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Інформація
про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Пустомитівського району за перше півріччя 2017 року
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2017 рік
затверджено рішенням сесії районної ради від 28.02.2017р. № 232. Упродовж року
зусилля виконавчої влади були спрямовані на виконання основних показників програми
- покращення соціального захисту громадян, підвищення якості надаваних послуг в
галузі освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку малого та середнього
підприємництва, сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці
та подальшій стабілізації в основних галузях економіки району.
Основні показники соціально-економічного розвитку Пустомитівського району за
І-ше півріччя 2017 року
Одиниц 2016 р. 2017 р. 2017 р.
Прогр факт ІІ-ше
я
ше
виміру півріч ама
півріччя
чя
звіт
РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
млн.
1792,8
5030
1417,5
Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах (січень- грн.
травень)
Приріст , зниження (-) обсягів
%
10,1
5,5
-20,9
виробництва промислової продукції
Агропромисловий комплекс
Виробництво мяса (ж.в.)
тонн
3629
8200
3583
Виробництво молока
тонн
1053
2200
1194
Виробництво яєць
тис.шт. 10123
19500
8204
Будівельна діяльність
Обсяги будівельних робіт
млн.
127,7
670,0
80,8
грн.
Приріст, зниження(-) осягів
%
56,4
26,7
-36,7
будівельних робіт
РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Гуманітарна сфера
Чисельність наявного населення (на
тис.
117,2
119,7
118,5
кінець року)
осіб
Міграційний приріст(відплив)
осіб
635
1620
452
населення
Природній приріст (скорочення)
осіб
-82
16
-98
27,75
27,75
27,75
Забезпеченість ліжками
на 10
тис.
нас.
Кількість лікарів
на 10
18,7
18,7
18,7
тис.
Показник

%
викон
ання
прогр
ами
28,2
Х
43,7
54,3
42,1
12,1
Х

98,5
27,9
Х
100
100
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Кількість закладів загальної практики/
сімейної медицини
Забезпеченість ліжками денних
стаціонарів у поліклініці

