1

Інформація
про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району за перше півріччя 2018 року
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2018
рік затверджено рішенням сесії районної ради від 30.03.2018р. № 457. 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 2018 року
Показник

Одиниц 2017
2018
2018 р.
р.
р.
факт Ія
Прогр
ше
виміру І-ше
півріч ама
півріччя
чя
звіт
РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової
млн.
1786,2 3485
3061,3
продукції у відпускних цінах
грн.
Приріст , зниження (-) обсягів
%
5,3
3,2
71,4
виробництва промислової продукції
Агропромисловий комплекс
Виробництво мяса (ж.в.)
тис.то
9,4
4,1
нн
3,6
Виробництво молока
тис.то
1,2
2,4
1,1
нн
Виробництво яєць
млн.ш
8,2
15,4
7,3
т.
Будівельна діяльність
Обсяги будівельних робіт
млн.
185,3 558,0
253,2
грн.
Приріст, зниження(-) осягів
%
26,2
1,3
36,6
будівельних робіт
РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Гуманітарна сфера
Чисельність наявного населення (на тис.
118,6 120,5
119,4
кінець року)
осіб

%
вико
нанн
я
прогр
ами
87,8
Х
45,6
47,7
47,5
45,3
Х

99,1
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Міграційний приріст(відплив)
населення
Природній приріст (скорочення)
Забезпеченість ліжками
Кількість лікарів
Кількість закладів загальної
практики/ сімейної медицини
Забезпеченість ліжками денних
стаціонарів у поліклініці

осіб

702

1350

456

33,7

осіб
на 10
тис.
нас.
на 10
тис.
нас.
од.

