працевлаштовано та 18 осіб вивільнених перебувають на обліку на 01.01.2017р..
Упродовж звітного періоду 3 особи з числа безробітних отримали одноразову
виплату на зайняття підприємницькою діяльністю на суму 57,8 тис. грн.. Упродовж 2016
року працевлаштовано 31 особа з компенсації ЄВ.
За скеруванням служби зайнятості професійне навчання, перенавчання та
підвищення кваліфікації проходили 390 осіб (у 2015 р. – 376 осіб). Рівень охоплення
профнавчанням безробітних збільшився з 15,8% до 19,9%. Рівень працевлаштування
після навчання становив 100%.
Упродовж звітного періоду центрами зайнятості надавалися соціальні послуги
156 безробітним учасникам АТО, з них 154 мали право на отримання ДБ та 97 іншим
особам. 29 безробітних осіб працевлаштовано, в т.ч. 1 отримав ВОДБ. 154 безробітні та
94 інших осіб отримали профорієнтаційні послуги, 9 безробітні особи проходили
професійне навчання, 2 з них вже працевлаштовані. 27 безробітних осіб брали участь у
інших роботах тимчасового характеру Станом на 01.01.2017р. на обліку перебуває 75
особи учасника АТО, 73 отримують ДБ, з них 3 особа з інвалідністю та 17 інші особи.
Протягом 2016 року створено 1255 нових робочих місць, що становить 61,8% від
завдання (на 435 місць меньше відносно 2015 року).
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій району у 2016 році порівняно з відповідним
періодом 2015 роком збільшилась на 13,3% і становила 3519 грн., що в 2,2 раза вище рівня
мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.
Заборгованості із виплати заробітної плати по району станом на 01.01.2016 року
становить 113,6 тис.грн..
В районі в 2016 році забезпечено у повному обсязі
асигнуваннями фонд оплати праці місцевих бюджетів.
Соціальний захист населення
Станом на 01.01.2017 на обліку в управлінні соціального захисту населення
Пустомитівської РДА перебуває 4856 інваліди, 5356 ветеранів війни на яких поширюється
чинність Закону "Про статус ветеранів війни та гарантій їх соціального захисту", 6124
дітей війни.
Протягом року виплачено одноразову матеріальну допомогу 7 інвалідам на суму
3871,0 грн. та 20 малозабезпеченим пенсіонерам на суму 11115,0 грн.. За даний період
санаторно-курортним лікуванням забезпечено 17 інвалідів війни, 12 учасників бойових
дій, 20 інвалідів загального захворювання та 5 з дитинства, 7 учасники війни, 1 інвалід
війни та 4 учасники бойових дій АТО. Скеровано на МСЕК для вирішення питання
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забезпечення
спецавтотранспортом
13 інвалідів. Видано 352 скерування для
забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами та 204 скерувань для
забезпечення засобами пересування та реабілітації. Виплачена компенсація витрат на
бензин, ремонт та обслуговування автомобілів 34 інвалідам на суму 8508,72 грн. та
транспортне обслуговування автомобіля 23 інвалідам на суму 7151,47 грн.
Встановлено статус члена сім’ї загиблого учасника АТО 16 особам, члена сім’ї
загиблого в ході Революції Гідності 9 особам, дитини війни - 8 особам, ветеран праці 52
особам. Видано 8 талонів ветеранам війни на проїзд по Україні.
Протягом 2016 року психологічну реабілітацію пройшли 3 інваліди та 92 учасників
бойових дій АТО. З метою здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації
учасників АТО скеровано на навчання за професією водій автотранспортних засобів
категорії С 8 учасників бойових дій АТО та 1 учасника бойових дій АТО скеровано на
курси програмування Джава.
Проведено виплату разової грошової допомоги до 5-го травня 4722 ветеранам
війни та членам їх сімей на суму 1522780 грн., з них:
– 54 інвалідам війни І групи та прирівняним до них 85–ти річним – 160650 грн.;
– 24 інвалідам війни ІІ групи – 62400 грн.;
– 73 інвалідам війни ІІІ групи – 168630грн.;
– 380 учасникам бойових дій – 349600 грн.;
– 234 членам сімей загиблих та дружинам померлих ветеранів війни – 108810 грн.;
– 3957 учасникам війни – 672690 грн.
Проведено виплату одноразової грошової допомоги на/за встановлення пам’ятних
знаків на могилі загиблого 6 сім’ям загиблих під час АТО в розмірі 17 тисяч гривень.
За 2016 рік призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 21888
сім’ям на суму 256166,5 тис.грн. та здійснено 136685 перерахунків.
Протягом цього періоду, одержали:
 допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами - 817 заявниць, на суму 1109,4 тис.
грн.;
 допомогу при народженні дитини - 4683 сім’я, на суму 72338,1 тис. грн.;
 допомогу по догляду за дитиною до трьох років - 411 сімей, на суму 723,6 тис.
грн.;
 допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 66 сім’я, на
суму 2457,6 тис. грн.;
 допомога при усиновленні дитини - 9 сімей, на суму 178,9 тис. грн.;
 допомогу на дітей - 492 одиноких матерів, на суму 6367,5 тис. грн.;
 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 1205 сімей, на суму
29282,0 тис. грн.;
 тимчасову допомогу - 12 сімей на суму 54,8 тис. грн.;
 щомісячну адресну допомогу особам, що переміщуються – 79 чол., на суму
1205,9 тис.грн.
