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ВСТУП
Програма
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Пустомитівського району на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відділом
економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Пустомитівської
районної державної адміністрації за участю галузевих управлінь, відділів
райдержадміністрації, представництв територіальних підрозділів інших
центральних органів виконавчої влади базується на аналізі соціальноекономічної ситуації, що склалася у попередні роки, прогнозах, які
враховують стан розвитку провідних галузей господарства, а також зовнішні
та внутрішні чинники. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних
дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
задля втілення єдиної державної політики розвитку України на рівні району.
Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету».
Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року,
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014
року № 385;
Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року, затвердженої
рішенням обласної ради від 01 березня 2016 року № 146.
Програма розроблена з метою досягнення пріоритетів економічного і
соціального розвитку району в контексті реалізації Стратегії розвитку
Пустомитівського району на період до 2025 року, затвердженої рішенням
сесії Пустомитівської районної ради від 19 травня 2017 року №286.
У Програмі визначено цілі економічного, соціального і культурного
розвитку району у 2019 році та головні дії за пріоритетними напрямами
економічної політики, що забезпечать зростання економіки та стануть
передумовою для ефективної системи оцінки діяльності органів виконавчої
влади.
Фінансування заходів Програми у 2019 році здійснюватиметься за
рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, кредитних
ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної
технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними
установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і
доповнення до Програми затверджуються Пустомитівською районною
радою за поданням районної державної адміністрації. Звітування про
виконання Програми здійснюватиметься щопівріччя.
До Програми додаються:
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Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку
Пустомитівського району на 2019 рік.
Перелік програм місцевого значення, що затверджені та передбачаються
до фінансування з районного бюджету у 2019 році.
Перелік об’єктів, на яких планується виконання робіт з капітального
ремонту, реконструкції та будівництва у 2019 році
Перелік першочергових природоохоронних заходів, для фінансування
яких необхідно залучити кошти обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища у складі обласного бюджету у 2019 році по
Пустомитівському району
Перелік інвестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватися
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у
Пустомитівському районі у 2019 році
Перелік об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального
призначення, що у 2019 році фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету
розвитку обласного бюджету
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1.АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
РАЙОНУ У 2018 РОЦІ
Динаміка розвитку економіки і соціальної сфери
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на
2018 рік затверджено рішенням сесії районної ради від 30.03.2018р. № 457.
Головними пріоритетами діяльності органів місцевої влади протягом 2018
року були забезпечення подолання негативних явищ в усіх галузях і сферах
діяльності, закріплення позитивних тенденцій сталого економічного
зростання шляхом створення сприятливих умов для реалізації завдань у
бюджетній, соціальній, економічній та культурній сферах із врахуванням
реальних фінансових можливостей районного бюджету.
Аналізуючи основні показники економічного і соціального розвитку
району за 2018 рік треба зауважити, що по окремим плановим показникам
забезпечено стабільний приріст, але разом з тим маємо факти невиконання
планових показників в окремих галузях, зважаючи на ряд негативних
чинників, які супроводжували економічні процеси не лише в районі, а в
державі в цілому.
Погіршення зовнішньої кон’юнктури на товари вітчизняного
виробництва, зменшення внутрішнього попиту на продукцію через
зменшення реальних доходів населення мали негативний вплив на стан
економіки району.
У 2018 року підприємства району реалізували промислової продукції
на 4270,8 млн.грн., що на 90,0 % більше порівнянні з відповідним періодом
минулого року і складає 6,0% 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 36,0 тис.грн (в області – 28,1 тис.грн). За цим
показником район посів 7-е місце в області.
Всіма категоріями господарств району у 2018 році вироблено зернових
культур 70,0 тис. тонн або 93,5 % до рівня м. р. (це пов’язано із зміною
структури посівних площ та сівозміною), олійних культур -19,7 тис. тонн,
або 126,9% до м. р., картоплі –153,4 тис. тонн або 100,6% до м. р., овочів – 69
тис.тонн або 100% до м.р.
За попередніми підсумками в галузі тваринництва всіма категоріями
господарств у 2018 році буде вироблено 13,2 тис. тонн мяса в ж.в., або 100,8
% до м.р., молока 22,0 тис.тонн або 98,2% до м.р. та 45,5 млн.шт. яєць або
100,7% до минулого року.
Капітальні інвестиції підприємств та організацій району становили у
2018 році 1903,6 млн.грн (12,2% від загальнообласного обсягу), що на 90,2 %
більше відповідного періоду минулого року.
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
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обсягу. У 2018 році у підприємства та організації району надійшло 567,3
тис.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що
становило 0,8% від загальнообласного обсягу надходжень.
Важливою тенденцією 2018 року в інвестиційній політиці є ширше
залучення регіональних суб’єктів – так, крім обласного рівня, до супроводу
та залучення інвестицій долучилися районні державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування. Інвестиційних проектів, які перебувають на
постійному супроводі, збільшився до 77 одиниць у різноманітних галузях:
від торгівлі та сфери послуг до агропромислового розвитку.
Відкрито першу чергу сонячної електростанції ТзОВ «Енергетична
компанія «Сонячне поле» смт.Щирець. Загальна потужність сонячної
електростанції складатиме 2 МВт.
У 2018 році продовжувалася робота з детінізації економіки району в
частині легалізації виплати заробітної плати. Кількість суб’єктів
підприємницької діяльності, які виплачують заробітну плату нижче мінімуму
встановленого законодавством, становила у вересні 49, що на 23,4% менше у
порівнянні до вересня 2017 року. Питома вага суб’єктів підприємницької
діяльності, у яких середня заробітна плата менша законодавчо встановленого
мінімуму, у загальній кількості платників, згідно з даними звітності по ЄСВ,
становила 2,97%.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій району у 2018 році порівняно з 2017
роком збільшилась на 24,9 % і становила 7109 грн.
Статус безробітного мають 456 осіб, що на 16 осіб менше від
відповідного періоду попереднього року. Чисельність працевлаштованих
службою зайнятості незайнятих громадян становила 1097 осіб, з них 432
безробітних осіб, що на 243 особи менше порівняно з відповідним періодом
2017 року. Професійне фахове навчання на різноманітних курсах проходили
260 осіб, з числа безробітних, у т.ч. 253 під замовлення роботодавців та для
організації підприємницької діяльності. Рівень охоплення профнавчанням
безробітних зменшився з 22% до 21%. Рівень працевлаштування після
навчання становив 96% (торік —98%). 1 особа отримала одноразову
допомогу на відкриття підприємницької діяльності у сумі 40,1 тис. грн.
Станом на 01.10.2018р. на обліку перебуває 20 осіб учасників АТО, 18
отримують ДБ. Упродовж звітного періоду центрами зайнятості надавалися
соціальні послуги 44 безробітним учасникам АТО, 41 мали право на
отримання ДБ, 4 безробітних осіб працевлаштовано, 2 безробітні особи
проходили професійне навчання, 1 з них вже працевлаштований. 1
безробітний брав участь у інших роботах тимчасового характеру, 40 осіб
безробітних учасників АТО охоплених профорієнтаційними послугами,
всього надано 478 послуг, з них 312 профінформаційних, 166
профконсультаційних. Проведено 33 дні учасника АТО, в яких прийняли
участь 45 осіб, надано 70 послуг для військовослужбовців та членів їх сімей.
Одним із пріоритетних напрямків роботи Пустомитівського районного
центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді є робота з учасниками
АТО (Операції Об`єднаних Сил) та членами їх сімей, сім’ями загиблих
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учасників АТО, сім’ями загиблих Героїв Небесної Сотні, сім’ї бійців
добровольців, сім’ї постраждалих учасників Революції Гідності та сім’ї
померлих учасників АТО після демобілізації.
Загальна кількість отримувачів послуг (за карткою обліку роботи з
сім’єю) охоплених індивідуальною роботою за 9 місяців 2018 року, в тому
числі сім’ї учасників АТО (Операції Обєднаних Сил), сім’ї загиблих
учасників АТО, сім’ї загиблих Героїв Небесної Сотні, сім’ї бійців
добровольців, сім’ї постраждалих учасників Революції Гідності та сім’ї
померлих учасників АТО після демобілізації - 774, в ході роботи надано 2438
індивідуальних послуг.
Пустомитівський районний територіальний центр соціального
обслуговування протягом 2018 року 54 соціальних робітників здійснювали
комунікацію з 304 учасниками АТО. За цей час було вирішено такі проблемні
питання: виділення земельних ділянок вирішились для 12 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.
Станом на 01.10.2018 на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації 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.
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 9 місяців 2018 року обстежено матеріально-побутові
умови проживання 4 інвалідів та 13 малозабезпечених пенсіонерів.
Виплачено одноразову матеріальну допомогу 4 інвалідам на суму 2808,0 грн.
та 13 малозабезпеченим пенсіонерам на суму 8331,0 грн.
Протягом 9 місяців 2018 року санаторно-курортним лікуванням
забезпечено 8 інвалідів війни, 12 учасників бойових дій, 21 учасника бойових
дій АТО, 1 інваліда війни АТО та 18 інвалідів загального захворювання, 2
учасників війни та 6 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Скеровано
на
МСЕК
для
вирішення
питання
забезпечення
спецавтотранспортом 9 осіб з інвалідністю.