-172
27,75

16
27,75

-198
25,96

Х
93,5

18,7

18,7

18,7

100,0

20

20

22

110,0

на 10
тис.
нас.
%

8,66

8,66

7,96

91,9

Охоплення дітей постійними
74,6
76,0
67,5
Х
дошкільними закладами (у % до
к-сті дітей відповідного віку)
%
100
100
100
Х
Охоплення дітей 5-річного віку
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
487
482
500
103,7
безробітних на кінець звіт, періоду
Створення нових робочих місць
од.
1108
1108
1332
120,2
од.
801
640
424
66,2
Працевлаштування в галузях
економіки
Скерування на навчання та
од.
206
375
188
50,1
підвищення кваліфікації
Залучення до громадських робіт
од.
161
340
184
54,1
Середньомісячна заробітна плата
грн
5257
7780
6659
85,6
ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність
Поступлення доходів до
млн.гр
146,6 245,4
147,4
60,1
зведеного бюджету району
н
Поступлення доходів до
млн.гр
60,3
122,1
72,2
59,1
районного бюджету
н
Інвестиційна діяльність
Обсяг інвестицій в основний капітал млн.
658,1 1700,0 1252,2
73,6
грн.
Приріст (зниження) обсягів
%
Х
82,2
0,2
90,2
інвестицій
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Податково-бюджетна політика
Бюджет району на 6 місяців 2018 року по податках і зборах загального фонду
затверджений у сумі 135425,3 тис.грн., а поступило за 6 місяців 2018 року
147373,3 тис.грн., що становить 108,8% затверджених призначень на 6 місяців.
До місцевого бюджету загальний фонд ( районний бюджет ) на 01.07.2018 року
надійшло податків і зборів 72226,0 тис. грн., що на 3488,9 тис. грн. більше плану на
6 місяців 2018 року, план виконано на 105,1%.
Районний бюджет з Державного бюджету одержав базову дотацію
з
державного бюджету в сумі 8422,3 тис. грн. що становить 100,0 %, .
До бюджетів органів місцевого самоврядування за 6 місяців 2018 року
поступило податків і зборів загального фонду 75147,3 тис.грн. при плані на 6
місяців 2018 року 66688,2 тис.грн., що становить 112,7 % до призначень на 6
місяців 2018 року . Всі органи місцевого самоврядування та ОТГ виконали
доходну частину бюджету на 100% та більше.
Виконано та перевиконано такі податки і збори:
-податок на доходи фізичних осіб- на 103,9%, або більше на 2706,7 тис.грн.;
-державне мито – на 136,4%, або більше на 8,3 тис.грн. ;
-плата за землю- на 111,4%,або більше на 1193,9 тис.грн.;
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів- на 130,8%, або
більше на 29,6 тис.грн.
-єдиний податок- на 112,3%,або більше на 2993,1 тис.грн.
-акцизний податок- на 108,9% , або більше на 2321,7 тис.грн.
-податок на прибуток підприємств комунальної власності – в 8,0 раз, або
більше на 34,4 тис.грн.
-туристичний збір-на 147,0 %, або більше на 67,9 тис.грн.
Видаткова частина зведеного бюджету загального фонду району за січеньчервень 2018 року виконана 59,0 % до уточнених бюджетних призначень
(призначення по бюджету на 2018р. – 895464,7 тис. грн., уточнений план –
958654,6 тис. грн.), проведено видатків 569402,6 тис. грн. та спеціального фонду
проведено видатків в сумі 48896,0 тис. грн. (при уточненому плані 157754,6 тис.
грн.)
По органах місцевого самоврядування кошти профінансовано на 47,6 % до
уточнених призначень (уточнений план – 47473,7 тис. грн., проведено видатків
22451,8 тис. грн.),
по відділу освіти асигнування освоєні на 49% (уточнений план 212103,7
тис. грн., проведено видатків 103998,5 тис. грн.),
по охороні здоров’я асигнування освоєні на 44,8% (уточнений план 92797,9
тис.грн. проведено видатків 41607,9 тис. грн.
по відділу культури і туризму виконано на 53,6 % (уточнений план 25615,4
тис. грн. проведено видатків 13735,2 тис. грн.)
по житлово-комунальному господарству проведено видатків в сумі 11667,0
тис. грн. при уточненому плані 25896,3 тис. грн., в т. ч:
благоустрій –10626,8 тис. грн.
водопровідне господарство- 840,2 тис. грн.
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відшкодування тарифів –200,0 тис. грн..
По сільському господарству проведено видатків в сумі -770,0 тис. грн.. при
уточненому плані 770,0 тис. грн..
На галузь дорожнього господарства проведено видатків -2900,4 тис.
грн..при уточненому плані 8012,4 тис. грн..
Видатки по соціальному захисту і соціальному забезпеченні які
проводяться за рахунок районного бюджету проведено в сумі 10258,8 тис. грн.
(при уточненому плані 23600,0 тис .грн.).
За рахунок субвенції з державного бюджету ( на виплату допомога сім’ям з
дітьми, надання пільг, субсидій) проведено видатків в сумі 355192,0 тис. грн. (
при уточненому плані 506320,6 тис. грн.)
На підтримку засобів масової інформації використано 311,2 тис. грн., при
уточненому плані 700,0 тис. грн..
На утримання установ фізкультури і спорту проведено видатків в сумі –
1642,2 тис. грн., при уточненому плані 3562,0 тис. грн. в т.ч.:
- утримання ДЮСШ „ Юність”- 651,7 тис. грн.
- на підтримку спортивних шкіл „ Тризуб” та « Надія» –737,,5 тис. грн.
- ФСТ „ Колос”- 92,2 тис. грн.
- відділ молоді і спорту –30,4 тис.грн.
- інші видатки- 130,4 тис.грн.
Протягом січня-червня в районі забезпечувалась 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.
Дефіцит фонду заробітної плати по Щирецькій ОТГ на 2018 рік становить
3 081 000,00 грн., ОТГ Підберізці -3 223 000,00 грн..
По Підберізці ОТГ вжиті заходи за рахунок внесення змін до показників
бюджету та спрямування вільного залишку зменшено дефіцит бюджету
1412000,00 грн. Окрім цього, заплановано збільшення видаткової частини
шляхом перевиконання дохідної частини сільського бюджету у 2018 році.
Видатки по оплаті праці проводяться вчасно, заборгованість станом на
01.06.2018 року відсутня. До кінця 2018 року потребу в бюджетних
асигнуваннях буде забезпечено а повному обсязі.
03.04.2018 року була проведена нарада у фінансовому управлінні
Пустомитівської райдержадміністрації за участю керівництва Щирецької ОТГ з
наступних питань:
- збалансування бюджету по доходах і видатках до кінця бюджетного року;
- щодо забезпечення фондом оплати праці працівників бюджетних установ.
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Керівником ОТГ було окреслені заходи щодо наповнюваності бюджету
ОТГ та недопущення кредиторської заборгованості по захищених статтях (легалізація робочих місць, створення нових робочих місць, перереєстрація
підприємств, які здійснюють бізнес на території ОТГ а зареєстровані на іншій
території, реорганізація з 1.09.2018 року Сердицької ЗОШ у початкову).
Промисловий комплекс
В промисловості району працює 58 підприємств, найбільшими з яких є
ТзОВ «Барком» (597 працюючих), ТзОВ СП «Росан-Пак» (401). ПП «Оліяр»
(422).
У 2018 році структурно промисловий комплекс докорінно не змінився,
основу промислової бази району складає переробна промисловість (99,9%), в
якій найбільшу питому вагу займає виробництво харчових продуктів (76,2 %), з
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції – 10,8%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих
виробів, крім машин і устаткування – 8,1%, виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3,2%, машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і устаткування – 1,0%.
У січні-липні 2018 року підприємства району реалізували промислової
продукції на 3061,3 млн.грн., що на 71,4 % більше порівнянні з відповідним
періодом минулого року і складає 5,6% всієї реалізованої продукції в області.
Річним завданням передбачено приріст обсягів реалізації промислової продукції у
діючих цінах 3,2%. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на
одну особу становив 25,8 тис.грн (в області – 21,6 тис.грн). За цим показником
район посів 7-е місце в області.
В 2017 року для звітності у 2018 році залучено в основне коло, ще одне
підприємство ТзОВ «Промінженіринг» (механічне оброблення металевих
виробів).
Протягом цього року проводиться:
реконструкція існуючих будівель під завод з виготовленням кормів ТзОВ
«Агролайф-Інвест»;
реконструкція елеватора з добудовою зерносушарки та буферного силосу,
виробничої котельні з добудовою складу для зберігання біопалива, будівництво
елеватора, зарядної станції тягових кислотних акумуляторних батарей ПП
«Оліяр»;
будівництво нових виробничих площ ТзОВ «Росан-Пак»;
будівництво виробничої бази виробництва електротехнічного обладнання
ПП «Львівавтобудсервіс»;
будівництво офісно-виробничих приміщень ТзОВ «Кран-ресурс»;
будівництво виробничих приміщень по виготовленні металоконструкційна
території ТзОВ «СіЕфТі Україна».
Агропромисловий комплекс
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Обсяг валового виробництва сільськогосподарської продукції (в постійних цінах
2010р.) за 6 місяців 2018 року в агроформуваннях району становить 48,5 млн.грн
що на 5,4% більше до відповідного періоду минулого року.
Для забезпечення виконання програмних показників
в галузі
рослинництва, сільськогосподарські підприємства району під урожай 2018 року
посіяли 18,0 тис.га ріллі що на рівні 2017 року. З метою ознайомлення з новими
продуктами та інноваційними технологіями вирощування ріпаку, 14.06.2018 р. на
базі ТзОВ АПП «Львівське» в с.Звенигород відбувся обласний семінар «День
поля». В даному заході взяли участь аграрії району.
З метою загосподарювання земель державної форми власності, органами
місцевого самоврядування подано 29 клопотань на загальну площу 735 га про
включення в перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності для продажу права на них на земельних торгах.
В галузі тваринництва за 1-ше півріччя 2018 року сільськогосподарськими
підприємствами району вироблено 4098 тонн м’яса в живій вазі, або 114,4% до
м.р., 1154 тонн молока, або 96,6% до рівня м.р, та 7321 тис. шт. яєць або 89,2%
до рівня м.р.
Виробництво молока до минулого року зменшено на 41 тонну , що
пов’язано із ліквідацією в звітному році поголів’я корів у ДПДГ «Миклашів».
Зменшення виробництва яєць до рівня минулого року відбулося за рахунок
технологічно циклу у ФГ «Захід Птиця» ( вибраковка птиці з основного стада та
посадка курки-молодки). Це
дасть можливість в подальшому збільшити
продуктивність поголів’я курки-несучки та наростити виробництво яєць.
Продовжує розвиватися галузь свинарства та вівчарства. Поголів’я свиней
зросло до відповідного періоду минулого року в 7,5, рази та становить 930 голів.
Поголів’я овець збільшено на 8,2% і становить 437 гол. Виробництво вовни
склало 1200 кг, або 153,8% до рівня 2017р.
В районі успішно працює в с.Солонка ФГ «Західний равлик», яке
займається розведенням та реалізацією равликів сімейства
HELICIDAE.
Фермерське господарство реалізовує широкий асортимент м’яса равлика, як
готової продукції в харчових цілях, так і поголів’я маточних стад .
Річне завдання за 6 місяців 2018року с/г підприємствами виконано по
виробництву м’яса на 43,6%, молока на 47,7 %, яєць на 47,5%.
Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції за 6 місяців
2018року в сільськогосподарських підприємствах району
Назва
продукції

Одиниц
і виміру

М'ясо (ж. в.)
Молоко
Яйця

тонн
тонн
тис. шт.