нас.
од.
на 10
тис.
нас.
%

20

20

20

100,0

8,66

8,66

8,66

100,0

Охоплення дітей постійними
67,0
47,7
67,0
Х
дошкільними закладами (у % до ксті дітей відповідного віку)
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
669
565
532
94,1
безробітних на кінець звіт, періоду
Створення нових робочих місць
од.
725
2010
993
49,4
Працевлаштування в галузях економіки од.
801
750
285
38,0
Скерування на навчання та
од.
206
390
210
53,8
підвищення кваліфікації
Залучення до громадських робіт
од.
161
320
169
52,8
Середньомісячна заробітна плата
грн
3426
4200
4729
138,0
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність
Поступлення доходів до зведеного
млн.гр
137,7
280,6
174,7
62,3
бюджету району
н
Поступлення доходів до
млн.гр
53,4
118,8
76,1
64,1
районного бюджету
н
Інвестиційна діяльність
Обсяг інвестицій в основний капітал
млн.
175,8
880
320,3
182,2
грн.
Приріст (зниження) обсягів інвестицій %
в 2,1р.
33,6
82,2
Х
Податково-бюджетна політика
До місцевого бюджету загальний фонд на 01.07.2017 року надійшло податків і зборів
174 712,6 тис. грн., що на 23 604,5 тис. грн. більше уточненого плану на січень-червень
151 108,1 тис.грн.
На проведення видатків, не перекритих власними доходами районний бюджет з
Державного бюджету одержав базову дотацію в сумі 10530,8 тис. грн.
До бюджетів органів місцевого самоврядування за 6 місяців 2017 року
поступило податків і зборів загального фонду 98 657,0 тис.грн. при плані на 6 місяців
2017 року 87 946,9 тис.грн., що становить 112,2 % до призначень на 6 місяців 2017
року .
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Станом на 01.07.2017 року бюджетом району (районний бюджет) отримано
податків та зборів загального фонду у сумі 76055,6 тис.грн. при уточненому плані на 6
місяців 2017 року 63 161,2 тис.грн., що більше на 12 894,4 тис.грн.
Бюджетом району виконано та перевиконано такі
призначення податків і
зборів за січень –червень 2017 року:
-податок на доходи фізичних осіб- на 120,5%, або більше на 12 907,8 тис.грн.;
-податок на прибуток підприємств і організацій , що належать до комунальної
власності – на 101,1 %, або більше на 0,7 тис.грн., ;
-плата за землю- на 128,1%,або більше на 3 461,8 тис.грн.;
-єдиний податок –на 119,6%, або більше на 4 943,6 тис.грн.;
-акцизний податок- на 107,4% , або більше на 3 170,9 тис.грн;
Видаткова частина зведеного бюджету загального фонду району за січень-червень
2017 року виконана 95,4 % до уточнених бюджетних призначень (призначення по
бюджету на 2017р. – 847220,6 тис. грн., уточнений план – 869654,8 тис. грн.), проведено
видатків 514231,3 тис. грн. та спеціального фонду проведено видатків в сумі 12395,9
тис. грн. (при уточненому плані32932,9 тис. грн.)
По органах місцевого самоврядування кошти профінансовано на 45,9 % до
уточнених призначень (уточнений план – 47950,7 тис. грн., проведено видатків 22007,9
тис. грн.),
по відділу освіти асигнування освоєні на 50,2% (уточнений план 21618,3 тис.
грн., проведено видатків 126213,8 тис. грн.),
по охороні здоров’я асигнування освоєні на 42,9 % (уточнений план
93194,1тис.грн. проведено видатків 39950,4).
по відділу культури і туризму виконано на 45,8 % (уточнений план 33940,5 тис.
грн. проведено видатків 15531,4 тис. грн.)
по житлово-комунальному господарству проведено видатків в сумі 11554,7 тис.
грн. при уточненому плані 25343,3 тис. грн., в т. ч:
благоустрій –11219,2 тис. грн.
водопровідне господарство- 255,4 тис. грн.
відшкодування тарифів –35,3 тис. грн..
теплові мережі-44,8 тис. грн....
по сільському господарству проведено видатків в сумі-254,2 тис. грн.. при
уточненому плані 882,7 тис. грн..
на галуз дорожнього господарства проведено видатків -4012,6 тис. грн..при
уточненому плані 10731,8 тис. грн..
Видатки по соціальному захисту і соціальному забезпеченні які проводяться за
рахунок районного бюджету проведено в сумі 10525,7 тис. грн. (при уточненому плані
21881,4 тис.грн.).
За рахунок субвенції з державного бюджету ( на виплату допомога сім’ям з
дітьми, надання пільг, субсидій) проведено видатків в сумі 277430,4 тис. грн. ( при
уточненому плані 370721,2 тис. грн.)
На підтримку засобів масової інформації використано 160,8 тис. грн., при
уточненому плані 376 тис. грн..
На утримання установ фізкультури і спорту проведено видатків в сумі – 1703,0
тис. грн., при уточненому плані 4021,4 тис. грн. в т.ч.:
- утримання ДЮСШ „ Юність”- 626,8 тис. грн.
- на підтримку спортивних шкіл „ Тризуб” та « Надія» –687,6 тис. грн.
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- ФСТ „ Колос”- 65,4 тис. грн.
- відділ молоді і спорту –15,8 тис.грн.
- інші видатки- 307,4 тис.грн.
Протягом січня-червня 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.
Оплата інших видатків проводиться в межах затверджених кошторисних призначень
та за наявності фінансового ресурсу .
Промисловий комплекс
В промисловості району працює 58 підприємств, найбільшими з яких є ТзОВ
«Барком» (597 працюючих), ТзОВ СП «Росан-Пак» (390).
У 2017 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 (70,3 %), з виробництва гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 14,5%, металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування –
7,6%, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності
– 5,0%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 1,8%.
У січні-травні 2017 року підприємства району реалізували промислової продукції
на 1417,5 млн.грн., що на 20,9 % менше порівнянні з відповідним періодом минулого
року і складає 4,6% 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 11962
грн (в області – 11824 грн). За цим показником район посів 5 місце в області.
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).