Протягом цього періоду 618 чоловік одержали допомогу по догляду за інвалідами І
групи та престарілими громадянами на суму 156,0 тис.грн., 324 чоловік одержали
щомісячну грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу на суму 6206,5 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги одержали 52 чоловік
на суму 103,2 тис. грн.
Згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та
інвалідам з дитинства" 1157 сім’ї одержали 18969,1 тис. грн.
1 дитячому будинку сімейного типу та 9-м прийомним сім’ям виплачено допомог
на суму 853,9 тис. грн.
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Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам
виплачено 273 особі на суму 3630,9 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги внесено інформацію про 25591 особу.
Для надання пільг сім’ям, в складі яких є два і більше інвалідів, інвалідам по зору І
та ІІ групи, учасникам бойових дій УПА на 2016 рік передбачено у місцевому бюджеті 1,3
млн. грн., з них використано станом на 01.01.2017 – 1237,4 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету відшкодовано витрати пов’язані з наданням
пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги зв’язку
сім’ям Героїв України, які загинули під час Революції Гідності в сумі 69,5 тис.грн. та
витрати перевізникам за пільгові перевезення в сумі 973,5 тис.грн.
У 2016 році відділом персоніфікованого обліку нараховано пільг на оплату за
житлово-комунальні послуги на суму 30343,4 тис.грн., на оплату послуг зв’язку – на суму
248,2 тис.грн..
Управлінні пенсійного фонду в районі станом на 01.01.2017 року в районі налічувалось
30265 пенсіонерів, у відповідному періоді минулого року пенсіонерів налічувалось 30256,
тобто їх кількість збільшилась на 9 осіб. За 2016 рік призначено 1141 нову пенсію.
Станом на 01.01.2017 року в управлінні отримують пенсії 51 особа тимчасово переселених
з територій Луганської та Донецької областей, а також – 9 з анексованої республіки Крим.
Середньомісячна потреба на виплату пенсій та грошової допомоги становить 49,3
млн. грн. Середній розмір пенсії станом на 01.01.2017 року становив – 1436,98 грн.
Загальна сума видатків управління за 2016 рік склала 530708,5 тис. грн., з них:
469952,6 тис. грн. - видатки на виплату пенсій та грошової допомоги та інші видатки,
які проводяться за рахунок власних коштів (88,55%);
60750,7 тис. грн. - видатки за рахунок коштів Державного бюджету (11,45%);
5,2 тис. грн. – видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
В Пустомитівському територіальному центрі соціального обслуговування
функціонують три форми обслуговування:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення соціально-побутової адаптації;
- відділення адресної грошової та натуральної допомоги.
Профілактичні медико-соціальні послуги надає медична сестра, вагому допомогу
одиноким надають робітник з ремонту взуття та технік з дрібного ремонту покрівель і
вікон.
За 2016 рік територіальний центр надав соціальні послуги (закупівля продуктів та
медикаментів, прибирання житла, оплата комунальних послуг та оформлення субсидій
проведення співбесід та інші послуги згідно індивідуального плану) у відділенні
соціальної допомоги вдома 911 одиноким 91-м соціальним робітником.
В районі діє один територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг). На сьогодні немає соціальних робітників у Жирівській, Гамаліївській,
Конопницькій, Чижиківській та Підберізківській сільських радах. Число виявлених осіб,
які потребують обслуговування – 25. Фактично станом на 09.12.2016 обслуговуються
відділенням соціальної допомоги 795 осіб в тому числі в місті – 130, в сільській
місцевості – 665 осіб; у відділенні соціально-побутової адаптації - 1485 особа; у
відділенні натуральної та грошової допомоги – 655 осіб, інші підрозділи відсутні.
У 2016 році територіальним центром вдосконалювалися нові види соціальних
послуг, а саме: платні послуги ремонту взуття (розроблено і затверджено нові тарифи),
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запроваджені мультидисциплінарні команди (зав. відділенням, медична сестра, робітник з
біжучого ремонту);
У 2016 році провели три семінари з соціальними робітниками щодо нового порядку
оформлення субсидій, особливості роботи в осінньо-зимовий період та надання
інформаційно-просвітницької роботи демобілізованим воїнам АТО;
Територіальний центр постійно співпрацює з громадськими організаціями району з
Товариством Червоного Хреста, асоціацією інвалідів, спілкою ветеранів АТО. В
Пустомитівській СШ №1 створено спільноту “Школа юних волонтерів”, в цій спільноті
працює 29 активістів-волонтерів. Зараз в районі є 92 волонтери, 10 пенсіонерів і 75
учнівської молоді та 7 осіб працездатного віку.
Здійснюється соціальний супровід за 365 демобілізованими учасниками АТО (163
демобілізовані в 2015 році та 203 в 2016) , 10 сім’ями загиблих воїнів АТО та 3-х сімей
загиблих “Небесної сотні”.
Сімейна та молодіжна політика
На виконання Програми «Стратегія розвитку соціальних послуг для сім’ї, дітей та
молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016 р.р.» використано сумі 40 тис.грн. 00 коп.