Видано 528 скерувань для забезпечення інвалідів протезноортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації.
За 9 місяців 2018 року отримали субсидії на оплату житловокомунальних послуг 4197 сімей на суму 143745,5 тис.грн.
Станом на 01.10.2018 на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 99
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З
них
виховуються: в сім’ях опікунів, піклувальників – 72 дітей; в прийомних
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сім’ях – 5 дітей; в дитячих будинках сімейного типу – 13 дітей; в закладах – 9
дітей.
За 9 місяців 2018 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 – 7 дітей, 1 дитина набула статус, перебуваючи в
закладі.
Дітей зазначеної категорії вчасно взято на первинний облік служби у
справах дітей райдержадміністрації, надано їм правовий статус, заведено
особові справи та інформацію про них внесено до єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти». 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування знято з первинного обліку у зв’язку із досягненням
повноліття.
На території Пустомитівського району проживає 19 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному
обліку в службах у справах дітей інших районів (регіонів).
Усі школи району підключені до мережі Інтернет. Інформування
закладів освіти забезпечується засобами електронного листування. Усі
освітні заклади забезпечені комп’ютерною технікою. Використовуються 15
інтерактивних дошок та 31 проектор.
Для 9 учнів організовано інклюзивну форму навчання у 7 ЗОШ. В 9
закладах освіти навчанням за індивідуальною формою охоплено 26 учнів, з
них 25 дітей з інвалідністю.
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 НВК та 62 дітей в групах ЦДЮТ. Охоплення
дітей 3-6 років дошкільною освітою становить 98%.
На виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської
облдержадміністрації від 28.01.2016 р. №08-01/21 «Щодо впровадження
інноваційний проектів у ДНЗ області» у дошкільному навчальному закладі
с.Оброшино впроваджується програма з основ соціальної і фінансової освіти
дітей дошкільного віку «Афлатот».
З метою охоплення дітей дошкільною освітою у колишньому
приміщенні Наварійської початкової школи відрито заклад дошкільної
освіти, в якому виховується 50 дітей. В подальшому буде проводитись
ремонт і відкриється додаткова група для 25 дітей.
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.
Мистецькі аматорські колективи протягом 2018 року успішно
виступили на фестивалях, оглядах-конкурсах як міжнародних, так і
Всеукраїнських, міжрегіональних та обласних рівнів. Проведено районні
фестивалі «Колядуймо разом», «Боже великий, єдиний», «Пшеничне
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перевесло», «На крилах любові», «Пісні перемоги», «Гомін Лемківщини»,
«Мідні барви», «Пустомитівські викрутаси», концерти в рамках ІІ Етнофесту Гостинності, концерти у військових частинах, відзначення 100-річчя
ЗУНРу, інших державних та визначних дат у житті українського народу.
В районі утворено 5 об’єднані територіальні громади:
Давидівська сільська рада об`єднаної територіальної громади утворена
в 2016 році, яка об’єднає 5 місцевих рад, 12 населених пунктів. Чисельність
наявного населення в громаді становила — 14388 чоловік;
Солонківська сільська рада об`єднаної територіальної громади
утворена в 2017 році, яка об’єднає 4 місцевих ради, 12 населених пунктів.
Чисельність наявного населення в громаді становила -11052 чоловік;
Підберізцівська сільська рада об`єднаної територіальної громади
утворена 2017 році, яка об’єднає 4 місцевих ради, 8 населених пунктів.
Чисельність наявного населення в громаді становила — 5123 чоловік;
Щирецька селищна рада об`єднаної територіальної громади утворена
2017 році, яка об’єднає 5 місцевих рад, 17 населених пунктів. Чисельність
наявного населення в громаді становила — 10520 чоловік;
Мурованська сільська рада об`єднаної територіальної громади утворена
2017 році, яка об’єднає 3 місцевих ради, 5 населених пунктів. Чисельність
наявного населення в громаді становила — 8997 чоловік.
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2. МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ В
2019 РОЦІ
Основною метою Програми є вирішення соціальних проблем та
покращення рівня життя населення, відновлення економічного розвитку
територіальних громад району.
Досягнення зазначеної мети планується здійснити шляхом реалізації
наступних пріоритетних напрямів:

виділити вільні земельні ділянки і визначити їх призначення для
інвестиційного проекту згідно з генеральною схемою розвитку району та
генпланом забудови населених пунктів;

визначити та виділити виробничі приміщення, придатні для
розміщення інвестиційних проектів;

запровадити механізм обговорення з місцевою громадою та
визначення думки людей з приводу реалізації проекту.
 стабілізації роботи промислових підприємств, нарощування
обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, розширення її
асортименту та підвищення якості за рахунок оновлення матеріальнотехнічної бази відповідно до новітніх досягнень науки, технологій та
світових стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких
процесів;
 розвиток агропромислового комплексу та створення умов для
надходження
інвестицій
з
метою
забезпечення
технологічного
переоснащення сільськогосподарської галузі та перетворення її на
ефективний, конкурентноспроможний на внутрішньому і зовнішньому
ринках сектор економіки;
 розширення мережі харчопереробних підприємств, зокрема по
виробництву плодово-овочевих консервів та кисломолочних продуктів з
використанням місцевої сільськогосподарської сировини;
 сприяння розвитку сільського підприємництва та інфраструктури
агротуристичного кластера «ГорбоГори»;
 раціонального використання бюджетних коштів, зміцнення
бюджетної та фінансової дисципліни, підвищення якості послуг, що
надаються за рахунок місцевих бюджетів, покращення платіжної дисципліни
суб’єктів господарювання;
 підвищення якості надання медичних та освітянських послуг,
підвищення самостійності закладів у розпорядженні фінансовими ресурсами;
 створення сприятливих умов для надходження в район
вітчизняних та іноземних інвестицій, підвищення інвестиційного іміджу
району;
 створення умов для розвитку підприємницької діяльності та
поліпшення бізнес-клімату району шляхом залучення фінансових та
інвестиційних ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва;
 продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах
бюджетної сфери та житлово-комунального господарства, стимулювання
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раціонального використання енергоресурсів, використання альтернативних
видів палива та запровадження енергозберігаючих технологій у галузях
виробництва;
 забезпечення населення району доступним, якісним та
комфортним житлом, скорочення обсягів незавершеного житлового
будівництва, здійснення заходів, направлених на підтримку індивідуального
будівництва на селі;
 зростання добробуту та підвищення життєвого рівня населення
району, створення умов для зростання заробітної плати, пом’якшення
ситуації на ринку праці, охоплення соціальною підтримкою незаможних
верств населення району;
Слід зазначити, що при виконанні заходів Програми буде враховано
Програму розвитку України «Стратегія 2020» Президента України
П.О.Порошенка.
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3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ В
2019 РОЦІ
3.1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
3.1.1. Промисловий комплекс
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Незважаючи на складний фінансовий стан, більша частина
промислових підприємств району продовжують вживати заходи, спрямовані
на випуск конкурентноздатних видів продукції, оптимізацію структури
промислового виробництва, розширення коопераційних зв’язків, освоєння
нових ринків збуту виробленої продукції як в Україні, так і за її межами.
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 (75,7
%), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції – 10,4%, металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 9,3%, виготовлення
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3,1%,
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 0,8%.
У січні-вересні
2018 року підприємства району реалізували
промислової продукції на 4270,8 млн.грн., що на 90,0 % більше порівнянні з
відповідним періодом минулого року і складає 6,0% всієї реалізованої
продукції в області. Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку
на одну особу становив 36,0 тис.грн (в області – 28,1 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 проведено:
- 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».
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Опис основних проблем розвитку залузі:
- брак кадрів, зокрема нестача працівників робітничих професій
(водій, електрогазозварник, тракторист, токар);
- брак попиту на продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринках;
- обмежений доступ підприємств базових галузей промисловості до
кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки комерційних
банків, особливо на довгостроковий період для технічного
переозброєння;
- коливання валютного курсу, що призводить до збільшення
кредитного портфеля підприємств та зменшення валютної виручки;
- зниження купівельної спроможності населення.
Головні цілі на 2019 рік:
Нарощування обсягів виробництва та освоєння нових видів
конкурентоспроможної продукції, що користується попитом, як на
внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, широке впровадження
енергозберігаючих технологій, проведення реконструкції та технічного
переоснащення діючих підприємств, введення у дію нових виробничих
потужностей з використанням ресурсозберігаючих і екологічно чистих
технологій.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- сприяння у створенні регіональних індустріальних та технологічних
парків, реалізація на території району інвестиційних проектів;
- технологічна модернізація підприємств за рахунок реконструкції,
технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та
екологічно безпечних технологій;
- впровадження інвестицій в розвиток промислового виробництва;
- супровід інвестиційних проектів;
- вдосконалення
організації
участі
провідних
промислових
підприємств у виставково-ярмаркових заходах.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу реалізації промислової продукції на 3,2 %;
- технічного переоснащення та розширення діючих виробничих
потужностей;
- відкриття нових підприємств;
- створення понад 500 робочих місць.
3.1.2. Агропромисловий комплекс
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
В галузі сільського господарства району свою діяльність проводять 127
сільськогосподарських підприємств з них 113 фермерських господарств та 38
тис. індивідуальних особистих господарств.