Протягом цього року відкрито цех по виготовленню димохідних систем з
нержавіючої листової сталі, Торгова марка «Димком» в с.Сокільники,
цех по
виробництву бетонних оздоблювальних виробів ТзОВ «Пласт-Інвест» в с. Жирівка.
Проводить будівництво адміністративних приміщень з розширенням виробничих площ
ТзОВ СП «Росан Пак».
Агропромисловий комплекс
Обсяг валового виробництва сільськогосподарської продукції (в постійних цінах
2010р.) за 6 місяців 2017 року в агроформуваннях району становить 46,0 млн. грн. або
110,8% до відповідного періоду минулого року.
Для забезпечення виконання програмних показників в галузі рослинництва,
сільськогосподарські підприємства району під урожай 2017 року посіяли 18,1 тис.га
ріллі та збільшили посівні площі під с/г культурами до рівня 2016 р. на 0,4 тис.га, в тому
числі посів зернових культур зріс на 11,8 % до м.р.
В галузі тваринництва за 1-ше півріччя 2017 року сільськогосподарськими
підприємствами району вироблено 3583 тонн м’яса в живій вазі, або 98,7% до м.р. ,
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1194 тонн молока, або 113,4% до рівня м.р, та 8204 тис. шт. яєць або 81,0% до рівня
м.р.
Виробництво м’яса до минулого року зменшено на 46 тонн , що пов’язано із
схемою посадки птиці-бройлера. Проте підприємство ТзОВ «Вівівал», яке буде
відображати обсяги виробництва м’яса в статистичній звітності в підсумку за 2017 рік,
виробило за 1-ше півріччя 182 тонн м’яса. Отже в цілому зменшення виробництва м’яса
до рівня минулого року по району немає.
На зменшення виробництва яєць до рівня минулого року вплинуло зменшення
на початок 2017 року поголів’я курки несучки у ФГ «Захід Птиця».
Сільськогосподарські підприємства
шукають шляхи та працюють над
збільшенням продуктивності корів. Так за 6 місяців 2017 року зросла продуктивність
корів на 29 % . Надій на корову становить 2514 кг.
Продовжує розвиватися галузь вівчарства . Поголів’я овець в районі в порівнянні
з минулим роком збільшилося в 5,4 рази та становить 404 голів. Виробництво вовни
склало 780 кг.
Річне завдання за 6 місяців 2017року с/г підприємствами виконано по
виробництву м’яса на 43,7%, молока на 54,3 %, яєць на 42,1%.
З районного бюджету для фінансування Програм підтримки розвитку АПК
району на 2017 рік виділено кошти в сумі 500 тис.грн. За 6 місяців цього року
профінансовано Програми на суму 176,0 тис.грн.
З метою сталого сільського розвитку , на території району започатковано
створення агротуристичного кластеру «ГорбоГори» на території Раковецької,
Поршнянської, Семенівської сільських рад. Серед партнерів у створенні агрокластеру є
такі сільськогосподарські підприємства як ФГ «Радвань Нова», ФГ «Агротем», ФГ
«Мандзюк і К». Даний проект полягає у поєднанні соціально-культурного, природного,
агровиробничого ресурсів та туристичного потенціалу Пустомитівського району , що
дозволить побудувати сучасну соціально-побутову інфраструктуру для сільських
громад, створити нові робочі місця, а також розвинути мале та середнє підприємництво.
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.
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 2017 році взяло участь в
тендерах 732 суб’єктів підприємницької діяльності на загальну суму 63455,6 тис.грн. З
метою залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до виконання
робіт/послуг за державні кошти укладено 632 договори.
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
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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 2017 році в центр звернулося 6835
суб»єктів.
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 2017 року отримано 158,5
тис.грн., а саме на:
одна особа з числа безробітних громадян отримала одноразову допомогу для
започаткування власної справи в сумі 8,5 тис.грн.;
створено 45 нових робочих місць з відшкодування компенсації по сплаті єдиного
внеску в сумі 150,0 тис.грн..
Ринок праці та зайнятість населення
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій району у січні-березні 2017 року становила 17673 особи (3,8% зайнятих в
економіці області), що на 0,7% більше, ніж у січні-березні 2016 року.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017 року становила 532
осіби. Порівняно з відповідною датою минулого року їх кількість зменшилась на 91осіб.
Допомогу по безробіттю отримували 88,5% осіб, які мали статус безробітного.
З початку року в районі створено 993 нових робочих місць при річному завданні
2010, річне завдання виконано на 49,4%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств,
установ та організацій району у січні-березні 2017 року порівняно з січнем-березнем
2016 року збільшилась на 44,6% і становила 4729 грн. За рівнем оплати праці район
посів 20-е місце серед районів і міст області. Рівень заробітної плати працівників району
у січні-березні 2017 року був нижчим від середнього показника в області на 15,8%, або
на 886 грн.
Станом на 1 травня 2017р. заборгованість з виплати заробітної плати становила
72,5 тис.грн. На район припало 0,1% від загальнообласного обсягу заборгованості з
виплати заробітної плати.
Інвестиційна діяльність
У січні-березні 2017 року капітальні інвестиції підприємств та організацій
району становили 320,3 млн.грн (9,1% від загальнообласного обсягу). За цим
показником серед регіонів області район посів друге місце.
У розрахунку на одну особу у районі припало 2725 грн інвестицій (в області –
1418 грн). За цим показником район посів третє місце.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у
підприємства та організації району з початку інвестування, на 1 квітня 2017 року
становив 26,4 млн.дол. США, або 2,3% від їх загальнообласного обсягу. За цим