2018
річне
завдання
9400
2400
15400

1-ше півріччя
фактично
2018 р. 2017р.
4098
1144
7321

3583
1195
8204

1-ше
півріччя
2018р. в % до
1-ше
річного
півріччя завданн
2017р.
я
114,4
43,6
95,7
47,7
89,2
47,5
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З районного бюджету для фінансування Комплексної Програми підтримки та
розвитку агропромислового комплексу Пустомитівського району на 2018-2020
роки у 2018 році виділено кошти в сумі 770 тис. грн. За 6 місяців цього року
Комплексну програму профінансовано в повному обсязі за напрямами :
- Фінансова підтримка
розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів - 270 тис. грн.;
- Фінансова підтримка суб’єктів господарювання в галузі сільського
господарства у вигляді часткової компенсації вартості придбаних технічних
засобів – 400 тис. грн.;
- Фінансова підтримка сільськогосподарських підприємств за приріст
поголів’я корів молочного напряму продуктивності – 100 тис. грн.
У виконанні районної Комплексної програми у 2018 році взяли участь
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
«ГорбоГори» та 9
агроформувань.
З метою популяризації агротуристичного кластеру, як прикладу із створення
платформи сталого розвитку сільських територій 06.03.2018р. в м. Пустомити
сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «ГорбоГори» відкрив
фермерський магазин «ГорбоГори» з продажу сільськогосподарської продукції,
де створено 4 робочих місця. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив
об’єднує 28 членів кооперативу.
19-21 квітня 2018р сільськогосподарські та харчопереробні підприємства
району взяли участь у VII Міжнародній виставці та форумі «AGROPORT WEST
Lviv- 2018», на яку завітав привітати учасників Президент України Петро
Порошенко. При огляді виставки, Президент України значну увагу приділив
Пустомитівському району, зокрема агротуристичному кластеру «ГорбоГори» та
ПП «Оліяр». Третій день Форуму відбувся на території Пустомитівського району
(біля ТОВ «Транс-сервіс») у форматі Дня поля «Трипілля Львів».
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.
Інфраструктура підтримки малого підприємництва: Асоціація керівників
підприємств
та
підприємців
Пустомитівщини,
Асоціація
фермерів,
Пустомитівська районна організація роботодавців. Працює 3 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
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„Про адміністративні послуги” в районі працює Центр надання адміністративних
послуг із надання адміністративних послуг. В Центрі надається 59
адміністративних послуг, послуг райдержадміністрації — 21; відділу
держгеокадастру — 16; територіальних органів виконавчої влади - 22
адміністративних послуг. Протягом 2018 року в центр звернулося 9149
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 2018 року
отримано 237,5 тис.грн., а саме на:
одна особа з числа безробітних громадян отримали одноразову допомогу
для започаткування власної справи в сумі 46,1 тис.грн.;
створено 3 нових робочих місць з відшкодування компенсації по сплаті
єдиного внеску в сумі 191,4 тис.грн..
Ринок праці та зайнятість населення
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій району у січні-червні 2018 року становила 16533 особи (3,5%
зайнятих в економіці області), що на 3,8% менше, ніж у січні-червні 2017 року.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018 року становила
500 особи. Порівняно з відповідною датою минулого року їх кількість
зменшилась на 13 осіб. Допомогу по безробіттю отримували 88,5% осіб, які мали
статус безробітного.
З початку року в районі створено 1332 нових робочих місць при річному
завданні 1108, річне завдання виконано на 120,2%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств,
установ та організацій району у січні-чнрвні 2018 року порівняно з січнемчервнем 2017 року збільшилась на 26,7 % і становила 6659 грн. Рівень заробітної
плати працівників району у І-му півріччі 2018р. був нижчим за середній показник
в області на 15,6%, або на 1232 грн.
Станом на 1 липня 2018р. заборгованість з виплати заробітної плати
становила 68,5 тис.грн. На район припало 0,1% від загальнообласного обсягу
заборгованості з виплати заробітної плати.
Інвестиційна діяльність
У січні-червні 2018 року капітальні інвестиції підприємств та організацій
району становили 1252,2 млн.грн (13,0% від загальнообласного обсягу). За цим
показником серед регіонів області район посів друге місце.
У розрахунку на одну особу у районі припало 10,5 тис.грн інвестицій (в
області – 3,8 тис.грн). За цим показником район посів третє місце.
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Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у
підприємства та організації району з початку інвестування, на 1 липня 2018 року
становив 29,3 млн.дол. США, або 3,1% від їхнього загальнообласного обсягу. За
цим показником район посів
8-е місце в області.
У розрахунку на одного мешканця району припало 246,3 дол. США прямих
іноземних інвестицій (у середньому в області – 388,5 дол. США).
У січні-червні 2018 року у підприємства та організації району надійшло
567,3 тис.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що
становило 0,8% від загальнообласного обсягу надходжень. Вкладення в економіку
району здійснили інвестори з 25 країн світу.Лідерами в інвестуванні підприємств
Пустомитівщини є партнери з Кіпру та Італії.
Розвиток дорожнього господарства та транспорту
Транспортну інфраструктуру району складають автомобільні дороги
загального користування державного значення – 100,8 км., автомобільні дороги
загального користування місцевого значення - 314,8 км., залізничні колії - 97,18
км..
В рамках обласної Програми розвитку дорожньої інфраструктури і
фінансування робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг у 2018 році з обласного бюджету передбачено
5 000,000 тис. грн. на капітальний та поточний ремонт 8 доріг комунальної
власності району, зокрема:
- Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду по вул. Лугова с.
Семенівка – 783,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт вул. Савчинського в с. Звенигород – 783,0 тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул. Роксолани в с. Зимна Вода – 783,0
тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул. Просвіти в селі Підбірці – 783,0
тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вул. О. Гончара в с. Борщовичі – 785,0
тис.грн.;
- Капітальний ремонт дороги по вулиці Героїв УПА в с. Підсоснів – 200,0
тис.грн.;
- Поточний ремонт комунальної дороги по вулиці Шевченка Тараса в с.
Городиславичі – 100,0 тис. грн.;
- Капітальний ремонт пішохідної дороги по вул. О. Кобилянської в смт.
Щирець – 783,000 тис. грн..
Станом на 01.07.2018 року розпочато роботи з капітального ремонту дороги
по вул. Просвіти в селі Підбірці. Роботи виконує підрядна організація - ТДВ
"ШРБУ № 65". Також проводяться роботи з капітального ремонту пішохідної
дороги по вул. О. Кобилянської в смт. Щирець (підрядна організація – ТзОВ
"ДОБРI ДОРОГИ"). Оголошено тендерні процедури в системі електронних
державних закупівель «Прозорро» по об`єктах «Капітальний ремонт вул.
Савчинського в с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області» та
«Капітальний ремонт дороги по вул. Роксолани в с. Зимна Вода Пустомитівського
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району Львівської області».
Капітальний ремонт доріг комунальної власності району проводиться також
за рахунок коштів перехідної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій. Станом на 01.07.2018 року проведено робіт на суму 1 672,9072 тис.
грн., зокрема:
- Ремонт дороги по вул. Сонячна в с.Підгірне – 190,000 тис. грн.;
- Капітальний ремонт вул. Сірка (від вул. Львівської до вул. Кн. Ольги) в с.
Зимна Вода – 1 000,0 тис. грн.;
- Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду вулиці Полуботка, в
с. Конопниця – 482,9072 тис. грн.;
Окрім того, станом на 01.07.2018 року укладено угоди з підрядною
організацією ТзОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" на проведення
реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту доріг загального
користування державного та місцевого значення на території району за кошти
державного бюджету на загальну суму 530 988,265 тис.грн., а саме:
- реконструкція автодороги Т-14-16 Львів - Пустомити – Меденичі км 28+775
- км 38+200 – 225 394,2996 тис. грн.
- поточний середній ремонт автодороги Т-14-16 Львів – Пустомити –
Меденичі км 28+200 – км 28+775 – 15 884,20761 тис.грн.;
- капітальний ремонт автодороги Т-14-16 Львів - Пустомити – Меденичі км
17+050 - км 28+200 – 225 100,000 тис.грн.;
- поточний середній ремонт автодороги С141250 (Давидів – Товщів – Бібрка)
– Черепин км 0+000 – км 2+000 – 2 975,965 тис.грн.;
- капітальний ремонт автодороги С141244 Гаї – Підсоснів км 0+000 – км
6+500 – 61 643,792 тис.грн..
Оголошено тендерні процедури на проведення робіт з капітального ремонту
доріг загального користування місцевого значення району:
- С141266 Жирівка – Зубра (Київ – Чоп) км 1+750 – км 2+300;
- С141265 Зубра – Пасіки Зубрецькі (Київ –Чоп) км 1+707 – км 2+922;
- С141255 Старе Село – Будьків км 0+000 – км 3+100.
Оголошено тендерні процедури на проведення робіт з поточного середнього
ремонту доріг загального користування місцевого значення району:
- C141263 (Львів – Меденичі) – Семенівка на ділянці км 0+900 – км 1+600;
- С141252 Жирівка – Вовків км 0+000 - км 1+000;
- C141222 (Львів – Тернопіль) – Під’ярків км 0+000 – км 3+540, км 3+840 –
км 4+340, км 4+490 – км 5+400;
- С141242 (Київ – Чоп) – Гаї – Острів мостовий перехід км 8+600;
- С141242 (Київ – Чоп) – Гаї – Острів мостовий перехід км 9+850;
- С141210 Муроване – Новий Яричів км 6+100 – км 7+900;
- С141210 Муроване – Новий Яричів км 2+000 – км 4+300;
- С141210 Муроване – Новий Яричів км 6+100 – км 10+000;
- C141209 Оброшине – Наварія км 3+400 - км 7+300.
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Будівельна діяльність
Протягом I півріччя 2018 року активно велися будівельні роботи на
об`єктах культурної галузі. Проводилися роботи по проведенню капітальних
ремонтів закладів культури району, а саме народних домів в селах Загір’я,
Милошовичі, Гаї, Чижиків, НД №2 м.Пустомити (мкр.Лісневичі). Завершено
роботи по капітальному ремонту народного дому с.Звенигород та реконструкція
народного дому с.Наварія. Виготовлено ПКД на ремонт народних домів сіл:
Городиславичі, Вовків, Товщів, Старе Село (НД №2), Коцурів, Гринів, Соколівка,
Горбачі, Дмитре та кап. ремонт народного дому с.Наварія.
Проводилися капітальні ремонти також і в закладах освіти району. У
першому півріччі 2018 року проводилися роботи з утеплення фасаду
Борщовицького НВК І-ІІІ ст. площею 1046 м2. Також велися роботи з будівництва
дошкільного навчального закладу в с. Борщовичі та дитячого дошкільного
навчального закладу на 75 місць по вул. Л.Українки в с.Пасіки-Зубрицькі.
Оголошено тендерні процедури в системі державних закупівель «Прозорро» по
об`єктах «Будівництво спортивного залу Зимноводівської ЗОШ №2 по вул.
І.Сірка в с. Зимна Вода», «Будівництво школи в с. Оброшине», «Реконструкція
існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ ступеня ім. Лева Шанковського в
селі Оброшино», «Капітальний ремонт з утепленням фасаду Підбірцівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів в с.Підбірці».
У сфері охорони здоров`я завершено роботи по реконструкції та
благоустрію Борщовицької АЗПСМ, ведуться роботи по капітальному ремонту
АЗПСМ с.Сокільники. Розроблено кошторисну документацію на капітальний
ремонт сходової клітки та ремонт пандусу АЗПСМ в с.Ставчани, розробляється
проектно-кошторисна документація на реконструкцію системи енергопостачання
в АЗПСМ с. Старе Село. Виготовляються необхідна документація для
будівництва АЗПСМ в с. Муроване, Ямпіль, Миклашів, Семенівка, ПасікиЗубрицькі та Наварія.
Також проводилися будівельні роботи з реконструкції спортивних
футбольних майданчиків із штучним покриттям в селах Зубра, Ямпіль, Жирівка,
Семенівка та Зимна Вода.
Загалом на 2018 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 обласних програм, коштів районного бюджету та
місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, зокрема:
З Державного фонду регіонального розвитку передбачено фінансування 12
об`єктів на загальну суму 48 021,883 тис. грн.;
Залишок коштів перехідної субвенції з державного бюджету на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2018 рік
складав 6 480,066 тис. грн.
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З Державного бюджету виділили 14 041,100 тис. грн. на розвиток