На виконання «Програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів
їх сімей та членів сімей загиблих у Революції Гідності – мешканців Пустомитівського
району на 2016-2017р.р.» виділено 150 тис.грн. 00 коп.
З метою соціально-психологічної адаптації та культурного відпочинку учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей
11 травня 2016 організовано
поїздку в духовний центр в с. Зарваниця
Тернопільської області .Участь взяли 31 учасник АТО.
26 травня 2016 року організовано екскурсію в м.Трускавець у дельфінарій
«Оскар». Охоплено заходом 48 дітей учасників АТО, з родин загиблих в АТО.
01 червня 2016 року з метою відзначення Міжнародного дня захисту дітей у рамках
соціального мега проекту для дітей учасників АТО і Героїв Небесної Сотні «Мій тато
захищає Україну». Організовано та супроводжено 80 дітей учасників АТО з
Пустомитівського району, які взяли участь у перегляді циркової вистави «Караван удачі».
03 червня 2016 року
відповідно до «Програми підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей та членів сімей загиблих у Революції
Гідності – мешканців Пустомитівського району на 2016-2017р.р.» організовано літній
оздоровчий відпочинок дітей, які зареєстровані у Пустомитівському районі, де один з
батьків яких брав (бере) участь в участь в антитерористичній операції на території
Донецької та Луганської областей, діти батьки, яких загинули під час проведення
антитерористичної операції на Сході України, дітей батьки, яких загинули у Революції
Гідності до ПП Оздоровчий табір «Лісотехнік» Миколаївської області.Оздоровлено 42
дитини.
19 липня 2016 року 2 дітей учасників АТО з с.Пикуловичі та с. Пасіки - Зубрицькі
у складі молодіжної групи з 12 дітей Львівщини відбули на відпочинок до Латвії.
01 серпня 2016 року в рамках соціального проекту «Мій тато захищає
Україну» районним центром соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді проведено акцію
– «Відпочинь у Львові». 40 дітей, батьки яких, беруть, брали участь в АТО з
Пустомитівського району оглянули визначні місця м. Львова.
15 жовтня 2016 року організовано для родин учасників АТО поїздку в КолочавуСиневир–Міжгір»я Закарпатської області. Участь у поїздці взяло 38 учасників.
16 жовтня 2016 року до Дня Захисника України та з метою соціальнопсихологічної адаптації та організації змістовного дозвілля для учасників АТО, їх сімей,
волонтерів організовано та проведено шаховий турнір.
21-23 жовтня 2016 року організовано та супроводжено на безкоштовний перегляд
вистав «Маклена Граса», «Украдене щастя», «За двома зайцями» у Львівському
драматичному театрі ім..Лесі Українки дітей учасників АТО, дітей Героїв Небесної Сотні,
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дітей батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході
України. Всього охоплено 45 дітей.
24 жовтня 2016 року організовано безкоштовний перегляд мультфільму «Микита
Кожум’яка» у Львівській Планеті Кіно для дітей із сімей СЖО, прийомних дітей та ДБСТ,
дітей учасників АТО, дітей Героїв Небесної Сотні, дітей батьки яких загинули під час
проведення антитерористичної операції на Сході України. Всього охоплено 119 дітей.
08 грудня 2016 року організовано відпочинок 22 дітей учасників АТО та 3 дітей
загиблих Героїв в АТО на розважально-пізнавальну екскурсію (Карамельна фабрика,
Гарнізонний храм Св. Петра та Павла, Планета розваг) у м.Львів.
15-16 грудня 2016 року організовано дозвілля для дітей соціально незахищених
категорій у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння» та Львівському
академічному обласному театрі ляльок на перегляд вистави «Кожна дитина чекає Святого
Миколая» театралізоване дійство до Дня Святого Миколая. Охоплено 111 дітей.
24 грудня 2016 року організовано перевезення та супровід на театральне дійство та
святкову
виставу
«Івасик-Телесик»
організоване
районною
радою
та
райдержадміністрацією приурочену до Дня Святого Миколая у Львівський Національний
академічний український драматичний театр ім..Марії Заньковецької. Охоплено 500 дітей
військовослужбовців, учасників АТО, дітей загиблих Героїв в АТО та Революції Гідності.
Протягом липня Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді долучився до організації військово - патріотичного табору "Вишкіл", що
проходив у с. Сердиця, Пустомитівського району, а саме організовував зустріч із
учасником бойових дій на Сході України, проводив майстер-класи, та психологічні тести
для підтримки та розвитку патріотичного виховання молоді.
З нагоди «Дня Захисника України» організовано вітальні листівки членам сімей
Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих під час проведення АТО та
поранених/інвалідів учасників АТО
СОЦІАЛЬНІ АКЦІЇ ДЛЯ РОДИН У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ
ОБСТАВИНАХ
16 квітня 2016 року проведено акцію «Великодній кошик» на суму - 5814 грн.,
участь взяло 60 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Протягом першої половини вересня Пустомитівським районним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено акцію «Готуємо дітей до школи»
для дітей з категорії сімей, які перебувають у СЖО, прийомних дітей та ДБСТ. Всього
канцтовари та шкільне приладдя отримали 67 дітей шкільного віку на загальну суму 7972
грн.00 коп. Дякуючи Ірині та Василю Бігунам Пустомитівський районний центр
соціальних служб отримав волонтерську допомогу, а саме одяг та шкільне приладдя для
дітей поранених та інвалідів АТО від ГО "Волонтерська допомога українській армії
громадою Манчестера (UK)".