показником район посів 9 місце в області.
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У розрахунку на одного мешканця району припало 224,7 дол. США прямих
іноземних інвестицій (у середньому в області – 445,1 дол. США). За цим показником
район посів 12 місце в області. Вкладення в економіку району здійснили інвестори з 25
країн світу.Лідерами в інвестуванні підприємств Пустомитівщини є партнери з Кіпру та
Італії.
Будівельна діяльність
Протягом I півріччя 2017 року активно велися будівельні роботи на об`єктах
культурної галузі. Розпочалися роботи по проведенню капітальних ремонтів закладів
культури району, а саме народних домів в селах Гамаліївка, Ямпіль, Підбірці, Чижиків
та інших. Також проводилися роботи по реконструкції системи опалення Районного
народного дому м. Пустомити та народного дому №1 в с. Старе Село.
Проводилися капітальні ремонти також і в закладах освіти району:
- капітальний ремонт, облаштування території та заміна зовнішніх мереж
водопостачання та каналізації Ямпільської ЗОШ;
- капітальний ремонт дахі Борщовицького НВК;
- капітальний ремонт актового залу Щирецької ЗОШ №1 в смт. Щирець;
- капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 у м. Пустомити;
- капітальний ремонт будівлі спортивного залу Сокільницької ЗОШ ім.. І.
Франка;
- капітальний ремонт Жирівської ЗОШ в с. Жирівка;
- капітальний ремонт переходу Ямпільської ЗОШ;
- капітальний ремонт спортзалу та підсобних приміщень ДНЗ №3 в м.
Пустомити.
Тривають ремонтні роботи з реконструкції Миклашівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів –
ДНЗ» з переплануванням в навчально-виховний комплекс в с.Миклашів.
Також продовжувалися будівельні роботи по перехідних об`єктах будівництва:
будівництво школи в с. Наварія, реконструкція дитячого навчального закладу
«Сонечко» в с. Звенигород, реконструкція ЗОШ I-III ступеня на 180 учнів в с. Годовиця,
добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 250 учнів в с. Верхня Білка.
У сфері охорони здоров`я завершувалися роботи по капітальному ремонті ФАПу
с. Будьків.
Загалом на 2017 рік передбачено фінансування капітального будівництва об`єктів
соціально-культурного та житлово-комунального призначення з різних джерел:
Державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад, коштів бюджету розвитку обласного бюджету, коштів
районного бюджету та місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, зокрема:
З Державного фонду регіонального розвитку передбачено фінансування 7 об`єктів
на загальну суму 30 500,0 тис. грн.;
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій у 2017 році фінансується 3 об`єкти
будівництва на загальну суму 12 900,0 тис. грн.;
З Державного бюджету виділили 5 297,4000 тис. грн. на розвиток інфраструктури
Давидівської ОТГ;
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За рахунок коштів обласного бюджету, передбачених Програмою проведення
обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області у 2017 році в
Пустомитівському районі реалізовується 18 мікропроектів на суму 2 506,556 тис. грн.;
За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено на 2017 рік
фінансування 3 об`єктів на суму 4050,0 тис. грн.;
В рамках обласної програми «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки
передбачено на 2017 рік 700,0 тис. грн. з обласного бюджету на реалізацію 5 спортивних
майданчиків;
За рахунок коштів обласного бюджету в рамках виконання програми «Питна
вода» передбачено 733,271 тис.грн. на зовнішні мережі водопроводу в с. Семенівка, а
також на реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць Львівська та Шевченка у селі
Семенівка виділено 493,796 тис. грн. за рахунок коштів обласної програми зовнішнього
освітлення населених пунктів .
Підприємства району у січні-квітні 2017 року виконали будівельних робіт на 80,8
млн.грн, що становило 7,3% від загального обсягу в області.
У січні-березні 2017 року прийнято в експлуатацію 22,5 тис.м2 загальної площі
житла, що на 26,3% більше, ніж у січні-березні 2016 року. Частка району у
загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 14,5%. За цим
показником район посів друге місце.
На 1000 осіб району припало 192 м2 загальної площі новозбудованого житла (в
області − 62 м2).
Житлово-комунальне господарство
Обласною Програмою охорони навколишнього природного середовища на 20162020 роки передбачено фінансування з обласного бюджету в сумі 1 200,0 тис. грн. на
реалізацію 3 об`єктів.
1.
Заходи з покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р.
Коцурів на території Звенигородської сільської ради.
На
даний
час
проектно-кошторисну
документацію
виготовляє
"Львівдіпрводгосп". Необхідно внести зміни до рішення сесії обласної ради (в частині
«капітальне будівництво» замінити на «капітальний ремонт»). Кошти в сумі 500 тис
грн. ще не виділені;
2.
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного
стану р. Зубра, а також для боротьби з шкідливою дією вод на території Зубрянської
сільсьої ради (капітальний ремонт).
Подано
заявку
в
департамент
екології
та
природних
ресурсів
облдержадміністрації на фінансування об'єкту. Підрядник ПП "Єврошлях-ІВ". В процесі
виготовлення новий висновок "Держбудекспертизи". Кошти в сумі 400 тис грн. не
виділені;
3.
Заходи із покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р.
Полтва, річки Білка та її притоків на території Верхньобілківської сільської ради.
Проектно-кошторисну документацію розробляє
"Гідрогеологомеліоративна
експедиція" .Підрядник "Золочівське управління водних ресурсів".
Кошти в сумі 300 тис грн. ще не виділені.
Соціальний захист населення
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Станом на 01.07.2017 на обліку в управлінні соціального захисту населення