У власність та користування господарствам усіх форм власності
надано 54,8 тис. га. сільськогосподарських угідь в тому числі – 45,7 тис. га.
ріллі.
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За підсумками роботи галузі сільського господарства у 2018 р.
виробництво валової продукції до рівня попереднього року збільшилось на
0,6 %, в тому числі в галузі рослинництва на 0,9 % , в галузі тваринництва на
0,1%.
Посівна площа у 2018 році по всіх категоріях господарств становила
40,0 тис. га ріллі, що на 0,1 більше ніж в попередньому році ( с/г
підприємства -18,0 тис. га., населення – 22,0 тис.га). За останні п’ять років
додатково залучено у виробництво 6,0 тис. га ріллі, або 17,9 %.
Всіма категоріями господарств району у 2018 році вироблено зернових
культур 70,0 тис. тонн або 93,5 % до рівня м. р. (це пов’язано із зміною
структури посівних площ та сівозміною), олійних культур -19,7 тис. тонн,
або 126,9% до м. р., картоплі –153,4 тис. тонн або 100,6% до м. р., овочів – 69
тис.тонн або 100% до м.р.
В сільськогосподарських підприємствах району в порівнянні з
попереднім періодом зросла урожайність сої на 1,7цнт/га і становить
21,5цнт/га та картоплі на 24 цнт/га і становить 184 цнт/га.
Під урожай 2018 року всіма категоріями господарств посіяно 9,6 тис.га
озимих зернових або на 24,7% більше ніж в попередньому періоді та 1,9
тис.га озимого ріпаку.
В галузі рослинництва на території району проводять діяльність чотири
великі підприємства, які в своєму обробітку мають більше 1 тис. га ріллі, а
саме ТзОВ АПП «Львівське» (4,7 тис.га), ТзОВ «Мрія Фармінг Львів» (1,4
тис.га), ТзОВ «Західні аграрні традиції»(1,4 тис.га), ПП «Західний Буг» (1,1
тис.га).
З метою розвитку картоплярства ФГ «Мандзюк і К» завершено
будівництво виробничого складу площею 480 кв.м. для зберігання картоплі.
Для
ознайомлення з новими продуктами та інноваційними
технологіями вирощування ріпаку, на базі ТзОВ АПП «Львівське» в
с.Звенигород відбувся обласний семінар «День поля». В даному заході взяли
участь аграрії району.
За попередніми підсумками в галузі тваринництва всіма категоріями
господарств у 2018 році буде вироблено 13,2 тис. тонн мяса в ж.в., або 100,8
% до м.р., молока 22,0тис.тонн або 98,2% до м.р. та 45,5млн.шт. яєць або
100,7% до минулого року.
Зменшення виробництва молока до минулого року пов’язано із
ліквідацією в звітному році поголів’я корів у ДПДГ «Миклашів» та
зменшенням поголів’я корів в господарствах населення.
Продовжує розвиватися галузь свинарства. Поголів’я свиней в
сільськогосподарських підприємствах зросло до відповідного періоду
минулого року на 62 відсотки та становить 2007 голів.
З метою розвитку птахівництва ТзОВ «Агролайф-Інвест» (с.Давидів)
проведено 80% реконструкції існуючих будівель під завод з виготовлення
кормів. Крім того дане підприємство подало документи на отримання
дозволу про початок будівництва пташників для вирощування бройлерів
потужністю 18-20 тис.гол.
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В с. Солонка успішно розвивається ФГ «Західний равлик», яке
займається розведенням та реалізацією равликів. Фермерське господарство
реалізовує широкий асортимент м’яса равлика, як готової продукції в
харчових цілях, так і поголів’я маточних стад. Фермерське господарство
проводить навчальні майстер-класи з розведення равликів
В районі працює 4 великі харчопереробні підприємства: ПП «Оліяр»,
ТзОВ «Барком», МП «Плай» та ТзОВ «Юмакс-Львів». В 2018 році ПП
«Оліяр» завершило реконструкцію будівель олійноекстраційного заводу в
с.Ставчани з виготовлення рафінованої олії потужністю 300 тонн/добу та
будівництво елеватора в м.Пустомити потужністю 80-90 тис.тонн на 9
силосів.
З районного бюджету щорічно виділяються кошти на підтримку
Програм
розвитку галузі сільського господарства. Для фінансування
Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу
Пустомитівського району на 2018-2020 роки у 2018 році виділено та
профінансовано кошти в сумі 770 тис. грн. 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. 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. Третій день Форуму відбувся на території
Пустомитівського району (біля ТОВ «Транс-сервіс») у форматі Дня поля
«Трипілля Львів».
25-26 серпня біля с. Хоросно було проведено ІІ Фестиваль «Горбогори»
та ярмарок «Добрі традиції Галичини. В рамках Фестивалю відбулись такі
події як виступи художніх колективів району, ярмарок та дегустація
продукції сільськогосподарських виробників, приготування страв української
кухні, майстер-класи, шоу дронів, організовано зоокуток, розваги для дітей.
Розпочато роботу по впровадженню проекту «Розвиток сільського
підприємництва та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори»,
який став переможцем серед проектів поданих на розгляд комісії з відбору
проектів регіонального розвитку по програмі «Сільський розвиток».
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Реалізація проекту проводиться за рахунок коштів державного бюджету
отриманих від Європейського Союзу в сумі 24,8 млн.грн.
Опис основних проблем розвитку галузі:
В агропромисловому секторі району залишається ряд проблемних питань
на вирішення яких необхідно звернути увагу, а саме:
- через обмеженість у фінансових ресурсах сільськогосподарські
виробники не мають змоги застосовувати ефективні технологічні процеси
сільськогосподарського виробництва, підвищувати рівень матеріальнотехнічного забезпечення;
- агропромислове виробництво не забезпечує рівня доходів і прибутків,
необхідних для активного розвитку сільськогосподарських виробничих
структур, а особливо малих та середніх підприємств, фермерських та
особистих господарств населення;
- значна кількість закислених грунтів (50%) негативно впливає на
родючість грунів;
- необхідність підвищення племінних та продуктивних якостей худоби
в особистих селянських господарствах для відновлення генетичного
потенціалу галузі;
- через тенденцію зменшенням поголів'я корів в особистих селянських
господарствах виникає потреба стабілізації та нарощування поголів’я великої
рогатої худоби
та виробництва молока в сільськогосподарських
підприємствах, стимулювання фізичних осіб, які утримують три і більше
корів;
- 90% риби в області завозиться на ринки з інших регіонів та
імпортується, що негативно впливає на забезпечення споживчої потреби
населення району у рибі і рибопродуктах;
- низький рівень зайнятості сільського населення не сприяє соціальноекономічному розвитку територіальних сільських громад;
- недостатній розвиток
мережі
сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів як
важливого
чинника
підвищення
конкурентоспроможності
особистих
селянських
і
фермерських
господарств, поліпшення їх соціально-економічного стану та розширення
сфери їх самозайнятості.
Головні цілі на 2019 рік:
Метою Програми на 2019 рік є створення передумов стабільного
динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції
сільського господарства та переробної сфери суб’єктами господарювання та
особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної
економіки села як передумови формування самодостатніх територіальних
сільських громад та запровадження засад сталого сільського розвитку в
районі.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
Основними завданнями програми є забезпечення розвитку в районі
галузей рослинництва, садівництва, тваринництва, рибництва та
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
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Завдання програми будуть реалізовуватися через ряд заходів
спрямованих на досягнення мети програми, а саме:
1. Розвиток галузі рослинництва шляхом:
- виробництва конкурентоспроможної продукції з високою доданою
вартістю на основі інтенсифікації виробництва за рахунок покращення
матеріально – технічної бази сільськогосподарських підприємств та
активізація залучення власних коштів підприємств на модернізацію
технологічних процесів у виробництві;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед
суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств
населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового
комплексу;
- проведення семінарів-навчань з питань прогресивних технологій
ведення галузі агропромислового комплексу.
2. Розвиток садівництва та забезпечення споживчої потреби населення
району плодово-ягідною продукцією пропонується шляхом:
- сприяння розвитку садівництва, з використанням сучасних технологій
вирощування та зберігання продукції;
- формування малих сімейних фермерських господарств товарного типу,
які будуть здійснювати свою діяльність у галузі ягідництва, із
застосуванням новітніх технологій з подальшим об’єднанням у
сільськогосподарські кооперативи;
- створення належних умов з трансформації особистих селянських
господарств в інші організаційно-правові форми господарювання.
3. Розвиток галузі тваринництва шляхом:
- підвищення племінних та продуктивних якостей сільськогосподарських
тварин в індивідуальному секторі методом штучного осіменіння з
використання сперми бугаїв-плідників з високим генетичним
потенціалом продуктивності як найдешевшого і найдоступнішого
шляху;
- підтримка особистих селянських господарств, які утримують трьох і
більше корів;
- стабілізація та збільшення поголів’я корів та їх продуктивності в
сільськогосподарських підприємствах;
- будівництво нових та реконструкція існуючих тваринницьких
комплексів та ферм в сільськогосподарських підприємствах, в тому
числі придбання (оновлення) їх обладнання.
4. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та
інфраструктури аграрного ринку шляхом:
- сприяння
розвитку
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, що забезпечуватиме реалізацію потенціалу аграрного
сектору економіки та підвищенню його конкурентоспроможності,
формування нових каналів збуту сільськогосподарської продукції,
вирощеної у особистих селянських та фермерських господарств на
організований аграрний ринок за стабільними цінами, сприятиме
підвищенню їх доходів;
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- надання фінансової підтримки на створення та оновлення матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських кооперативів;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед
суб'єктів господарювання всіх форм власності, широких верств
населення інформації, відомостей з основних питань діяльності
сільськогосподарських кооперативів;
- проведення семінарів-навчань з питань підготовки, реєстрації
установчих документів кооперативів, ведення фінансово-господарської
діяльності тощо.
5. Розвиток галузі рибництва шляхом;
- створення сприятливих умов для нарощування виробництва
конкурентоспроможної продукції з прісноводної риби.
На виконання основних завдань та заходів програми планується на з
районного бюджету виділити для фінансування Комплексної програми
підтримки та розвитку агропромислового виробництва Пустомитівського
району на 2018-2020 роки у 2019 році кошти в сумі 500,0 тис.грн.
Очікувані результати:
Створення сприятливих умов для ведення галузі сільського
господарсва при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів, залученні
інвестицій та проектів міжнародної технічної допомоги зміцнить
продовольчу безпеку району та забезпечить збільшення обсягів виробництва
валової продукції до звітного рівня на 1% в тому числі в галузі рослинництва
- на 1,4%, в галузі тваринництва - на 0,2%.
Реалізація заходів на виконання основних завдань програми у 2019 році
забезпечить:
- збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції;
- підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва:
- додаткове залучення фінансових ресурсів на матеріально-технічне
забезпечення та розвиток агропромислового виробництва
- Покращення
племінних
та
продуктивних
якостей
сільськогосподарських тварин в особистих селянських господарствах
- збільшення кількості індивідуальних господарств,що утримують три і
більше корів молочного напряму продуктивності та нарощення в них
поголів’я корів.
- розбудову інфраструктури кооперативного сегмента аграрного ринку,
розширення сфери зайнятості сільського населення та підвищення рівня
його добробуту.
- сприяння вирішенню соціально-економічних проблем на селі,
збільшення зайнятості населення за рахунок створення нових робочих
місць.
3.1.3. Транспорт та дорожнє господарство
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
В районі відсутні внутрішньорайонні дорожні маршрути загального
користування, організатором яких виступає районна державна адміністрація.
Транспортну інфраструктуру району складають автомобільні дороги
загального користування державного значення – 100,8 км., автомобільні
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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 9 доріг
комунальної власності району, зокрема: внутрішньоквартального проїзду по
вул. Шевченка с. Семенівка, внутрішньоквартального проїзду по вул. Лугова
с. Семенівка; вул. Савчинського в с. Звенигород; вул. Роксолани в с. Зимна
Вода; дороги по вул. Просвіти в селі Підбірці; дороги по вул. О. Гончара в с.
Борщовичі; вулиці Героїв УПА в с. Підсоснів; пішохідної дороги по вул. О.
Кобилянської в смт. Щирець; поточний ремонт комунальної дороги по
вулиці Шевченка Тараса в с. Городиславичі.
Станом на 01.12.2018 року завершено роботи з капітальних ремонтів
дороги по вул. Просвіти в селі Підбірці (підрядна організація - ТДВ "ШРБУ
№ 65"), пішохідної дороги по вул. О. Кобилянської в смт. Щирець (підрядна
організація – ТзОВ "ДОБРI ДОРОГИ"), дороги по вул. Роксолани в с. Зимна
Вода (підрядна організація - ТОВ "Альтбуд"), внутрішньоквартального
проїзду по вул. Шевченка с. Семенівка (підрядна організація – ТзОВ "ДОБРI
ДОРОГИ"), дороги по вулиці Героїв УПА в с. Підсоснів (підрядна
організація
ТзОВ
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО"). Проведено також поточний ремонт комунальної дороги
по вулиці Шевченка Тараса в с. Городиславичі. Розпочато роботи по об`єктах
«Капітальний ремонт вул. Савчинського в с. Звенигород Пустомитівського
району Львівської області» та «Капітальний ремонт внутрішньоквартального
проїзду по вул. Лугова с. Семенівка Пустомитівського району».
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 01.12.2018 року проведено робіт на
суму 1 779,338 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.;
- Капітальний ремонт дороги по вул.Лісна №68 до №80 в с. Зубра 106,43035 тис. грн.
На 2018 рік передбачено також кошти субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в сумі 6 600,000 тис. грн. для Давидівської,
Солонківської, Щирецької та Підберізцівської ОТГ. Об`єднанні територіальні
громади спрямували кошти субвенції з державного бюджету на ремонт
комунальних доріг, зокрема по Давидівській ОТГ проводиться капітальний
ремонт дорожнього покриття по вул. Галицька в с.Давидів, Підберізцівська
ОТГ скерувала кошти на проведення робіт з капітального ремонту дороги по
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вулиці Шевченка в с. Підгірне, Щирецька ОТГ - на проведення капітального
ремонту дороги по вул. Грушевського в смт. Щирець та Солонківська ОТГ –
на проведення капітального ремонту дороги по вул.Лісна від буд.2а до
буд.18г в с.Зубра.
У 2018 році проводяться роботи з реконструкції та ремонту автодороги
державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі на відрізках в м.
Пустомити та смт. Щирець.
Також у 2018 році після проведення робіт з поточного середнього та
капітального ремонтів відкрито дороги загального користування місцевого
значення району: С141261 Лани – Попеляни – Черкаси, С141210 Муроване –
Новий Яричів, С141232 Журавники-Тарасівка, С141250 (Давидів – Товщів –
Бібрка) – Черепин. Також у 2018 році проводився ремонт автомобільної
дороги С141242 (Київ - Чоп) - Гаї – Острів та C141209 Оброшине – Наварія.
У 2018 році розроблено та затверджено районну Програму щодо
виділення коштів на виконання робіт по поточному, поточному середньому
та
капітальному
ремонтах,
виготовлення
проектно-кошторисної
документації, експертизи та на експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування та доріг комунальної власності на території
Пустомитівського району на 2018 рік». Згідно програми на 2018 рік
передбачено кошти районного бюджету в сумі 1 993,936 тис. грн.
Опис основних проблем розвитку галузі:
- ремонт дорожньої інфраструктури;
- якість перевезення пасажирів;
- незадовільний стан доріг комунальної власності у населених пунктах
району;
- обмеженні обсяги фінансування передбачені на розвиток та
експлуатаційне утримання дорожнього господарства.
Головні цілі на 2019 рік:
- проведення ремонтів доріг комунальної власності району;
- покращення технічного стану автомобільних доріг;
- якісне та повне задоволення потреб населення району у пасажирських
перевезеннях;
- подальше вдосконалення маршрутної мережі;
- облаштування у належний стан місць очікування автомобільного
транспорту пасажирами.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- підвищення безпеки та поліпшення якості надання автотранспортних
послуг населенню району;
- передбачення фінансування в місцевих бюджетах на компенсаційні
виплати автоперевізникам за виконання пільгових перевезень окремих
категорій громадян (в межах наявного ресурсу);
- виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг загального користування та комунальної власності
району;
- підвищення рівня якості та безпеки обслуговування при пасажирських
перевезеннях;
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- вдосконалення маршрутної мережі з метою максимального охоплення
населених пунктів району автобусним сполученням та забезпечення
належного рівня організації автобусних перевезень;
- збереження існуючої мережі доріг, продовження проведення заходів з
безпеки дорожнього руху шляхом встановлення та заміни дорожніх
знаків,
ремонту
бар’єрних
огороджень,
нанесення
розмітки,встановлення світлофорів та вуличного освітлення;
- підтримання проїзної спроможності автомобільних доріг району за
рахунок виконання ремонту доріг та їх експлуатаційного утримання.
Очікувані результати:
за кошти державного бюджету та кошти місцевих бюджетів буде
відремонтовано 17,9 км комунальних доріг, в тому числі: 7,8 км –
капітальний ремонт та 10,1 км – поточний ремонт.
3.1.4. Зв’язок та інформатизація
Стан і тенденції розвитку в 2018 році:
Поштові послуги в районі забезпечують 31 відділення поштового
зв’язку Львівської дирекції Публічного акціонерного товариства
«Укрпошта». У загальному обсязі послуг, що надаються, переважають
поштові послуги (виплата пенсій, доставка поштової кореспонденції, прийом
та видача поштових переказів). На території району є відділення ТОВ «Нова
Пошта» в м.Пустомити, смт.Щирець та відділення компанії «Ін-Тайм» в
м.Пустомити. Оператори інтернет-послуг: «Укртелеком», компанія «МТС
Україна», компанія «Київстар» та компанія «lifecell».
На сьогодні в районі функціонує система централізованого оповіщення,
яка дає змогу оперативно інформувати населення м. Пустомити.
Опис основних проблем розвитку галузі:
руйнування мережі проводового мовлення, яка включена до системи
оповіщення у випадку виникнення надзвичайних ситуацій;
не всі населені пункти району, а також автомобільні дороги загального
користування державного значення в межах району забезпечені якісним
покриттям та якісною мережею стільникового зв’язку.