В грудні 2016 року закуплено солодкі подарунки до Дня Святого Миколая для
дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, вимушених переселенців з
АР Крим, Донецької та Луганської областей, дітей-інвалідів, які потребують особливої
уваги, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей які перебувають у
складних життєвих обставинах. Всього солодкі подарунки отримали 550 дітей з
вищезгаданих категорій. На захід були використані кошти у сумі 19799 грн. 53 коп.
Загальна чисельність сімей/осіб учасників АТО - 540, які охоплені соціальними
послугами Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2016 рік.
Захист прав дітей
Станом на 31.12.2016 на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
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служби у справах дітей перебуває 119 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Зі 119 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на первинному обліку виховуються: в сім’ях опікунів, піклувальників – 85
дітей; в прийомних сім’ях – 6 дітей; в дитячих будинках сімейного типу – 15 дітей; в
закладах – 12 дітей; в сім’ях родичів/знайомих – 1 дитина.
Протягом 2016 року на первинний облік взято 20 дітей, які набули статусу дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них влаштовано: в сім’ї громадян,
під опіку/піклування – 13, в сім’ї усиновлювачів – 3, в заклади МОН – 2; в заклади МОЗ –
1 дитина; в сім’ї родичів/знайомих – 1 дитина.
На території району проживає 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей інших
районів (регіонів).
Службою у справах дітей райдержадміністрації з початку року скеровано 2 пари
кандидатів в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки–вихователі в
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на навчання
в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі.
Станом на 31.12.2016 в районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується
15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, та дитячий
будинок сімейного типу, у якому виховується 5 дітей зазначеної категорії.
Зі 119 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 17 дітей є
власниками житла; 96 дітей мають житло на праві користування; 6 дітей не мають житла.
76 опікунів/піклувальників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є
призначені опікунами над житлом та майном дітей. Відповідальними за збереження житла
та майна 6 дітей зазначеної категорії призначено родичів дітей, які не є їх
опікунами/піклувальниками, відповідальними за збереження житла та майна ще 31 дитини
зазначеної категорії призначено працівників органів місцевого самоврядування. Службою
у справах дітей ведеться облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, у якому зареєстровано 94 дітей.
Пустомитівською районною державною адміністрацією розроблено районну
Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки. На
реалізацію зазначеної Програми виділено кошти в сумі 687000 грн., з них: 393000 грн. з
районного бюджету та 294000 грн. з обласного бюджету. В жовтні 2016 року придбано
житловий будинок для 1 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування Оксюковського (Войцехівського) Романа Ігоровича, 26.08.1997 року
народження та 3-х дітей, позбавлених батьківського піклування Войцехівського Руслана
Ігоровича, 13.09.1999 року народження, Войцехівської Софії Ігорівни, 17.07.2002 року
народження, Войцехівського Назара Ігоровича, 23.10.2004 року народження, за адресою:
с. Горбачі, вул. Без назви, буд.22, Пустомитівський район, Львівська область.
Ведеться облік дітей, які підлягають усиновленню та облік кандидатів в
усиновлювачі. Так, станом на 31.12.2016 на місцевому обліку дітей, які підлягають
усиновленню, перебуває 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і
11 кандидатів в усиновлювачі. Станом на 31.12.2016 року на території району проживає
50 дітей у 34 сім’ях усиновлювачів. За 11 місяців цього року року службою у справах
дітей проведено 14 перевірок за умовами проживання та виховання 19 усиновлених дітей.
За результатами перевірок складено відповідні звіти, з якими ознайомлені батьки. Фактів
порушення прав усиновлених дітей службою у справах дітей не виявлено. Всі усиновлені
діти проживають в задовільних умовах, сприятливих для їх життя, розвитку, виховання та
навчання. За станом здоров'я дітей – практично всі здорові. За звітний період одним з
подружжя було усиновлено 2 дітей (внутрісімейне усиновлення) та 3 усиновлення
подружньою парою, громадянинами України. Службою у справах дітей
райдержадміністрації станом на 31.12.2016 надано 12 висновків про можливість
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громадянам України бути усиновлювачами та підготовлено 2 висновки Пустомитівської
районної державної адміністрації про доцільність усиновлення та відповідність його
інтересам дитини.
Житлово-комунальне господарство
В районі функціонує 13 підприємств житлово-комунального господарства, які
надають послуги водопостачання, водовідведення, утримання будинків та прибудникових
територій. У сфері житлово-комунального господарства району працює 193 працівники.
З метою ефективного вирішення питань, пов’язаних із поводженням з побутовими
відходами райдержадміністрацією вживаються відповідні заходи.
На даний час на території району у всіх населених пунктах організовано
централізований вивіз твердих побутових відходів.
В районі у сфері поводження з ТПВ працює 4 спеціалізовані підприємства та 2
підприємства житлово – комунального господарства.