Пустомитівської РДА перебуває 4858 інвалідів, 5200 ветеранів війни на яких
поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни та гарантій їх соціального
захисту", 5887 дітей війни.
З метою соціальної підтримки в районі діє Програма соціального захисту та
реабілітації інвалідів. Постійно проводиться обстеження матеріально-побутових умов
життя інвалідів, яким необхідна матеріальна допомога. Так, протягом І півріччя 2017
року обстежено матеріально-побутові умови проживання 12 інвалідів та 12
малозабезпечених пенсіонерів. Виплачено одноразову матеріальну допомогу 2 інвалідам
на суму 2523,5 грн. та 6 малозабезпеченим пенсіонерам на суму 6397,5 грн.
За даний період санаторно-курортним лікуванням забезпечено 1 інваліда війни та
4 інваліда загального захворювання.
Скеровано
на
МСЕК
для
вирішення
питання
забезпечення
спецавтотранспортом 5 інвалідів.
Видано 197 скерувань для забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами та 105 скерувань для забезпечення засобами пересування та реабілітації.
Виплачена компенсація витрат на бензин, ремонт та обслуговування автомобілів
35 інвалідам на суму 5163,02 грн. та транспортне обслуговування автомобіля 23
інвалідам на суму 4385,86 грн.
За І півріччя 2017 року призначено субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг 3702 сім’ям на суму 9605,714 тис.грн.
Протягом цього періоду відповідно до Законів України "Про державну допомогу
сім’ям з дітьми", та "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям",
одержали:
 допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами - 305 заявниць, на суму 504,9 тис.
грн.;
 допомогу при народженні дитини - 4790 сімей, на суму 36994,7 тис. грн.;
 допомогу по догляду за дитиною до трьох років - 222 сім’ї, на суму 85,5 тис.
грн.;
 допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 60 сімей, на
суму 1438,7 тис. грн.;
 допомога при усиновленні дитини - 11 сімей, на суму 124,7 тис. грн.;
 допомогу на дітей - 457 одиноких матерів, на суму 3984,6 тис. грн.;
 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 973 сім’ї, на суму
17232,9 тис. грн.;
 тимчасову допомогу - 5 сімей на суму 21,8 тис. грн.;
 щомісячну адресну допомогу особам, що переміщуються – 81 чол., на суму
532,1 тис.грн.
За даний період рішенням комісії районної державної адміністрації для
визначення права на призначення житлових субсидій, державних допомог
малозабезпеченим сім’ям в особливих випадках з врахуванням конкретних обставин, що
склалися призначено соціальну допомогу 63 сім’ям, житлових субсидій 460 сім’ї,
відмовлено в наданні допомог 15 сім’ям, в наданні субсидії – 5 сім’ям.
Протягом цього періоду 619 чоловік одержали допомогу по догляду за інвалідами
І групи та престарілими громадянами на суму 102,9 тис.грн., 322 чоловіки одержали
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щомісячну грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу на суму 3480,4 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги одержали 54
чоловік на суму 62,8 тис. грн.
Згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та
інвалідам з дитинства" 1182 сімей одержали 11352,7 тис. грн.
1 дитячому будинку сімейного типу та 9 - м прийомним сім’ям виплачено
допомог на суму 488,5 тис. грн.
Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам виплачено 289 особам на суму 2299,7 тис. грн.
Спеціалістом з питань праці забезпечено реєстрацію, облік та зберігання
колективних договорів, змін та доповнень до них. Протягом І півріччя 2017 року
зареєстровано 83 колективних договорів та 2 зміни до колективного договору.
Управління соціального захисту населення у межах своїх повноважень постійно
контролює стан заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району,
забезпечує координацію функціонування робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати та зайнятості населення. За І півріччя 2017 року легалізовано 68
робочих місць.
З метою забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати у
підприємствах, установах та організаціях району станом на 01.07.2017 проведено 5
засідань районної комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Спеціалістом з охорони праці періодично через засоби масової інформації
проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання вимог безпечного поводження в
побуті, пожежної безпеки, безпеки поведінки на воді, правил дорожнього руху,
пропаганди здорового способу життя.
Станом на 01.07.2017 до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які
мають право на пільги внесено інформацію про 25075 осіб, а саме:
 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 5200 осіб, в т.ч.
учасників бойових дій АТО – 732 особи, членів сімей Небесної Сотні – 6
сімей;
 "Про статус і соціальний захист дітей війни" – 5807 осіб;
 "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку" – 3869 осіб;
 "Про статус ветеранів війни військової служби, ветеранів органів внутрішніх
справ та їх соціальний захист" – 286 осіб;
 "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" - 40 осіб;
 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" – 297 осіб;
 інші, які мають право на пільги за соціальною ознакою – 53 особи;
 Закон України "Про охорону дитинства" – 1414 сімей;
 відповідно до п. “і” ч.1 статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, ч.2 статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзац 1 ч.4
статті 57 Закону України “Про освіту”, Закон України "Про прокуратуру" –
381 особу.
Крім цього на обліку перебуває:
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сім’ї, в складі яких проживають та зареєстровано два та більше інвалідів –
344 особи;