Головні цілі на 2019 рік:
забезпечення споживачів високоякісними поштовими послугами та
послугами зв`язку;
розширення системи централізованого оповіщення і зв’язку;
збільшення кількості користувачів послугою Інтернет.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
покращення якості мобільного зв’язку;
розширення доступу до мережі інтернет в населених пунктах району;
розширення системи централізованого оповіщення і зв’язку;
облаштування робочих місць комп’ютерною технікою відділень
поштового зв’язку Львівської дирекції Публічного акціонерного
товариства «Укрпошта», розташованих в сільській місцевості району;
розширення зони покриття Пустомитівського району стільниковим 3G
зв’язком.
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Очікувані результати:
розвиток телекомунікаційної інфраструктури;
збільшення кількості сільських домогосподарств, які мають доступ до
Інтернету вдома;
збільшення площі оповіщення.
розширення зони покриття Пустомитівського району стільниковим 3G
зв’язком.
3.1.5. Споживчий ринок
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
На кінець 2018 року в районі нараховувалося 348 об’єкти роздрібної
торгівлі та 210 ресторанних закладів. Обсяг роздрібного товарообороту
підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної
торгівлі та ресторанного господарства, за січень-червень 2018 року становив
510,1 млн.грн. і за порівнянними цінами зменшився проти січня-червня 2017
року на 18,6%. Частка району в загальнообласному обсязі роздрібного
товарообороту становила 2,6%. Торгові об’єкти району в асортименті товарів
мають продукцію товаровиробників району та області.
Протягом року введено в експлуатацію 4 нових об’єктів сфери торгівлі,
зокрема відбулося відкриття кафе та магазину продуктових товарів ПП ВКФ
«Міраж» в с.Давидів, двоповерхове приміщення для надання в оренду в
м.Пустомити, магазину змішаних товарів в с.Конопниця.
Опис основних проблем розвитку залузі:
наявність на території міста та сіл району невпорядкованої роздрібної
торгівлі;
відсутність дієвого механізму усунення "стихійної торгівлі" в сільській
місцевості.
Головні цілі на 2019 рік:
збереження позитивної динаміки нарощування обсягів роздрібного
товарообороту;
забезпечення стабільної діяльності та подальшого розвитку сучасної
торговельної інфраструктури споживчого ринку, пріоритетним завданням
якого є задоволення сільського споживача широким асортиментом якісних
товарів та послуг відповідно до діючих стандартів;
забезпечення високого рівня обслуговування населення району.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
формування сприятливого підприємницького середовища у сфері
торгівлі;
стимулювання будівництва підприємств відомих торговельних мереж;
забезпечення розвитку мережі підприємств торгівлі відповідно до
генеральних планів забудови населених пунктів та за погодженням з
відповідними контролюючими органами і наглядовими державними
органами;
впровадження нових технологій в організації торговельного процесу
на основі використання прогресивних форм обслуговування та сучасного
устаткування;
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Очікувані результати:
обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють
діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства зросте на 0,6%;
розширення торговельної мережі району за рахунок нових об'єктів
торгівлі на території сільських рад.
3.1.6. Фінансові ресурси
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Бюджет району на 10 місяців 2018 року по податках і зборах загального
фонду затверджений у сумі 234 594,8 тис.грн., а поступило 255 080,2 тис.грн.,
що становить 108,3% затверджених призначень на 10 місяців , або на 20 485,4
тис.грн. більше.
До місцевого бюджету загальний фонд (районний бюджет) на 01.11.2018
року надійшло податків і зборів 121 977,5 тис. грн., що на 8 270,1 тис. грн. більше
плану на 10 місяців 2018 року, план виконано на 107,3%.
Районний бюджет з Державного бюджету одержав базову дотацію з
державного бюджету в сумі 14037,5 тис. грн., що становить 100,0 %, .
Плати за розміщення тимчасово вільних коштів (% банку) до районного
бюджету за 10 місяців 2018 року поступило 1 281,5 тис.грн.
18 сільських рад, міська рада та ОТГ виконали доходну частину
бюджету на 100% та більше, окрім Ставчанської сільської ради виконання
становить 94,4%, або недопоступило 55136,7 тис.грн. (план - 978,1 тис.грн.
факт - 923,0 тис.грн.).
Видаткова частина зведеного бюджету загального фонду району за
січень-жовтень 2018 року виконана 77,5% до уточнених бюджетних
призначень (призначення по бюджету на 2018р. – 895464,7 тис. грн.,
уточнений план – 976747,0 тис. грн.), проведено видатків 757461,8 тис. грн.
та спеціального фонду проведено видатків в сумі 145301,2 тис.. грн. (при
уточненому плані 204254,0 тис. грн.)
По органах місцевого самоврядування кошти профінансовано на 81,7%
до уточнених призначень (уточнений план – 50815,0 тис. грн., проведено
видатків 41327,2 тис. грн.),
по відділу освіти асигнування освоєні на 69,8% (уточнений план
213097,2 тис. грн., проведено видатків 148796,2 тис. грн.),
по охороні здоров’я асигнування освоєні на 70,7% (уточнений план
102165,4 тис.грн. проведено видатків 72272,2 тис. грн.),
по відділу культури і туризму виконано на 78,4 % (уточнений план
27302,2 тис. грн. проведено видатків 21414,2 тис. грн.),
по житлово-комунальному господарству проведено видатків в сумі
21647,5 тис. грн. при уточненому плані 28992,7 тис. грн., в т. ч:
водопровідне господарство-92,8 тис. грн..
житлово-експлуатаційне господарство-92,8 тис. грн..
благоустрій-19166,7 тис. грн.
Видатки по соціальному захисту і соціальному забезпеченні, які
проводяться за рахунок районного бюджету проведено в сумі 18972,5 тис.
грн. (при уточненому плані 25212,3 тис .грн.).
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За рахунок субвенції з державного бюджету (на виплату допомога
сім’ям з дітьми, надання пільг, субсидій) проведено видатків в сумі 411521,4
тис. грн. (при уточненому плані 500809,7 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 - 6330,8 тис.
грн..при уточненому плані 8688,0 тис. грн..
На підтримку засобів масової інформації використано 505,1 тис. грн.,
при уточненому плані 650,0 тис. грн..
На утримання установ фізкультури і спорту проведено видатків в сумі –
2734,7 тис. грн., при уточненому плані 3522,2 тис. грн. в т.ч.:
Протягом січня-жовтня в районі забезпечувалась своєчасна та в повному
обсязі виплата заробітної плати по всіх бюджетних установах.
Головні цілі на 2019 рік:
забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів шляхом створення в
районі сприятливих умов для притоку інвестицій, розвитку
підприємництва, поліпшення бізнес-клімату, проведення раціональної та
ефективної податково-бюджетної політики, зміцнення бюджетної та
фінансової дисципліни, підвищення результативності бюджетних
видатків, підвищення якості послуг, які надаються за рахунок місцевих
бюджетів;
здійснення послідовних та ефективних заходів у податково-бюджетній
політиці, спрямованих на забезпечення стійкої та збалансованої
бюджетної системи району.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
щоквартальне нарощування доходів державного та місцевих бюджетів
при забезпеченні їх збалансованості відповідно до темпів зростання
макроекономічних показників району;
налагодження партнерських відносин із платниками податків та
подальше підвищення рівня добровільної сплати платежів;
забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до
бюджетів усіх рівнів;
проведення цілеспрямованої роботи по скороченню податкового боргу,
подоланню збиткової діяльності суб‘єктів господарювання, збільшенню
податкового навантаження малоприбуткових підприємств;
посилення контролю за правомірністю обчислення та справляння
орендної плати за землю до місцевого бюджету;
посилення роботи із платниками податків з викриття схем ухилення від
сплати платежів до бюджету та детінізації виплати заробітної плати
суб'єктами підприємницької діяльності;
забезпечення дотримання законодавства про працю на підприємствах
усіх форм власності, в установах та організаціях щодо оформлення трудових
відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій
оплати праці, повноти і своєчасності виплати заробітної плати та сплати до
районного бюджету податку на доходи з фізичних осіб;
проведення інвентаризації договорів оренди земельних ділянок,
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перевірка на відповідність чинному законодавству розміру орендної плати,
проведення та оновлення грошової оцінки земель;
здійснення інвентаризації наданих пільг зі сплати податків і зборів та
аналізу доцільності їх надання;
здійснення поглибленого аналізу виконання місцевих бюджетів,
виявлення додаткових резервів для їх наповнення та забезпечення у повному
обсязі бюджетними призначеннями видатків на виплату заробітної плати та
оплату енергоносіїв бюджетних установ;
налагодження партнерських відносин із платниками податків та
подальше підвищення рівня сплати платежів;
спільно з органами місцевого самоврядування продовження роботи
щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету завдяки запровадженню
уточненої грошової оцінки земель сільських населених пунктів та земель
несільського призначення за межами населених пунктів;
забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв,
скорочення видатків місцевого бюджету, передбачених на транспортні
послуги, зв’язок, представницькі витрати, відрядження тощо.
Очікувані результати:
збільшення доходної частини бюджету, обсягу надходжень податків та
зборів до зведеного бюджету району;
недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості
у бюджетній сфері.