інфраструктури Давидівської, Солонківської, Мурованської, Підберізцівської та
Щирецької об`єднаних територіальних громад Пустомитівського району;
За рахунок коштів обласного бюджету, передбачених Програмою
проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку у Львівській області
у 2018 році в Пустомитівському районі реалізовується 100 мікропроектів на суму
13 276,930 тис. грн.;
За рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено на 2018 рік
фінансування 4 об`єктів на суму 3 200,000тис. грн.;
В рамках обласної програми «Спортивний майданчик» на 2017-2021 роки
передбачено на 2018 рік 850,0 тис. грн. з обласного бюджету на реалізацію 4
спортивних майданчиків.
Підприємства району у січні-липні 2018 року виконали будівельних робіт
на 253,2 млн.грн, що становило 7,8% від загального обсягу в області.
У січні-червні 2018 року прийнято в експлуатацію 69,5 тис.м2 загальної
площі житла, що на 22,2% більше ніж за відповідний період попереднього року.
Частка району у загальнообласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла
становила 16,3%. За цим показником район посів друге місце.
На 1000 осіб району припало 584 м2 загальної площі новозбудованого
житла (в області − 170 м2).
За І півріччя 2018 року відділом містобудування та архітектури районної
державної адміністрації проводилося виконання Програми розроблення
генеральних планів населених пунктів Пустомитівського району на 2016-2020
роки (в новій редакції), затвердженої рішенням сесії Пустомитівської районної
ради від 24.03.2017 № 272. В результаті проведеної відділом роботи за І півріччя
2018 року затверджено 7 генеральних планів населених пунктів – сіл Волиця та
Бережани Давидівської сільської ради ОТГ, сіл Звенигород, Шоломинь та Гринів
Звенигородської сільської ради, с.Семенівка Семенівської сільської ради та
внесено зміни до генерального плану с.Конопниця Конопницької сільської ради.
На розроблення генеральних планів сіл Звенигород, Шоломинь та Гринів
Звенигородської сільської ради, с.Семенівка Семенівської сільської ради,
с.Конопниця Конопницької сільської ради затрачено кошти з місцевого бюджету
на суму 331 тис.грн. (інформація надана без врахування містобудівної
документації, яка розроблена в населених пунктах Давидівської сільської ради
ОТГ).
Всього на даний час затверджено та розроблено 89 генеральних планів
населених пунктів. Знаходяться в розробці ще 10 генеральних планів населених
пунктів та потребують розроблення ще 5 генеральних планів населених пунктів
району.
Також проектними організаціями у І півріччі 2018 року розроблено 17
детальних планів території, на які затрачено коштів з місцевого бюджету в сумі
55,0 тис. грн., а коштів з інших джерел, не заборонених законом, в сумі 80,5 тис.
грн.
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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 160 працівників.
З метою ефективного вирішення питань, пов’язаних із поводженням з
побутовими відходами райдержадміністрацією вживаються відповідні заходи.
На території району організовано централізований вивіз твердих побутових
відходів у 95 населених пунктах із 104.
Послуги по вивозу ТПВ надають 4 спецпідприємства - ТзОВ
«Спецавтотранс» ТзОВ "ДВ-Екосвіт", ТзОВ «Санком-Львів», ТзОВ "АВЕ ЛЬВІВ"
та КП «Наше село».
Варто також зазначити, що в районі проводиться роздільний збір ТПВ.
На території 13 сільських рад організовано збір ПЕТ пляшки (встановлено
213 контейнерів) і в 4 сільських радах проводиться збір склотари (встановлено 13
контейнерів).
З
метою
забезпечення
споживачів
послугами
безперебійного
централізованого водопостачання, покращення якості питної води та запобігання
погіршення екологічної ситуації в 2018 році у галузі житлово-комунального
господарства проведено наступні роботи:
- виготовлено ПКД на будівництво каналізаційної мережі кварталів забудови
південної частини м. Пустомити;
- виготовлено ПКД та проведено експертизу на реконструкцію водопровідноканалізаційної мережі по вул. Грушевського в м. Пустомити;
- проведено поточний ремонт водопостачання паркової зони вул. Грушевського в
м. Пустомити;
- проведено поточний ремонт каналізації паркової зони вул. Грушевського в м.
Пустомити;
- проводиться перерахунок кошторисної документації в цінах 2018р.
на
будівництво побутової самопливної каналізації вул. Львівська та Партизанська с.
Муроване Мурованської ОТГ;
- проведено коригування проекту «Відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану річки Зубра а також для боротьби з
шкідливою дією вод на території Жирівської сільської ради» та проводиться
оцінка впливу на довкілля;
- виготовлено ПКД та подано на експертизу проект «Відновлення і покращення
гідрологічного режиму та санітарного стану р. Коцурівка, її приток та розчистки
водних каналів на території Звенигородської сільської ради»;
- замінено трубопровід зовнішньої мережі водопостачання по вул. Самбірській с.
Лапаївка;
- виготовлено ПКД та проведено експертизу робочого проекту капітальний
ремонт благоустрою прибудинкової території з облаштуванням проїзду від вул.
Шевченка до вул. Б. Хмельницького, 14 в с. Підгірне;
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- виготовлено ПКД та проведено експертизу робочого проекту капітальний
ремонт благоустрою прибудинкової території по вул. Дружби в с. Підберізці;
- на стадії завершення будівництво каналізування центральної і західної частини
села Сокільники з очищенням ставків та природних водойм в районі вулиць
Львівської- Шевченка, Січових Стрільців та природної водойми в районі вулиці
Івана Франка;
- в стані завершення роботи по будівництву насосної станції в районі вулиці
Садової в с. Сокільники;
- виготовляється ПКД на будівництво насосної станції №3 в районі вулиці Голда
в с. Сокільники;
- в процесі завершення виготовлення ПКД на реконструкцію очисних споруд
біологічного очищення стічних вод продуктивністю 2000 м3/добу в с.Оброшино;
- завершено будівництво каналізаційних мереж та споруд по вул. Роксолани в с.
Зимна Вода;
- проводиться перерахунок ПКД в цінах 2018року по реконструкції очисних
споруд глибокого біологічного очищення стічних вод в с.Верхня Білка;
- проводяться роботи по будівництуо каналізаційних мереж, каналізаційної
насосної станції в с. Холодновідка;
- завершено капітальний ремонт водопроводу від вул. Городоцької до насосної