Райдержадміністрацією проводиться робота щодо поступового переходу на
роздільне збирання побутових відходів.
На території району централізованим водопостачанням забезпечені 32 населені
пункти.
Внаслідок тривалої експлуатації значна частина водопровідних і каналізаційних
мереж та замортизованого і морально застарілого енергоємного обладнання вимагають
заміни.
Знос основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства становить 57,2 %
і подальший їх знос може призвести до порушення режиму та якості подачі води
населеним пунктам.
З метою забезпечення споживачів послугами безперебійного централізованого
водопостачання, покращення якості питної води та запобігання погіршення екологічної
ситуації в 2016 році у галузі житлово-комунального господарства проведено наступні
роботи:
1. Виготовлено робочий проект по об’єкту «Будівництво мереж водопостачання кварталів
забудови «Юність», «Східний» та «Мирний» по Пустомитівській міській раді.
2. Виконано роботи по будівництву дощової каналізації мікрорайону Глинна в
м.Пустомити (від вул.Короленка, 2 до вул. Винниченка, 5).
3. Виготовлено ПКД на реконструкцію біологічних ставків очисних споруд м.Пустомити.
4. Виготовляється проектно-кошторисна документація каналізування с.Давидів.
5. Завершено будівництво в с. Зимна Вода.
дощової каналізації від вул. Коновальця до вул. Зимноводівської та
каналізаційних
мереж та споруд по вул. Шухевича.
6. Частково виконано роботи:
по будівництву каналізаційних мереж в с. Зимна Вода.
водопроводу в с. Верхня Білка-с. Нижня Білка ;
7. Завершено будівництво протизсувних споруд, а також проведення заходів
направлених на усунення та зниження до допустимого впливу зсуву грунту на території
с.Підсоснів та її об"єктів (див. фотографії).
8. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво вуличного освітлення
та відеоспостереження в с.Пасіки-Зубрицькі.
9. Завершено будівництво вуличного освітлення та відеоспостереження в с.Горішній на
території Пасіки-Зубрицької с/р.
В регіоні райдержадміністрацією вживаються заходи щодо вирішення питань
будівництва та реконструкції систем водопровідно-каналізаційного господарства району,
зокрема щорічно подаються запити на фінансування об’єктів з державного бюджету,
державного та обласного фондів ОНПС.
На території району послуги централізованого теплопостачання надає ПППФ РОЖ
«Лапаївка», яка забезпечує теплом дошкільний дитячий заклад на 180 місць та
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приміщення Лапаївської сільської ради, а також один багатоквартирний житловий
будинок в с. Лапаївка.
До зимового періоду було комплексно підготовлено з видачею паспортів готовності
62 загальноосвітні навчальні заклади, 24 садочки, 61 медичний заклад в тому числі - 43
котельні, з них 38- відділу освіти райдержадміністрації, 4- центральної районної лікарні та
1 котельня відділу культури райдержадміністрації).
Опалювальний сезон на території району проходить стабільно. Тепло безперебійно
подається до всіх закладів освіти, медицини, культури та житлового фонду.
Бюджетні установи та організації, які фінансуються з місцевого бюджету не мають
заборгованості за спожиті енергоносії.
Енергозбереження
З метою популяризації Програми енергозбереження для населення Львівщини на
2013-2016 роки в районі здійснювалися відповідні заходи.
Зокрема, через банки та кредитні спілки, які розташовані на території району
проводилося кредитування населення на впровадження енергоощадних технологій
(влаштування індивідуального опалення, термореновація будівель, утеплення стін, заміна
вікон та дверей) з компенсацією коштів, передбачених в обласному бюджеті за кредитами
на заходи з енергозбереження.
Впродовж 2016 року в районі видано 257 кредитів для населення на впровадження
заходів з енергозбереження.
На території району функціонує 47 ОСББ, в т. ч в 2016 році створено 17 ОСББ.
Гуманітарна сфера
Охорона здоров’я
Для виконання поставлених щодо охорони здоров'я району завдань за 2016 рік
здійснено наступні заходи:
1. Розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази закладів первинної медичної
допомоги:
- завершено капітальний ремонт з реконструкцією АЗПСМ в с. Чижиків;
- проведено реконструкцію ФАПу в с. Кугаїв. Завершено капітальний ремонт ФАПів с.
Скнилів, с.Поршна, с.Сердиця, с.Будьків;
- капітальний ремонт терапевтичного відділення Щирецької МЛ;
- завершено реконструкцію з добудовою з добудовою приймально-діагностичного
відділення стаціонару та реанімаційного відділення Пустомитівської ЦРЛ;
- проведено капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с.Миколаїв.
2. На розвиток первинної мережі медичної допомоги:
- з метою розмежування первинного та вторинного рівнів медичної допомоги сесією
районної ради прийнято рішення про організацію на базі районної поліклініки та
Щирецької поліклініки амбулаторій ЗПСМ, розробляється документація;
- пройшли курси по сімейній медицині 2 лікарі;
- придбано предмети довгострокового користування для медичних установ району:
апарати ЕКГ (Липники, Вовків, Муроване), стельовий операційний безтіньовий 3хрефлекторний світильник, електричний генератор з системою АВР;
- розширено мережу стаціонарнозамінних форм шляхом організації денного
стаціонару в АЗПСМ с. Липники.