3.1.7. Розвиток підприємництва
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
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 три відділення страхових
компаній.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання
громадянами та суб’єктами господарювання якісних адміністративних
послуг, забезпечення сприятливого бізнес-клімату, запобігання проявам
корупції та усунення різного роду посередництва під час їх надання, а також
відповідно до Закону України „Про адміністративні послуги” в районі
працює Центр надання адміністративних послуг із надання адміністративних
послуг. В Центрі надається 59 адміністративних послуг, послуг
райдержадміністрації — 21; відділу держгеокадастру — 16; територіальних
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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.
Служба зайнятості сприяє зайнятості населення шляхом розширення
сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць через
надання компенсацій працедавцям з фонду загальнообов’язкового
державного страхування виплати безробіття на відшкодування єдиного
внеску прийнятих за направленням державної служби зайнятості на
створенні додаткові робочі місця для працевлаштування безробітних.
Перевага надається працевлаштуванню соціально незахищеним категоріям
громадян. Упродовж 9 місяців 2018 р. працевлаштовано 39 осіб з
компенсації ЄВ у т.ч. 13 осіб з числа квотної категорії, загалом упродовж
звітного періоду працювало 74 особи з компенсацією ЄВ, станом на
01.10.2018 – 28 осіб, з них 2 осіб з числа квотної категорії. Одна особа з
числа
безробітних громадян отримали одноразову допомогу для
започаткування власної справи в сумі 46,1 тис.грн..
Опис основних проблем розвитку залузі:
недосконалість законодавчої бази, як з питань розвитку малого
підприємництва, так і підприємництва в цілому;
недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих
підприємств;
відсутність принципового вирішення питання щодо легалізації бізнесу
(стихійна торгівля в не установлених для цього місцях в сільській
місцевості).
Головна ціль на 2019 рік:
Створення сприятливих умови для розвитку підприємництва та
залучення інвестицій, розв’язання актуальних проблем, що стримують
розвиток
підприємництва,
забезпечення
економічного
зростання,
формування і впровадження ефективної системи підтримки і захисту
суб’єктів малого та середнього підприємництва.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
забезпечення зменшення регуляторного тиску на бізнес-середовище та
прийняття економічно-доцільних регуляторних актів у сфері господарської
діяльності щодо його покращення;
вдосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого і середнього
підприємництва;
підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО;
вдосконалення функціонування центрів надання адміністративних
послуг та забезпечення впровадження системи електронного документообігу;
вдосконалення системи консультативних послуг для підприємців;
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підвищення механізму реального партнерства між органами виконавчої
влади, місцевого самоврядування та бізнесом шляхом налагодження дієвої
співпраці з підприємцями;
проведення засідань координаційної ради з питань розвитку
підприємництва при районній державній адміністрації, засідань за "круглим
столом" з питань розвитку малого та середнього підприємництва в районі.
Очікувані результати:
- зростання кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва у
розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення.
3.2. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.2.1. Інвестиційна діяльність
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Враховуючи те, що район має значний промисловий та
сільськогосподарський потенціал, розвинену інфраструктуру та вигідне
географічне положення, залучення інвестицій для розвитку економіки є
дуже важливим і перспективним напрямком діяльності. Збільшення обсягів
капітальних вкладень в економіку та посилення їх інноваційного
спрямування шляхом впровадження новітніх технологій, модернізація
застарілих виробництв, що дозволить підвищити конкурентоспроможність,
як економіки району в цілому, так і окремих пріоритетних галузей – головне
завдання районної влади.
На виконання доручення голови Львівської обласної державної
адміністрації від 21.03.2018 № 21/06-18 «З метою ефективного супроводу
інвестиційних проектів, які реалізовуються на території Львівської області»
відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі здійснюється
супровід інвестиційних проектів на території Пустомитівського району.
Станом на 01.12.2018 на супроводі в райдержадміністрації перебуває 84
суб`єкти підприємницької діяльності району. Супровід здійснюється з метою
забезпечення всебічного сприяння, допомоги, підтримки суб’єктів
підприємницької діяльності на кожному з етапів реалізації їхніх проектів.
Завдяки такому супроводу у Пустомитівському районі відкрито ряд
підприємств.
У січні-червні 2018 року капітальні інвестиції підприємств та
організацій району становили 1903,6 млн.грн (12,2% від загальнообласного
обсягу). За цим показником серед регіонів області район посів друге місце.
У розрахунку на одну особу у районі припало 16,0 тис.грн інвестицій (в
області – 6,2 тис.грн). За цим показником район посів четверте місце.
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).
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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.
Опис основних проблем розвитку залузі:
коливання валютного курсу, що призводить до збільшення кредитного
портфеля підприємств та зменшення валютної виручки;
зниження купівельної спроможності населення.
Головні цілі на 2019 рік
Покращення інвестиційного клімату району, створення передумов для
формування конкурентоспроможного і позитивного міжнародного
економічного та інвестиційного іміджу. Досягнення високого рівня
інвестиційної привабливості району з метою збереження вкладених та
залучення додаткових інвестиційних ресурсів у його соціально-економічну
сферу.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
сприяння залученню інвестицій в економіку району;
супровід існуючих та залучення нових інвесторів для розвитку
економіки області, створення нових робочих місць, робота з проблемними
територіями для активізації процесів залучення інвестицій;
залучення фінансових ресурсів в енергозберігаючі та енергоефективні
інвестиційні проекти;
розширення і оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та
організацій району для потенційних інвесторів;
розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної
діяльності району в мережі Internet та засобах масової інформації.
Очікувані результати:
- обсяг капітальних інвестицій (за рахунок усіх джерел фінансування)
збільшиться на 5.6 відсотків;
- збільшення залучення прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу).
3.2.2. Будівельна діяльність
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Підприємства району у січні-вересні 2018 року виконали будівельних
робіт на 335,2 млн.грн, що становило 6,3% 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 9 місяців 2018 року відділом містобудування та архітектури
районної державної адміністрації проводилося виконання Програми
розроблення генеральних планів населених пунктів Пустомитівського району
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на 2016-2020 роки (в новій редакції), затвердженої рішенням сесії
Пустомитівської районної ради від 24.03.2017 № 272. В результаті
проведеної відділом роботи за 9 місяців
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 90 генеральних планів
населених пунктів. Знаходяться в розробці ще 10 генеральних планів
населених пунктів та потребують розроблення ще 4 генеральних плани
населених пунктів району.
Також проектними організаціями за 9 місяців 2018 року розроблено 17
детальних планів території, на які затрачено коштів з місцевого бюджету в
сумі 55000,00 грн., а коштів з інших джерел, не заборонених законом, в сумі
80483,20 грн.
Протягом 2018 року активно велися будівельні роботи на об`єктах
культурної галузі. Капітально відремонтовано приміщення народних домів у
селах Милошевичі, Загір’я, Гаї, Наварія, Старе Село № 2, дах народних домів
у с. Звенигород та с.Старе Село №1, Оброшинська дитяча музична школа,
капітальний ремонт системи опалення у народних домах сіл Містки, Коцурів,
Гринів, Старе Село №1. Проводиться капітальний ремонт музею-садиби
Устияновичів в с. Вовків. Протягом 2018 року активно проводилися ремонтні
роботи народних домів в селах Лани, Вовків, Чижиків, НД №2 м.Пустомити
(мкр.Лісневичі), Наварія, Старе Село (НД №1, НД №2), Товщів, Горбачі,
Соколівка, Дмитре та інші.
Проводилися капітальні ремонти також і в закладах освіти району.
Проведено роботи з утеплення фасаду Борщовицького НВК І-ІІІ ст.,
капітального ремонту з утепленням фасаду Підбірцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
в с.Підбірці, реконструкції існуючого корпусу та котельні школи ЗОШ І-ІІІ
ступеня ім. Лева Шанковського в селі Оброшино та будівництва дитячого
дошкільного навчального закладу на 75 місць по вул. Л.Українки в с.ПасікиЗубрицькі. Також проводилися роботи з будівництва дошкільного
навчального закладу в с. Борщовичі та спортивного залу Зимноводівської
ЗОШ №2 по вул. І.Сірка в с. Зимна Вода, школи в с. Оброшине, школи в с.
Верхня Білка, школи в с. Семенівка та Кротошино, дошкільного навчального
закладу в с. Милятичі. Проведено капітальні ремонти санвузлів, актового
залу, спорзалів, утеплення фасадів в 13 школах району та 8 дитячих
установах району.
У сфері охорони здоров`я завершено роботи по реконструкції та
благоустрою Борщовицької АЗПСМ, проводилися роботи по капітальному
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ремонту АЗПСМ с.Сокільники. Ведуться роботи по капітальному ремонту
сходової клітки та ремонт пандусу АЗПСМ в с.Ставчани, проводиться
реконструкція системи енергопостачання в АЗПСМ с. Старе Село. Також
виготовлялася необхідна документація для будівництва АЗПСМ в с.
Муроване, Ямпіль, Миклашів, Семенівка, Пасіки-Зубрицькі, Хоросно
Наварія.
Також проводилися будівельні роботи з реконструкції спортивних
футбольних майданчиків із штучним покриттям в селах Зубра, Ямпіль,
Жирівка, Семенівка, Зимна Вода та Пустомити.
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 соціальноекономічного 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.