інваліди по зору І групи – 53 особи;

інваліди по зору ІІ групи – 31 осіб;

одинокі інваліди – 52 особи;

вдови політв’язнів – 6 осіб.
Протягом І півріччя 2017 року відділом персоніфікованого обліку прийнято 132
особові справи пільговиків, в тому числі за соціальною ознакою – 87 особових справ, за
професійною ознакою – 3 особові справи, згідно рішення сесії Пустомитівської
районної ради – 2 особові справи, багатодітні сім'ї – 40 справ.
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 2017 рік передбачено у місцевому бюджеті
1,3 млн. грн., з них використано станом на 01.07.2017 – 509,7 тис. грн.
За рахунок коштів обласного бюджету затверджено кошти на 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
82,1 тис.грн, з них використано 40,9 тис.грн..
У І півріччі 2017 року відділом персоніфікованого обліку нараховано пільг на
оплату за житлово-комунальні послуги на суму 6529,5 тис.грн., на оплату послуг зв’язку
– на суму 76,1 тис.грн..
Станом на 01.07.2017 року службою соціальних інспекторів проведено 729
обстеженнь матеріально-побутових умов проживання громадян, що звернулися за
призначенням соціальних допомог та субсидії. За результатами обстежень складено
відповідні акти.
Здійснено 19534 перевірки поданої інформації про доходи, в результаті яких
виявлено 42 порушення на суму 58,62 тис.грн. Повернуто до державного бюджету 36,92
тис. грн.
За І півріччя 2017 року розглянуто 251 письмове звернення громадян та 50 усних
звернення. Повторних звернень не було. По всіх зверненнях дано роз’яснення. В
районний часопис “Голос народу” подано 12 інформацій з питань соціального захисту
населення.
Захист прав дітей
Станом на 01.07.2017 на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
служби у справах дітей перебуває 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Зі 118 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на первинному обліку виховуються: в сім’ях опікунів, піклувальників – 84
дітей; в прийомних сім’ях – 7 дітей; в дитячих будинках сімейного типу – 15 дітей; в
закладах – 11 дітей; в сім'ї родичів/знайомих – 1 дитина.
За І півріччя 2017 року на первинний облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
службою взято 8 дітей, які набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них влаштовано: в сім’ї громадян, під опіку/піклування – 5,
в прийомну сім'ю -1; в сім'ї родичів/знайомих – 1 дитина; та 1 дитина ( набула статус в
інтернатному закладі)
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Дітей даної категорії вчасно взято на первинний облік служби, надано їм
правовий статус, заведено особові справи та інформацію про них внесено до єдиної
інформаційно- аналітичної системи «Діти». 9 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування знято з первинного обліку у зв’язку із досягненням
повноліття.
На території району проживає 22 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 за І півріччя 2017 року скеровано
3 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.
Працівниками відділу опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, усиновлення, запровадження сімейних форм
виховання дітей ССД за І півріччя 2017 року здійснено 38 перевірок умов проживання і
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях
опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу, про що
складено відповідні акти. Всі діти проживають в задовільних умовах. Опікуни,
піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі створили своїм підопічним
сприятливі умови для їх життя, розвитку, виховання. Двічі на рік діти проходять
медичні огляди. Опікуни цікавляться навчанням дітей, отримують державну соціальну
допомогу на їх утримання.
Станом на 01.07.2017 року в Пустомитівському 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.
В березні 2017 року створено прийомну сім'ю, де було влаштовану одну дитину,
позбавлену батьківського піклування, також одна прийомна сім'я припинила
функціонувати в Пустомитівськогому районі у зв’язку зі зміною місця проживання.
Зі 118 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 17 дітей є
власниками житла; 94 дітей мають житло на праві користування; 7 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 у Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки. У 2017 році планується
придбати житло для 6- х дітей зазначеної категорії.
Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік дітей, які
підлягають усиновленню та облік кандидатів в усиновлювачі. Так, станом на 01.07.2017
на місцевому обліку дітей, які підлягають усиновленню, перебуває 34 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування і 7 кандидатів в усиновлювачі. Станом на
01.07.2017 року на території Пустомитівського району проживає 54 дітей у 36 сім’ях
усиновлювачів. За І півріччя 2017 року року службою у справах дітей проведено 9
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перевірок за умовами проживання та виховання 16 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. Службою у справах дітей
райдержадміністрації станом на 01.07.2016 надано 1 висновок про можливість
громадянам України бути усиновлювачами та підготовлено 2 довідки про продовження
строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами.
Для забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї,
зростання в безпечному сімейному оточенні розпорядженням голови Пустомитівської
райдержадміністрації від 23.06.2014 № 252/0/5-14 затверджено план заходів з виконання
у 2014-2016 роках Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період
до 2020 року у Львівській області. Станом на 01.07.2017 року на обліку в Єдиному
електронному банку даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,
перебуває 47 дітей, з них: - 42 дитини, батьки яких ухиляються від виконання
батьківських обов’язків; - 5 дітей, відносно яких вчинено насилля в сім’ї, 1 дитина, яка
систематично залишає місце постійного проживання. Протягом І півріччя поточного
року на облік було поставлено 12 дітей, батьки яких ухиляються від виконання
батьківських обов’язків, знято з обліку 5 дитини (2 - у зв'язку із набуттям статусу, 3 - у
зв’язку із зникненням підстав перебування на обліку).
Вся інформація про підоблікових зберігається у єдиній інформаційній системі