3. Розширено об’єм лапароскопічних операцій при хронічних холециститах, килах,
гострих
гінекологічних
захворюваннях,
ендоскопічному
гемостазі
при
гастродуоденальних кровотечах, проведення діагностичних лапароскопій –загальна
кількість лапароскопічних оперцій – 43.
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4. Ефективно використовується
пересувний флюорограф для профілактичних
оглядів серед людей похилого віку, соціальних незахищених груп населення, особливо у
віддалених населених пунктах району. За звітній період на ньому оглянуто 1703 особа.
5. Складено щотижневі графіки виїзду лікарських бригад з використанням
діагностичного обладнання для наближення спеціалізованої медичної допомоги до
сільських мешканців та організовано фіксовані прийоми сімейних лікарів на ФАПах. За
2016 рік здійснено 24 виїзди.
Розвиток освітньої сфери
Навчання і виховання дітей та молоді району проводилося у 2016 навчальному
році у 65 загальноосвітніх навчальних закладах, з них: 25 шкіл І-ІІІ ступенів, 5 – НВК
“ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 19 – І-ІІ ступенів, 8 – НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», 9 – І ступеня, та 2
позашкільні навчальні заклади.
У загальноосвітніх навчальних закладах району за парти сіли 11553 учні (це на 350
осіб більше, ніж минулого року) у 652 класах (на 21 клас більше). У 1 клас зараховано
1270 дітей, а в 10 – 643 учні.
Функціонує 25 дошкільні навчальні заклади та 18 НВК у яких виховується 2304
дітей та НВК 267, у ДНЗ – 2304 дітей. Охоплення дітей постійними дошкільними
закладами в районі від 1 року до 6 становить 37,0%, а від 3 до 6 років 72,0%. Показник
охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою - 100%. Середня наповнюваність
класів 17,8 учня.
Влітку 2016 року відкрито дошкільний навчальний заклад в с. Містки, с. Ямпіль,
дві додаткові групи Чижиківського ДНЗ у відремонтованому приміщенні, підготовлено до
відкриття дві додаткові групи у ДНЗ с. Муроване.
Загальноосвітні навчальні заклади району забезпечені 44 навчальнокомп’ютерними комплексами, 10 мультимедійними комплексами та 33 проекторами. У
ЗНЗ І-ІІІ ступенів усього використовується 590 комп’ютерів, ЗНЗ І-ІІ ступенів – 66.
Забезпеченість шкіл комп’ютерною технікою у школах І-ІІ ступеня – 38 учнів на один
комп’ютер, І-ІІІ ступенів – 15,7 учнів. Середній показник в районі – 17,5 учнів на один
комп’ютер (норма – 15 учнів на 1 комп’ютер).
Усі школи І-ІІІ ступенів та 10 шкіл І-ІІ ступенів підключені до мережі Інтернет. У
40 школах створено сайти чи блоги шкіл.
З цього навчального року тимчасово призупинено навчально-виховний процес у
Гринівській ЗОШ І-ІІ ст., Пісківській ЗОШ І ст. та Никонковичівській ЗОШ І ст.
Реорганізовано:
1. Гаївську ЗОШ І-ІІ ст. та Миколаївську ЗОШ І-ІІ ст. в ЗОШ І ступеня;
2. Раковецьку ЗОШ І-ІІ ст. у Раковецький НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ»;
3. Ямпільську ЗОШ І-ІІІ ст. у Ямпільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
4. Загір’янську ЗОШ І-ІІ ст. та Скнилівську ЗОШ І-ІІ ст. в НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»;
5. Малечківську ЗОШ І ст. в Малечківський НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ».
У загальноосвітніх навчальних закладах району за парти сіли 11553 учні (це на 350
осіб більше, ніж минулого року) у 652 класах (на 21 клас більше). У 1 клас зараховано
1270 дітей, а в 10 – 643 учні.
З метою забезпечення належної та своєчасної підготовки до осінньо-зимового
періоду 2016-2017 року в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах освіти
виконані наступні роботи:
Завершені роботи по реконструкції части приміщень Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів з
переплануванням
під групи дошкільного навчання та капільному ремонту на
облаштування території та заміну зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
Ямпільської ЗОШ в с.Ямпіль.
Завершуються роботи по реконструкції басейну ДНЗ №3 в м.Пустомити
18

Завершені роботи по реконструкції:
даху школи в с.Підбірці, кошторисна вартість 2 496,06тис.грн., співфінан-сування з
районного бюджету -220,0 тис.грн.
ЗОШ №1 на вул.Мазепи, 2 в с.Зимна Вода, кошторисна вартість 7835,90тис.грн.,
співфінансування у 2016 році за рахунок коштів ДФРР -2000,0тис.грн., з районного
бюжету - 200,0тис.грн.
даху Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, кошторисна вартість 2339,38тис.грн.,
співфінансування з районного бюджету 205,0тис.грн.
даху Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, кошторисна вартість 2492,94тис.грн,
співфінансування з районного бюджету 210,0тис.грн.