У 2018 році виділено кошти в сумі 6600,000 тис. грн. субвенції з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку
окремих
територій
для
Давидівської,
Солонківської,
Підберізцівської та Щирецької об`єднаних територіальних громад
Пустомитівського району;
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.
Опис основних проблем розвитку залузі:
відсутність розвинутої інфраструктури іпотечного кредитування
житлового будівництва, висока вартість житла та недостатній рівень
платоспроможності населення, що потребує поліпшення житлових умов.
Головна ціль на 2019 рік:
31

Сприяння розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів
району шляхом підвищення ефективності капітальних вкладень та
нарощення обсягів будівельних робіт. Сприяння вирішенню питань
придбання житла громадянами, подальше нарощення індивідуального
житлового будівництва.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
проведення будівельних робіт на об`єктах соціально-культурної сфери
району (освітні, культурні та медичні заклади), роботи на яких було
розпочато в попередні роки з метою завершення будівництва;
залучення коштів з різних джерел фінансування на будівництво,
реконструкцію та ремонт об`єктів соціально-культурної сфери району;
залучення бюджетних коштів для будівництва (придбання) житла для
сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових
обов’язків при проведенні заходів антитерористичної операції.
Очікувані результати:
покращення соціальної інфраструктури району;
прийняття в експлуатацію житла збільшиться на 4,2%.
3.2.3. Житлово-комунальне господарство
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
В районі функціонує 13 підприємств житлово-комунального
господарства, які надають послуги водопостачання, водовідведення,
утримання будинків та прибудникових територій. У сфері житловокомунального 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 житловокомунального господарства проведено наступні роботи:
- виготовлено ПКД на будівництво водопровідної мережі кварталів забудови
південної частини м. Пустомити;
- проведено поточний ремонт системи водопостачання та каналізування вул.
Нова, м. Пустомити;
- проведено заміну аварійного водогону по вул. Фабричній м. Пустомити.
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- Проведено реконструкцію водопровідної та каналізаційної мережі вул.
Грушевського в м. Пустомити.
Проведено тендер щодо визначення виконавця послуг по будівництву
побутової самопливної каналізації вул. Львівська та Партизанська с.
Муроване Мурованської ОТГ.
- проведено коригування та оцінку впливу на довкілля 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 подано запит на фінансування з обласного
фонду ОНПС на 2019рік;
- проводяться роботи по відновленню і покращенню гідрологічного режиму
та санітарного стану р. Коцурівка, її приток та розчистки водних каналів на
території Звенигородської сільської ради;
- 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;
- 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 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;
- проведено перерахунок ПКД по реконструкції очисних споруд глибокого
біологічного очищення стічних вод в с.Верхня Білка та подано на експертизу;
- проводяться роботи по будівництву 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;
- проведеноа капітальний ремонт даху житлового будинку №9, № 11 по
вул. Геофізиків в с. Лапаївка, також розпочато роботи по заміні даху по вул.
Геофізиків,3;
- замінено трубопровід зовнішньої мережі водопостачання по вул.
Самбірській с. Лапаївка;
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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;
- Частково виконано роботи по будівництву зовнішнього освітлення в селі
Миколаїв Миколаївської сільської ради;
- Частково виконано роботи по будівництву зовнішнього освітлення в селах
Гаї, Городиславичі.
До зимового періоду проведено підготовку 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».
Проведено підготовку бюджетних установ та організацій до
опалювального сезону 2018/2019рр., а саме проведено поточні ремонти в
приміщеннях, проведено заходи з енергозбереження (утеплення фасадів,
ремонт покрівлі, заміна вікон та дверей).
Бюджетні установи та організації, які фінансуються з місцевого
бюджету не мають заборгованості за спожиті енергоносії.
Опис основних проблем розвитку галузі:
Житлово-комунальне господарство району переживає значні труднощі.
Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріальнотехнічна база житлово-комунального господарства зношена, обладнання
застаріле. Зношеність основних фондів галузі призводить до значних втрат
води, низької енергоефективності.
Тривалий термін експлуатації значної частини водопровідноканалізаційної мережі, або її відсутність у частині населених пунктів,
відсутність або неефективна робота очисних споруд призводить до скиду
неочищених та недостатньо очищених стічних вод у водні об’єкти.
Головна ціль на 2019рік :
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Забезпечення умов для продовження реформування житловокомунального господарства з метою підвищення ефективності та надійності
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення
району, підвищення якості житлово-комунальних послуг.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
Для забезпечення продовження реформування житлово-комунального
господарства з метою підвищення ефективності та надійності
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення
району, підвищення якості житлово-комунальних послуг планується
здійснити ряд заходів, а саме:
- Проведенння робіт по будівництву та реконструкції очисних споруд в
с.Верхня Білка, с. Милятичі, м. Пустомити, с. Оброшино, с. Борщовичі
Пустомитівського району Львівської області;
- Будівництво мереж водопостачання кварталів забудови "Юність",
"Східний", "Мирний" та району вул.Садової в м.Пустомити Львівської
області;
- Будівництво каналізаційної мережі кварталів забудови південної
частини м.Пустомити, Пустомитівського району, Львівської області;
- Реконструкція водогону від водозабору "Хоросно" до резервуару чистої
води м.Пустомити, Пустомитівського району Львівської області;
- Будівництво самопливної каналізаційної мережі вул. Весняна та
Індустріальна в с. Муроване Пустомитівського району Львівської
області;
- Будівництво каналізаційної насосної станції (КНС, вул Енергетична) з
напірним трубопроводом в с. Муроване Пустомитіського району
Львівської області;
- Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Геологів (від будинку
№ 19 до автодороги Львів-Самбір) в с. Лапаївка Пустомитівського
району Львівської області;
- Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Геологів в с.
Лапаївка Пустомитівського району Львівської області;
- Реконструкція очисних споруд глибокого біологічного очищення
стічних вод в с.Верхня Білка Пустомитівського району Львівської
області (коригування);
- “Будівництво водопровідних мереж по вул.1-го травня в с Старе Село
Пустомитівського району Львівської області ”;
- Будівництво водопровідних мереж по вул.Зелена в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської області ”;
- Проведення робіт по «Заходах щодо відновлення в пітримання
сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла р.
Давидівка на території Старосільської сільської ради Пустомитівського
району Львівської області (капітальний ремонт)»;
- Проведення робіт щодо відновлення і підтримання сприятливого
гідрологічного режиму та санітарного стану р.Зубра, а також для
боротьби з шкідливою дією вод на території Жирівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської області (капітальний ремонт).
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Очікувані результати:
Після проведення даних заходів підвищиться ефективність
функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення
району, та покращиться якість надання житлово-комунальних послуг.
3.2.4. Енергозбереження
Стан і тенденції розвитку в 2018 році:
Програма енергозбереження для населення Пустомитівщини на 2017 –
2020 роки є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення
ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів
населенням.
Впродовж 2017 – 2018 років спостерігається чітка тенденція до
збільшення кількості кредитів населенням та їх вартості, що свідчить про
збільшення рівня довіри населення до механізму Програми, а також про
розуміння мешканців району
до комплексного вирішення проблем
нераціонального використання енергоресурсів.
В рамках Програми станом на 1.11.2018 року здійснюється
відшкодування по 110 кредитних договорах, з них у 2018 надано 63 кредити
та за 2017 рік 47 кредитів для фізичних осіб на впровадження
енергоефективних заходів з загальною сумою відшкодування з районного
бюджету 170,499 тис. грн.
На 2018 рік в районному бюджеті передбачено 200 тис. грн. для
реалізації Програми.
Опис основних проблем розвитку галузі:
Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно
відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх
енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових
пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай
низькою. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази
більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає
одним з основних питань розвитку економіки.
За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал
економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50%– 65%, а
теплової енергії – близько 50%.
Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в
районі. У 2017 році цією категорією спожито понад 49,923 млн. м3
природного газу, що складає 80% від загального споживання.
Головні цілі на 2019 рік:
Головною ціллю кредитування за Програмою на 2019 рік є скорочення
витрат на утримання та експлуатацію житла та стимулювання населення на
впровадження енергозберігаючих заходів.
Основні завдання та заходи на 2019:
У рамках реалізації районної Програми енергозбереження для
населення розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження
енергозберігаючих заходів, який планується впровадити у 2017–2020 роках.
Суть цього механізму полягає в тому, що районний бюджет відшкодовує
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позичальникам частину відсоткової ставки у національній валюті за
кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на впровадження
заходів, орієнтованих на використання альтернативних джерел енергії.
Згідно цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на
підставі генерального договору про співробітництво між головним
розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування
заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.
Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження
таких енергозберігаючих заходів:
 встановлення обладнання, для роботи якого використовується
альтернативна енергія;
 утеплення зовнішніх стін будинків, підвальних приміщень,
горищ покрівель та фундаментів;
 встановлення рекуператорів тепла;
 встановлення та заміну вікон, віконно-балконних конструкцій з
енергозберігаючим двокамерним склопакетом;
 встановлення
та
реконструкцію
електроопалення
за
енергозберігаючими технологіями;
 встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення,
у тому числі з використанням альтернативних до природного
газу джерел енергії.