підкачувальної станції на вул. Кармелюка на території Лапаївської сільської
ради;
- проведено капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с.
Лапаївка;
- виготовляється ПКД на капітальний ремонт даху і фасадів житлового будинку
№ 11 по вул. Геофізиків в с. Лапаївка;
проведено заміну покриття дахів в будинках 23, 25, 27 по вул. Геологів с.
Лапаївка;
-виготовлено ПКД та проведено експертизу робочого проекту на реконструкцію
вуличного освітлення в с. Глуховичі;
- проведено поточний ремонт вуличного освітлення вул. Козацька-Зелена в с.
Сокільники;
- проведено поточний ремонт вуличного освітлення вул. Шептицького в с.
Сокільники;
- проведено розпуск мережі електропостачання в будинку вул. Геофізиків,17 у с.
Лапаївка;
- виготовлено ПКД та проведено експертизу на реконструкцію вуличного
освітлення с. Глуховичі;
- проведено поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Козацька-Зелена в с.
Сокільники;
- проведено поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шептицького в с.
Сокільники;
- завершено будівництво зовнішнього освітлення в селі Підсоснів Миколаївської
сільської ради;
- Проводяться роботи по будівництву зовнішнього освітлення в селі Миколаїв
Миколаївської сільської ради;
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- виготовлено ПКД та пройдено експертизу на будівництво зовнішнього
освітлення в селах Гаї, Городиславичі;
До зимового періоду планується підготувати 88 об’єктів соціальної сфери,
зокрема 31 загальноосвітній навчальний заклад, 17 дошкільних навчальних
закладів, 40 медичних закладів в тому числі - 28 котелень, з них 22- відділу освіти
райдержадміністрації, 3- центральної районної лікарні та 1 котельня відділу
культури райдержадміністрації) та 2 котельні ПП ПФ РОЖ «Лапаївка».
На даний час проводиться підготовка бюджетних установ та організацій до
опалювального сезону 2018/2019рр. , а саме проводяться поточні ремонти в
приміщеннях, проводяться заходи з енергозбереження (утеплення фасадів, ремонт
покрівлі, заміна вікон та дверей). Станом на 01.08.2018 готовність об’єктів
становить 60%.
Бюджетні установи та організації, які фінансуються з місцевого бюджету
не мають заборгованості за спожиті енергоносії.
Енергозбереження
Враховуючи позитивний досвід реалізації «Програми енергозбереження для
населення Львівщини на 2013-2016 роки», відділом житлово-комунального
господарства та будівництва райдержадміністрації розроблено «Програму
енергозбереження для населення Пустомитівщини на 2017-2020 роки», яку
затверджено рішенням Пустомитівської районної ради від 13.01.2017 № 214.
Програмою передбачається відшкодування відсотків у розмірі 15%
відсотків річних в національній валюті за кредитами, отриманими мешканцям
району на впровадження енергозберігаючих заходів та на заходи, орієнтовані на
використання альтернативних до газу джерел енергії.
За перше півріччя 2018 року за «Програмою енергозбереження для
населення Пустомитівщини на 2017-2020 роки» здійснювалось відшкодування 82
позичальникам які отримали кредити в банківських установах району з сумою
компенсації з початку року 77,155 тис. грн., в тому числі, 15 кредитних договорів,
по яких здійснюється відшкодування за перше півріччя 2018 року та 67 кредитних
договорів за 2017 рік.
В установах бюджетної сфери, які фінансуються з місцевого бюджету
впроваджуються енергозберігаючі заходи, а саме: заміна вікон, утеплення
фасадів, реконструкція котлів, реконструкція теплових мереж, реалізація заходів з
використанням альтернативних джерел енергії (електроопалення).
Окрім того відповідальними особами проводиться робота щодо
енергетичного менеджменту в закладах освіти, медицини та культури на території
району.
Соціальний захист населення
Станом на 01.07.2018 на обліку в управлінні соціального захисту населення
Пустомитівської РДА перебуває 4915 інвалідів, 5200 ветеранів війни на яких
поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни та гарантій їх
соціального захисту", з них 786 учасників бойових дій АТО, 5887 дітей війни.
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Протягом І півріччя 2018 року санаторно-курортним лікуванням
забезпечено 6 інвалідів війни, 2 учасників бойових дій, 3 учасники бойових дій
АТО, 3 інвалідів загального захворювання, 1 учасників.
Скеровано на МСЕК
для вирішення питання забезпечення
спецавтотранспортом 2 інвалідів ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І
категорії.
Видано 148 скерувань для забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами та 95 скерувань для забезпечення засобами пересування та реабілітації.
Виплачена компенсація витрат на бензин, ремонт та обслуговування
автомобілів 38 інвалідам на суму 5992,28 грн. та транспортне обслуговування
автомобіля 21 інваліду на суму 4290,93 грн.
За І півріччя 2018 року отримали субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг 23660 сімей на суму 143199,3 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 - 230 заявниць, на суму
414,7 тис. грн.;
 допомогу при народженні дитини - 4729 сімей, на суму 32070,0 тис.
грн.;
 допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 57
сімей, на суму 1340,3 тис. грн.;
 допомога при усиновленні дитини - 10 сімей, на суму 87,7 тис. грн.;
 допомогу на дітей - 392 одинокі матері, на суму 3882,5 тис. грн.;
 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям – 800 сімей, на
суму 14201,4 тис. грн.;
 тимчасову допомогу - 3 сім’ї на суму 10,4 тис. грн.;
 щомісячну адресну допомогу особам, що переміщуються – 73 чол., на
суму 578,9 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 15 сім’ям, житлових
субсидій 265 сім’ям, відмовлено в наданні допомог 20 сім’ям, в наданні субсидії –
11 сім’ї.
Протягом цього періоду 629 чоловік одержали допомогу по догляду за
інвалідами І групи та престарілими громадянами на суму 116,7 тис.грн., 329
чоловік одержали щомісячну грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ
групи внаслідок психічного розладу на суму 3829,0 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги одержали 48
чоловік на суму 58,3 тис. грн.
Згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу дітямінвалідам та інвалідам з дитинства" 1254 сім’ї одержали 13377,5 тис. грн.
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1 дитячому будинку сімейного типу та 7 - м прийомним сім’ям виплачено