Завершені роботи з обласних програм:
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей):
Лисиничівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Верхньобілківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ
ступенів, Пустомитівського дошкільного закладу №3 в м.Пустомити, ДНЗ с.Лапаївка,
Зимноводівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст..
Капітальний ремонт даху:
Солонківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Городиславицької ЗОШ І-ІІ ступенів, корпусу №2
Щирецької ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, Малечковичівської ЗОШ І ступеня, Пустомитівського
дошкільного закладу №2 в м.Пустомити, дошкільного навчального закладу №2 в
с.м.т.Щирець, Соколівського «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ» в с.Соколівка, Пустомитівської
ЗОШ І-ІІІ ст.. №1.
Капітальний ремонт системи опалення Пикуловицького «ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» в
с.Пикуловичі.
Капітальний ремонт корпусу №2 Скнилівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Капітальний ремонт спортзалу Щирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Завершено
капітальний ремонт приміщення для відкриття дошкільної групи
короткотривалого перебування на 30 дітей в с.Солонка (військове містечко №6 Липники)
та влаштування географічного майданчику в Пустомитівській ЗОШ №1.
Завершено капітальний ремонт приміщення Малечковицької ЗОШ та виконані роботи
по благоустрію території.
Проведено поточний ремонт даху та капітальний ремонт фасаду спортзалу Сокільницької
ЗОШ.
Завершені роботи по облаштуванню території бруківкою Підберізцівського НВК.
Проведено поточний ремонт запасного входу Підбірцівської ЗОШ, ремонт м’якої
покрівлі даху котельні Пасіко-Зубрицької ЗОШ.
Виконано поточний ремонт електромережі Пустомитівського ДНЗ №3, ремонт
водогрійного котла Соколівського НВК, ремонт модуля котельні Пустомитівської ЗОШ
№1.
Поточний ремонт заміна вікон у Горбачівському, Чорнушовицькому та Ставчанському
НВК , ЦДЮТ, ДНЗ №1 м.Пустомити.
Завершено поточний ремонт обладнання котелень Мурованської ЗОШ ,Містківської
ЗОШ,Давидівської ЗОШ,Соколівського НВК, Зубрянського НВК,ДНЗ №1с.м.т Щирець та
ДНЗ №3 м.Пустомити.
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Розвиток культури та охорони культурної спадщини
Мережа установ культури району станом на 31 грудня 2016 року становить:
- народних домів - 75: 1 районний народний дім, 4 – міських і 70 – сільських,
- бібліотек централізованої бібліотечної системи – 63,
- 26 колективів , які мають звання «народний» та « зразковий»,
-Пустомитівська школа мистецтв,
- Оброшинська , Щирецька та Звенигородська дитячі музичні школи,
-Музеї: історії давньоруського міста Звенигород, музей-садиба Устияновичів у с.
Вовків, музей Пам’яті жертв сталінських репресій у селищі міського типу Щирець і музей
підпільної типографії УПА «Криївка» у Лапаївському лісництві.
Завершено будівництво НД у с.Давидів, ведеться будівництво НД у с. Сокільники ,
Чорнушовичі та Басівка.
Проведено реконструкцію районного народного дому ( опалення і встановлення
санвузлів) а також реконструкцію прибудинкових територій районного народного дому та
Пустомитівської школи мистецтв. Відремонтовано також і утеплено фасад народного
дому с. Оброшино, фасад Пустомитівської школи мистецтв.
Проведено заміну вікон на склопакети і утеплено фасад народного дому у с. Никонковичі
та Малечковичі. Проведено заміну вікон на склопакети у НД с. Борщовичі, Дмитре
,Оброшино.
Виготовлено ПКД на реконструкцію народних домів у с. Горбачі, Жирівка, на капітальні
ремонти примішень ( дахів) НД с. Наварія, Лісневичі, Старе Село №2, реконструкцію
опалення НД с. Старе Село №1, капітальні ремонти НД у селах Борщовичі, Солонка,
Сороки-Львівські, Підбірці, Чижиків, Ямпіль, Миколаїв, Гамаліївка, реконструкцію
опалення в НД № 1 с. Старе Село. За рахунок субвенцій з обласного бюджету проведено
ремонти НД у с. Підбірці та Чижиків.
Придбання- костюми для народного вокального ансамблю «Гомін», народного
духового оркестру «Оброшин-Парк», народного театру «Сузір’я» , також інструменти для
духового оркестру , сценічне взуття та струни для бандур для ансамблю бандуристок
«Дивоструни» , та костюми ведучих НД с. Оброшино, музичні інструменти для ДМШ,
акустичну апаратуру.
Народні доми взяли участь у конкурсі у мікропроектах на придбання технічних
засобів та костюмів в рамках обласної Програми допомоги народним домам, придбання
сценічних костюмів,а також ЦБС взяла участь у конкурсі на придбання комп’ютера для
бібліотеки. Переможцями конкурсу стали НД с.Щирець, Пасіки-Зубрицькі, Старе Село ,
Кротошино, Оброшино, які придбали технічні засоби.
Танцювальний ансамбль НД с. Зимна Вода придбали костюми, а бібліотека-філія с.
Лісневичі комп’ютер.