«Діти». На кожну дитину в електронному варіанті заведено обліково-статистичну
картку. З метою забезпечення потреб дитини у процесі розвитку і виховання на дитину,
що перебуває на обліку в службі у справах дітей, розроблено індивідуальний план
соціального захисту, у якому зазначено основні проблеми та заходи на їх подолання.
Вирішення зазначених проблем координується службою у справах дітей
райдержадміністрації.
Протягом І півріччя поточного року працівниками служби у справах дітей
обстежено житлово-побутові умови проживання 23 неблагополучних сімей. За
результатами обстеження складені відповідні акти. Спільно з інспекторами сектору
ювенальної превенції Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу
поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області проведено 11
профілактичних заходів (рейдів) “Вулиця”, “Підліток”, “Вокзал”, в ході яких було
виявлено 12 дітей з вулиці (2 – вживали слабоалкогольні напої, 3 – палили тютюнові
вироби), 7 батьків попереджено про адміністративну та кримінальну відповідальність
щодо неналежного виконання батьківських обов’язків, інспекторами поліції складено 1
протокол щодо притягнення до адміністративної відповідальності продавця магазину в
якому було виявлено порушення правил торгівлі спиртними та тютюновими виробами.
Протягом І півріччя поточного року організовано та проведено 2 засідання
Координаційної ради з питань дітей районної державної адміністрації.
Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з Пустомитівським
районним центром зайнятості, Пустомитівським районним центром соціальних служб
для сім'ї дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації та сектором
кримінальної міліції у справах дітей Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській
області укладено договір (08.01.2014) про співробітництво щодо забезпечення
соціального захисту, законних прав, свобод, інтересів та сприяння зайнятості осіб у віці
до 18 років, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості неповнолітніх
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проводяться спільні заходи; так протягом півріччя здійснено 4 спільні заходи в
загальноосвітні заклади району, під час яких проводилися профілактичні бесіди зі
старшокласниками, в тому числі про трудову міграцію, торгівлю людьми та насилля в
сім'ї. Представники служби у справах дітей райдержадміністрації приймали участь у 2
навчальних семінарах, які були організовані ГО “Центр “Жіночі перспективи”.
Протягом кварталу працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації
спільно з інспекторами Пустомитівського РВ ГУ ДСНС України у Львівській області,
соціальними робітниками Територіального центру соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких, непрацездатних громадян, фахівцями із соціальної роботи
Пустомитівського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді було
проведено відпрацювання у 6 сільських радах району з метою попередження
виникнення пожеж у регіоні, зменшення кількості травмованих і загиблих, та мінімізації
збитків від пожеж, під час проведення відпрацювання було обстежено житлово-побутові
умови проживання багатодітних сімей, одиноких та людей похилого віку, проведено
бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків та ознайомлено з правилами
безпечної поведінки та дотримання вимог пожежної безпеки.
Також спеціалісти служби у справах дітей райдержадміністрації були залучені у
різноманітних заходах (круглих столах, відкритих уроках) в загальноосвітніх закладах
Путомитівського району.
Відповідно до листів відділу освіти райдержадміністрації про учнів, які без
поважних причин не відвідували навчальні заклади в Пустомитівському районі
працівниками служби проводилися бесіди виховного характеру з дітьми та їх батьками
(7 дітей з 6 сімей) з метою з'ясування причини пропусків уроків. У разі неявки батьків з
дітьми здійснюються спільні виїзди з інспекторами сектору ювенальної превенції
Пустомитівського відділення поліції Франківського відділу поліції ГУ Національної
поліції України у Львівській області за місцем фактичного проживання учнів. Так за І
півріччя було здійснено 2 спільних виїздів за місцем проживання сімей, про що
складалися відповідні акти.
Протягом шість місяців 2017 року проведено 22 засідання Комісії з питань
захисту прав дитини, на яких прийнято 130 рішень, підготовлено 123 проекти
розпоряджень голови РДА. Забезпечено участь працівників служби у 71 судовому
засіданні по цивільних та кримінальних справах. Розглянуто 33 письмових звернення
громадян.
Освіта
Навчання і виховання дітей та молоді Пустомитівського району проводилося у
2017 році у 55 загальноосвітніх навчальних закладах, з них: 22 шкіл І-ІІІ ступенів, 5 –
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 13 – І-ІІ ступенів, 7 – НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», 5 – І ступеня,
3 – НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ», та 2 позашкільні навчальні заклади.
Дошкільна освіта в Пустомитівському районі залишається першою і
найважливішою ланкою в системі розвитку освіти.
Навчально-освітній процес у ЗНЗ району здійснюють 1332 педагогів,
в тому числі сумісників
–
68;
основних працівників
–
1264,
(з числа основних працівників жінок
–
1017, або 85,2%):
 1123, або 88,8% з повною вищою освітою;
 91, або 7,2 % – молодші спеціалісти;
 20, або 1,6% – практичні психологи;
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 2 – учителі – логопеди.
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 – 28 учнів на один
комп’ютер, І-ІІІ ступенів – 14,7 учнів. Середній показник в районі – 16,5 учнів на один
комп’ютер (норма – 15 учнів на 1 комп’ютер). За даним показником Пустомитівський
район близький до середнього в області (17 учнів на 1 комп’ютер).
Усі школи підключені до мережі Інтернет. Проблема у підключенні через малу
швидкість Інтернету, що не дає ефективно використати його в навчальному процесі.
98% учителів району пройшли курси «Майкрософт» чи «Інтел». У всіх школах І-ІІІ ст.
та І-ІІ ст. працюють електронні пошти. У 40 школах створено сайти чи блоги шкіл.
Заходи на покращення матеріальної бази у 2017 році:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Назва програми