допомог на суму 500,0 тис. грн.
Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам виплачено 379 особам на суму 3297,8 тис. грн.
В Пустомитівському районнному територіальному центрі соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) функціонують такі
форми
обслуговування:
- відділення соціальної допомоги вдома;
- відділення адресної грошової та натуральної допомоги.
За перше півріччя 2018 року 86 соціальних робітників надавали соціальні
послуги у відділенні соціальної допомоги вдома 815 одиноким непрацездатним
громадянам (закупівля продуктів та медикаментів, прибирання житла, оплата
комунальних послуг та оформлення субсидій проведення співбесід та інші
послуги згідно індивідуального плану).
В 2018 році у Львівський геріатричний пансіонат поселено 2 особи
одиноких.
Протягом першої половини 2018 року 54 соціальних робітників здійснювали
комунікацію з 302 учасниками АТО. За цей час було вирішено такі проблемні
питання: виділення земельних ділянок вирішились для 11 сімей. Також 26
учасників АТО отримало безкоштовно квитки й побували на товариському матчі
«Україна – Словаччина» на стадіоні Арена-Львів, 86 учасників безкоштовно
переглянуло фільм «Кіборги», 44 сім’ям допомогли зібрати документи на разову
матеріальну допомогу від районної чи сільської рад. Здійснюється соціальний
супровід за 302 учасниками АТО.
Пустомитівський районний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів є закладом системи органів праці та соціального захисту населення,
метою діяльності якого є надання дітям-інвалідам можливості, незалежно від
характеру і причин їх інвалідності, найбільшої участі в соціальному і
економічному житті шляхом оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і
навичок, розвитку їхньої особистості в умовах спеціально організованого
навчально-виховного процесу, органічно поєднаного з іншими формами
реабілітації та інтеграції в суспільство .
Учасниками реабілітаційного процесу є діти з інвалідністю віком до 18
років та діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.
З січня по червень 2018 року вчителем-реабілітологом та вихователем
соціальним по роботі з дітьми-інвалідами були проведені колективні заняття за
методикою В.Л. Сухар «Я у світі», та індивідуальні заняття за методикою Д.
Глена, елементи методики Монтессорі; «Маленькі сходинки». Всі заняття
проводяться щоденно за умови перебування дитини в закладі. Вправи
підбираються індивідуально для кожної дитини.
Протягом I півріччя 2018 року проводились круглі столи з батьками та
індивідуальні бесіди для вирішення певних питань та проблем, наприклад: агресія,
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аутизм, бабуся і дідусь, батько, братики і сестрички, гарні манери, гіперактивність,
гроші, день народження, дитячий малюнок, дружба.
Також проведено святкові заходи для дітей.
Сімейна та молодіжна політика
Одним із пріоритетних напрямків роботи Пустомитівського районного
центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді є робота з учасниками АТО та
членами їх сімей, сім’ями загиблих учасників АТО та сім’ями загиблих Героїв
Небесної Сотні.
Загальна кількість отримувачів послуг (за карткою обліку роботи з сім’єю)
охоплених індивідуальною роботою за І півріччя 2018 рік в тому числі сім’ї
учасників АТО, сім’ї загиблих учасників АТО та сім’ї загиблих Героїв Небесної
Сотні - 732, в ході роботи надано 2128 індивідуальних послуг.
За І півріччя 2018 року фахівцями із соціальної роботи та працівниками
Центру проведено 52 групових заходи, охоплено 788 осіб.
Захист прав дітей
Станом на 01.07.2018 на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування служби у справах дітей перебувало 104 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Зі 104 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку виховуються: в
сім’ях опікунів, піклувальників – 75 дітей; в прийомних сім’ях – 7 дітей; в
дитячих будинках сімейного типу – 13 дітей; в закладах – 7 дітей, в сім’ях
родичів/знайомих – 2 дитини.
За 6 місяців 2018 року на первинний облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування службою взято 5 дітей, які набули статусу дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них влаштовано: в сім’ї громадян, під
опіку/піклування – 2, в сім»ю родичів/знайомих – 2 дитини, 1 дитина набула
статусу, перебуваючи в закладі.
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». 10 – дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування знято з первинного обліку у зв’язку із
досягненням повноліття.
На території району проживає 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у
справах дітей інших районів (регіонів).
Станом на 01.07.2018 року в Пустомитівському районі функціонує 7
прийомних сімей, в яких виховується 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа, та дитячий будинок сімейного типу, у
якому виховується 5 дітей зазначеної категорії.
Зі 104 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 15 дітей є
власниками житла; 89 дітей мають житло на праві користування; 75
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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 29 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 79 дітей.
Станом на 01.07.2018 на місцевому обліку дітей, які підлягають
усиновленню, перебуває 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування і 10 кандидатів в усиновлювачі. Станом на 01.07.2018 року на
території Пустомитівського району проживає 56 дітей у 37 сім’ях усиновлювачів.
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
01.07.2018 на обліку в Єдиному електронному банку даних дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, перебуває 45 дітей, з них: - 40 дітей, батьки яких
ухиляються від виконання батьківських обов’язків; - 4 дітей, відносно яких
вчинено насилля в сім’ї, 1 дитина переміщена із тимчасово окупованої території
або району проведення антитерористичної операції. Протягом 6-місяців
поточного року на облік було поставлено 9 дітей батьки яких ухиляються від
виконання батьківських обов’язків; знято з обліку 1 дитину у зв'язку із набуттям
статусу.
Освіта
На початок 2018 року року мережа закладів освіти району становила 17
закладів дошкільної освіти, в яких отримують дошкільну освіту 1616 дітей 2