Бібліотеку смт.Щирець перенесено у відремонтоване приміщення народного дому смт
Щирець; перенесено районну дитячу бібліотеку у відремонтоване приміщення районного
народного дому. У обласному конкурсі мікропроектів з ремонту народних домів
перемогли проекти НД с. Звенигород, Гринів, Шоломинь , Коцурів, Городиславичі,
,Милошевичі , Чижиків Ямпіль. Роботи завершені.
Пустомитівська ЦБС протягом 2016 року поповнила свої фонди 3455 прим. книг
на загальну суму 193677грн., у т.ч.:
-За рахунок обласної програми поповнення бібліотечних фондів – 622 прим. на суму
57919грн.,
-За кошти місцевого бюджету – 1575 прим. вартістю 83940 грн
-За рахунок субвенцій Солонківської сільської ради для бібліотек с. Солонка та
Малечковичі придбано 203 книги вартістю 9493грн.
-Фонд братів Дубневичів подарував бібліотекам-філіям сіл Будьків, Конопниця, Дмитре,
Соколівка 289 прим. на загальну суму 11486,0грн.
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- в ході акції «Подаруй бібліотеці книгу» читачами було подаровано бібліотекам 766
прим. книг вартістю30839грн.
- передплачено періодичних видань на суму 67,6 тис. грн.
В рамках районної програми поповнення бібліотечних фондів з бюджету було
виділено 25тис.грн.,на які було придбано 404прим. книг по шкільній програмі та на
задоволення читацьких запитів. Фонд «Братів Дубневичів» подарував 74 прим.книг на
суму 2 986грн. бібліотеці –філії с.Гамаліївка. В рамках акції «Подаруй книгу бібліотеці»,
читачі подарували 431прим.книг на суму 27 498грн.
З обласної програми «Поповнення бібліотечних фондів» надійшло в бібліотеки системи
273 прим. на суму 27498 грн.
Розвиток фізичної культури та спорту
Протягом 2016 року сектором молоді та спорту районної державної адміністрації були
проведені кілька етапів районних змаганнь з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?, заходи
до Дня матері, до Міжнародного дня захисту дітей, до Дня Незалежності, До Дня
Збройних Сил України, Святого Миколая, вшанування пам’яті жертв голодомору в
Україні, родинне свято для сімей неповносправних, творчий фестиваль серед дітей та
молоді з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя».
Сектором молоді та спорту районної державної адміністрації проводилися рейди
щодо заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім у рамках
Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з тебе» в торгових точках району,
участь у Всеукраїнській благодійній акції « Серце до серця ». Брали участь у змаганнях з
оздоровчого туризму сходженні на гору Парашка в м.Сколе., участь у молодіжному
фестивалі «Зашків», прощі з нагоди Дня захисту дітей в с.Раківець, дельфінарію у
м.Трускавці з нагоди Дня Святого Миколая для дітей Героїв Небесної Сотні та дітей
учасників АТО.
Сектор молоді та спорту районної державної адміністрації бере участь у
щотижневих засіданнях комісії із захисту прав дитини, в комісії із альтернативної
невійськової служби,
спіпрацює з молодіжними громадськими організаціями:
молодіжний центр «Птах», Українська молодь Христові, Успенська молодь, Спортивний
клуб «Вепр», шкільне самоврядування.
Також сектором молоді та спорту районної державної адміністрації
проводиться робота щодо залучення молоді району до участі у фестивалях, екскурсіях,
конкурсах, концертах, таборах, тощо.
Протягом липня місяця 2016 року в с.Сердиця діяв військово-патріотичний табір
«Вишкіл», де сектор був одним серед організаторів і забезпечив змагання з військовопатріотичної підготовки та нагородження учасників чотирьох змін у таборі, проводилися
різноманітні заходи з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України.
Проведено Всеукраїнські змагання з бойового самбо ( разом із спілкоюофіцерів), з
вільної боротьби ( за участю змагунів з Польщі), обласні змагання « Найкраще спортивне
село Львівщини» ( разом із ФСТ «Колос»), районні змагання з веслування на байдарках і
каное, з шахів, волейболу, настільного тенісу, футболу та ін. Команди Пустомитівщини
брали участь у більш ніж десятьох міжнародних змаганнях з шахів та волейболу.
Команди Пустомитівщини вибороли підсумкове загальне третє місце в
комплексних обласних спортивних іграх серед команд дорослих і друге – серед ветеранів
спорту.
Наприкінці року визначилися переможці в комплексному заліку ХХІУ обласних
спортивних ігор Львівщини, які були присвячені Андрею та Климентію Шептицьких.
Упродовж року відбувалися змагання у 19 видах програми.
Пустомитівський район виборов друге командне місце за підсумками року. Ця
перемога стала можливою завдяки успішним виступам у першу чергу волейболістів,
шахістів, баскетболістів та гирьовиків і організаційній роботі сектору молоді та спорту.
21

До цього успіху додалося і друге загальнокомандне місце у Спартакіаді ветеранів
спорту за підсумками змагань у 10 видах програми.
Протягом липня місяця 2016 року в с.Сердиця діяв військово-патріотичний табір
«Вишкіл», де сектор був одним серед організаторів і забезпечив змагання з військовопатріотичної підготовки та нагородження учасників чотирьох змін у таборі, проводилися
різноманітні заходи з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України.
Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі

О.І.ЛОХМАНЮК
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