Реконструкція Миклашівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ступенів –ДНЗ» з переплануванням в навчальновиховний комплекс в с.Миклашів
Капітальний ремонт даху Борщовицького НВК
«ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» в с.Борщовичі
Капітальний ремонт санвузлів Пустомитівської
ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів області
Капітальний ремонт санвузлів Щирецької ЗОШ
№1 І-ІІІ ступенів в с.м.т.Щирець
Капітальний ремонт даху ДНЗ в с.Солонка
Капітальний ремонт даху Раковецького НВК
«ЗНЗ І ступеня – ДНЗ» в с.Раковець
Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ №3 в
м.Пустомити
Капітальний ремонт котельні Милятичівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Капітальний ремонт системи опалення
Чорнушовицького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів –
ДНЗ» в с.Чорнушовичі
Завершення будівництва Наварійської ЗОШ І-ІІ
ст.
Завершальні роботи по добудові двох
дошкільних груп ДНЗ с.Звенигород
Поточний ремонт ДНЗ с.Милятичі
Реорганізація шкіл:
Поршнянську ЗОШ І-ІІ ст.. у Поршнянський
НВК І-ІІ ст.
Жирівську ЗОШ І-ІІ ст.. у Жирівський НВК І-ІІ
ст.

Сума І-півріччя
Замовник
коштів
(тис.
Програми (тис. грн.)
грн.)
1784,2
Відділ
1800,0
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти
Відділ
освіти

176,1151

354,5

184,3317
176,5021
165,359
97,50212
180,426
165,3927
155,2839

177,5
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Гаївську ЗОШ І ст.. у Гаївський НВК І ст.
Наварійську ЗОШ І-ІІ ст..у Наварійську ЗОШ ІІІІ ступенів-гімназію
14 Тимчасове призупинення роботи Селиської ЗОШ
І ст..
Охорона здоров’я
Для виконання поставлених щодо охорони здоров'я району завдань за І-ше
півріччя 2017 року здійснено наступні заходи:
Наказом по ЦРЛ створено АЗПСМ на базі Пустомитівської районної
поліклініки та поліклініки Щирецької міської лікарні
Розширено об’єм лапароскопічних операцій при хронічних холециститах, килах,
гострих
гінекологічних
захворюваннях,
ендоскопічному
гемостазі
при
гастродуоденальних кровотечах, проведення діагностичних лапароскопій–загальна
кількість лапароскопічнихоперцій – 19.
Завершено капітальний ремонт
пересувного флюорографа. Виїзди для
профілактичних оглядів серед людей похилого віку, соціальних незахищених груп
населення, особливо у віддалених населених пунктах району, згідно графіка на
поточний рік.
Підготовлено пакет документів для організаціїпункту надання невідкладної
медичної допомоги при рай поліклініці
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.
Всі ЗОЗ (крім АЗПСМ с.Миколаїв) забезпечено офісною комп»ютерною технікою.
Продовжується процес підключення сільських амбулаторій до Інтернету з метою
переходу на електронний документообіг.
Для участі у обласному конкурсі мікропроектів обласного значення підготовлено
2 мікропроекти та 6 проектів на конкурс ДФРР.
У конкурсі мікропроектів обласного значення, перемогли 2 мікропроекти:
Капітальний ремонт приміщення (з заміною вікон, встановленням підвіконників та
зовнішніх відливів) АЗПСМ с. Миколаїв.
Капітальний ремонт благоустрою території фельдшерсько-акушерського пункту в
с.Скнилів по вул. Козацкій, 30.
Культура
Робота установ та закладів культури району спрямована на як повніше
задоволення потреб людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу,
збереження і примноження національного скарбу – фольклору, збереження історикокультурної спадщини, естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та молоддю,
створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на кращих зразках
української та світової культури.
Народні доми, бібліотеки значно активізували свою роботу , впроваджують нові
форми роботи , особливо для дітей: майстер-класи , флешмоби, конкурси , пізнавальні
пікніки, спортивні квести, віртуальні мандрівки тощо.
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Протягом І-го півріччя :
- Виготовлено ПКД для створення музейної кімнати З.Бабію у НД с. Підсадки;
- Проведено коригування ПКД на реконструкцію НД у с. Наварія і кап. ремонт НД
№2 м. Пустомити,
- Проведено поточний ремонт опалювального котла НД №2 м. Пустомити )
Лісневичі):
- Виготовлено документацію та подано для проведення держекспертизи і дозволів на
початок робіт капітальних ремонтів ( реконструкції) НД у селах Старе Село №1, №2,
Будьків, Гаї , Миколаїв, Городиславичі, Чижиків, Горбачі, Борщовичі , Звенигород
,Соколівка, Дмитре, Піски, Гамаліївка, Загір’я, Наварія, Сердиця, Оброшино ДМШ .
З метою забезпечення закладів культури сучасними технічними засобами,
костюмами та музичними інструментами за виділені Зимновідською та Сокільницькою
сільськими радами субвенції закуплено мікрофони , сценічні костюми ;
В рамках районної пограми закуплено 7 відеопроекторів для сільських установ
культури;
Закуплено крісла для НД с. Черепин і Дмитровичі ( 198 000грн);
- Закуплено сценічне взуття ( 9600грн);
- Закуплено канцелярські та господарські товари ( 28,5 тис.грн)
Розроблено і затверджено районні Програми :
Поповнення бібліотечних фондів на 2017 р.- 165,0тис.грн ,
Охорона культурної спадщини – 405 тис.грн;
«Мідні барви» - 200,- тис.грн.
У 2017р. в рамках обласної програми поповнення бібліотечних фондів до
бібліотек системи надійшло 1 992 прим.книг вартістю 130,4 тис.грн. Читачами
подаровано 64 прим.книг на суму 3885грн.
Відповідно до районної програми поповнення бібліотечних фондів, придбано для
бібліотек системи 934 прим .книг на суму 72 050грн.
Відповідно до плану роботи на 2017 рік бібліотеки району організовували
різноманітні заходи . Щоб зробити читання привабливим працівники, а коло
шанувальників книги ширшими бібліотека в постійному пошуку цікавих форм роботи
Вихованці мистецьких шкіл успішно виступили на Всеукраїнських та обласних
оглядах-конкурсах.

Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі

О.І.ЛОХМАНЮК