заклади позашкільної освіти (ЦДЮТ та ДЮСШ «Юність»), 31 заклад загальної
середньої освіти (навчається 7896 учнів в 43 класах). У закладах освіти працює
1800 працівників, з них 1400 педагогічних.
Мережа налічує 17 закладів дошкільної освіти та 8 підрозділів у складі
навчально-виховних комплексів та три групи школи «Малюк» на базі ЦДЮТ. У
закладах дошкільної освіти освітнім процесом охоплено 1616 дітей, 109 дітей в
дошкільних підрозділах НВКта 62 дітей в групах ЦДЮТ. Охоплення дітей 3-6
років дошкільною освітою становить 98%.
Значні зусилля відділу освіти педагогічних працівників направлені на
збереження мережі дошкільних закладів, підвищення якості освітнього процесу,
стовідсоткове охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами
дошкільного виховання. З метою охоплення дітей дошкільною освітою у
колишньому приміщенні Наварійської початкової школи відрито заклад
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дошкільної освіти, в якому виховується 50 дітей. В подальшому буде проводитись
ремонт і відкриється додаткова група для 25 дітей.
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 всіх школах створено
сайти чи блоги шкіл.
Згідно Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
відпочинкова зміна тривала 14 днів з 29.05 по 14.06.2018 року. У цей період
працювало 27 мовних відпочинкових таборів, в яких оздоровлено 1380 дітей.
Організано учнів у Військово-патріотичний табір «Вишкіл» для учнівської
молоді для юнаків.
У першому півріччі 2018 року проведено утеплення фасаду Борщовицького
НВК І-ІІІ ст.. площею 1046 м2, на суму 1499.936 тис.грн., з обласного бюджету
проплачено 233000 грн.
Охорона здоров’я
Для виконання поставлених щодо охорони здоров'я району завдань за І-ше
півріччя 2018 року здійснено наступні заходи:
Розпочато
впровадження в закладах охорони здоров’я
медичної
інформаційної системи «Доктор – Елекс» для забезпечення електронного ведення
медичної статистики та створення електронного реєстру пацієнтів, що зумовило
виконання І рівня Програми інформатизації медичної галузі району на 20172018рік. Введення електронних декларації про вибір лікаря, який надає первинну
медичну допомогу, як складової частини реформи медицини можна вважати
однією із передумов створення єдиної комп’ютерної системи закладів охорони
здоров»я району
Проведено торги, із переможцем укладено договір на закупівю
автоматичного біохімічного аналізатора DS-161 для комунального закладу
Пустомитівської
районної
ради
«Пустомитівської
ЦРЛ,
придбання
високочастотного електрокоагулятора ЕК-300М з функцією зварювання живих
біологічних тканин для Щирецької міської лікарні Пустомитівської ЦРЛ,
закупівлю автоматичного гематологічного аналізатора для Старосільської
амбулаторії загальної практики-сімейної медицини.
Розробляються проектно-кошторисні документації на капітальний ремонт
сходової клітки та ремонт пандусу АЗПСМ в с.Ставчани та реконструкцію
системи енергопостачання в АЗПСМ с. Старе Село.
Завершено будівельно-монтажні роботи по реконструкція та благоустрію
Борщовицької АЗПСМ. Ведуться будівельно-монтажні роботи по капітальному
ремонту АЗПСМ с.Сокільники.
Кількість закладів загальної практики - сімейної медицини у 2018 році
зросла до 22 амбулаторій, що становить 110,0 % до даних 2017 року.
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Культура
Мережа установ культури району станом на 30червня 2018 року становила:
- народних домів - 40: 1 районний народний дім, 4 – міських і 35– сільських,
- бібліотек централізованої бібліотечної системи – 34,
- 18 колективів , які мають звання «народний» та « зразковий»,
-Пустомитівська школа мистецтв,
- Оброшинська та Звенигородська дитячі музичні школи,
-Музей 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.
КАПІТАЛЬНІ РЕМОНТИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ :
- виготовлено ПКД на об’єкти : Городиславичі, Вовків, Товщів, Старе Село
№2, Коцурів, Гринів та кап. ремонт народного дому с.Наварія;
- проведено капітальні роботи по капітальних ремонтах народних домів сіл
Загір’я, Милошовичі, Гаї, НД №2 м.Пустомити (мкр.Лісневичі);
- закрито об’єкти по кап.ремонту народного дому с.Звенигород та
реконструкція народного дому с.Наварія.
ПРИДБАННЯ
З метою забезпечення закладів культури сучасними технічними засобами,
костюмами за виділені сільськими радами субвенції закуплено сценічні костюми
та оргтехніку для народних домів сіл Миколаїв, Зимна Вода та Старе Село.
Закуплено :
- відеопроектори для народних домів ( 149 320грн);
- бібліотечний фонд для централізованої бібліотечної системи (12 040 грн.);
- господарські товари, дипломи -88 890 грн.;
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
історико-культурної 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.
Розвиток фізичної культури та спорту
Сектором молоді та спорту районної державної адміністрації протягом І
півріччя 2018 року проводились спортивні та молодіжні заходи. Так протягом
першого півріччя 2018 року було проведено районний турнір з вільної боротьби
«Щирецький килим», шаховий турнір пам’яті героїв Небесної Сотні, першість
району з шахів і шашок, спартакіаду державних службовців – зональні змагання,
районний чемпіонат з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», районні змагання
«Олімпійське лелеченя», міжнародний шаховий турнір «Травневий дебют»,
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змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), проводилися
молодіжні та спортивні заходи до Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді та
Дня матері. Також команди району брали активну участь а обласних змаганнях
таких як: баскетболу, бадмінтону, пляжного волейболу, плавання, обласному
молодіжному фестивалі «Зашків» та інших.
Учні із загальноосвітніх шкіл району ( 21 хлопець та 22 дівчини) пройшли
військово-патріотичний вишкіл на базі відпочинкової зони «Альбатрос» в с.Воля
–Гомулецька Жовківського району.
Проводилася також мандрівка молоді до монастирських святинь «Обереги
духовності» та похід молоді на гору Маківку «Стежками героїв».
Команда із Пустомитівської ЗОШ №1 брала участь у військово- патріотичній
грі «Ігри Нескорених» у с.Сприня Самбірського району, де зайняла І місце.

Начальник відділу економічного
розвитку, інфраструктури та торгівлі

О.І.МАРУЩАК