Очікувані результати:
зростання в порівнянні з 2018 роком на 30% надання кредитів для
фізичних осіб на впровадження енергоефективних заходів, а також
зменшення витрат на утримання та експлуатацію житла.
3.3. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
3.3.1. Демографічний розвиток, захист прав дітей
Стан і тенденції розвитку в 2018 році:
Збереження життєвого та трудового потенціалу населення на основі
формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики є
найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району.
Основними чинниками, під впливом яких у 2017 році формувалася
демографічна ситуація в районі, були процеси природнього скорочення
населення, його старіння, трудова міграція та наслідки переселення у район
жителів окупованих територій (АРК Крим, частина Донецької та Луганської
областей).
Станом на 01.10.2018 року в районі проживає 119,8 тис.осіб, в тому
числі 15,3 тис.осіб проживає в місті, селищі – міське населення, 104,5 тис.
осіб проживає в селах – сільське населення. Упродовж 2018 року кількість
населення збільшилась на 518 осібу внаслідок переважання міграційного
приросту 716 осіб над природним скороченням 198 осіб.
Упродовж 2018 року народилось 819 дітей, що на 14 дітей менше
порівняно з відповідним періодом минулого року, померло 1017 осіб, що
аналогічно на 33 особи більше.
37

У 2018 році в районі зареєстровано 242 шлюби. Порівняно з 2017
роком їх кількість зменшилась на 13,8%. Рівень шлюбності склав 3,0% на
1000 осіб населення. У міських поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у
сільській місцевості.
Станом на 01.10.2018 на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 99
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З
них
виховуються: в сім’ях опікунів, піклувальників – 72 дітей; в прийомних
сім’ях – 5 дітей; в дитячих будинках сімейного типу – 13 дітей; в закладах – 9
дітей.
За 9 місяців 2018 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 – 7 дітей, 1 дитина набула статус, перебуваючи в
закладі.
18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знято з
первинного обліку у зв’язку із досягненням повноліття.
На території району проживає 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у
справах дітей інших районів (регіонів).
Станом на 01.10.2018 року в районі функціонує 7 прийомних сімей, в
яких виховується 14 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
та осіб з їх числа, та 1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховується
5 дітей зазначеної категорії.
З 99 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 15
дітей є власниками житла; 84 дітей мають житло на праві користування; 69
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 26 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 78 дітей.
На виконання «Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському районі на 2016 –
2018 роки» для осіб з числа дітей, позбавлених батьківського піклування
Кононова Владислава Юрійовича, 12.02.1996 року народження та
Кононової Діани Михайлівни, 28.06.2000 року народження було придбано
житловий будинок та земельну ділянку у с. Звенигород вартістю 621
тис. грн. Житловий об'єкт було придбано за кошти районного (249 тис.
грн.) та обласного (372 тис. грн.) бюджетів. Службою у справах дітей
райдержадміністрації ведеться облік дітей, які підлягають усиновленню та
облік кандидатів в усиновлювачі. Так, станом на 01.10.2018 на місцевому
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обліку дітей, які підлягають усиновленню перебуває 27 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування і 7 кандидатів в усиновлювачі.
Станом на 01.10.2018 року на території Пустомитівського району
проживає 57 дітей у 38 сім’ях усиновлювачів.
Службою у справах дітей райдержадміністрації станом на 01.10.2018
року надано 6 висновків
про можливість громадянам України бути
усиновлювачами та підготовлено 3 довідки про продовження строку дії
висновку про можливість бути усиновлювачами. Дві подружні пари, яким
було надано зазначені висновки усиновили 4 дитини.
Станом на 01.10.2018 на обліку в Єдиному електронному банку даних
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 43 дітей, з
них: - 39 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських
обов’язків; - 4 дітей, відносно яких вчинено насилля в сім’ї. Протягом 9місяців поточного року на облік було поставлено 9 дітей батьки яких
ухиляються від виконання батьківських обов’язків; знято з обліку 3 дітей: з
них 2 дітей у зв'язку із набуттям статусу, 1 у зв’язку із зникненням підстав
перебування на обліку.
Опис основних проблем розвитку галузі:
Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей
– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх
числа.
Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова
підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування,
вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції
зусиль районних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій,
спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Головні цілі на 2019 рік:
Поступове розв’язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Враховуючи,
що діти – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх
числа потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції
України мають бути забезпечені житлом безоплатно.
Підвищення рівня захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного
законодавства потребують поліпшення житлових умов, і реалізувати їх
конституційні права на отримання житла.
Недопущення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в інтернаті заклади.
Своєчасне виявлення дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах та надання якісних соціальних послуг для збереження родини,
попередження вилучення дитини з сім’ї.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
Основними завданнями є забезпечення житлом 2 – х дітей – сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, та 4- х осіб з їх числа шляхом
придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових
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будинках та земельних ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів
державного, обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського
піклування, взяття їх на первинний облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та надання їм відповідного юридичного статусу. Влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми
виховання дітей, опіка / піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок
сімейного типу, усиновлення. Здійснення контролю за умовами проживання
та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
проживають та виховуються в сімейних формах виховання.
Внесення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування в єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти».
Організовувати та здійснювати на території Пустомитівського району
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, запобігання
бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
перебувають на обліку в службі у справах дітей Пустомитівської районної
державної адміністрації, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати
заходів для соціального захисту дітей.
Очікувані результати:
Створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування на
виховання 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
створення прийомної сім'ї та влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування під опіку / піклування громадян.
Придбання
житла
для 2-х дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та 4-х осіб з їх числа шляхом придбання житла у
введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, житлових
будинків та земельних ділянок для їх обслуговування за рахунок коштів
державного, обласного і місцевого бюджетів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
3.3.2. Зайнятість населення та ринок праці
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
На ринку праці району упродовж
2018 року спостерігалось
зменшення обсягу пропозиції робочої сили, зменшення рівня
зареєстрованого безробіття, зменшення обсягів вивільнених працівників з
підприємств, установ та організацій, зменшення обсягів родинного та
зменшення довготривалого безробіття, збільшення кількості створених
додаткових робочих місць.
Упродовж 9 місяців 2018 року скористались послугами СЗ 1508 інших
незайнятим громадянам, та 1252 осіб зі статусом безробітного (на 6%
безробітних менше ніж у відповідному періоді торік - 1333).
Станом на 01.10.18 р. у СЗ налічує - 527 безробітних, з них 456
отримують допомогу з безробіття. 319 (60,5%) - жінки, 201 (38%) молодь до
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35 років, 231 (44%) особи які займали робочі місця та 260 (49%) особи
посади службовців, 36 осіб (7%) особи, які не мають професії, або займали
місця, що не потребують спеціальної підготовки.
Кількість наявних вакансій становила 1583 одиниць, з них
укомплектовано 957. Рівень укомплектування вакансій
порівняно з
відповідним періодом попереднього року зменшився на 23,8% до 60,5%.
Станом на 01.10.2018 року кількість актуальних вакансій становить 424
одиниць. Кількість роботодавців які мали вакансії у звітному періоді - 539.
Чисельність працевлаштованих
службою зайнятості незайнятих
громадян становила 1097 осіб, з них 432 безробітних осіб, що на 243 особи
менше порівняно з відповідним періодом 2017 року(1340). ). Рівень
працевлаштування безробітних у звітному періоді становив 34,5%.
За скеруванням служби зайнятості професійне навчання, перенавчання
та підвищення кваліфікації проходили 260 особа (у 2016 – 293 особи), у т.ч.
253 під замовлення роботодавців та для організації підприємницької
діяльності. Рівень охоплення профнавчанням безробітних зменшився з 22%
до 21%. Рівень працевлаштування після навчання становив 96% (торік —
98%)..
Упродовж звітного періоду центрами зайнятості надавалися соціальні
послуги 44 безробітним учасникам АТО, 41 мали право на отримання ДБ. 4
безробітних осіб працевлаштовано, 2 безробітні особи проходили професійне
навчання, 1 з них вже працевлаштований. 1 безробітний брав участь у інших
роботах тимчасового характеру Станом на 01.10.2018р. на обліку перебуває
20 осіб учасників АТО, 18 отримують ДБ. 40 осіб безробітних учасників
АТО охоплених профорієнтаційними послугами, всього надано 478 послуг, з
них 312 профінформаційних 166 профконсультаційних. Проведено 33 дні
учасника АТО, в яких прийняли участь 45 осіб, надано 70 послуг, для
військовослужбовців та членів їх сімей.
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.
Опис основних проблем розвитку залузі:
наявність тіньової зайнятості;
низький рівень заробітної платні у вакансіях, які пропонують
роботодавці, у тому числі для висококваліфікованих працівників
наявність дисбалансу між попитом на робочу силу та її пропозицією за
професійно-кваліфікаційною ознакою
посилення міграційної активності населення, зокрема трудової міграції.
Головні цілі на 2019 рік:
Головною метою розвитку ринку праці є реалізація активної політики
зайнятості, забезпечення реалізації державної політики соціального захисту
населення від безробіття, посилення мотивації до легальної та продуктивної
зайнятості, стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення
нових робочих місць та працевлаштування безробітних, сприяння розвитку
підприємництва.
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Переваги у наданні соціальних послуг матимуть передусім
демобілізовані військовослужбовці, котрі брали участь в АТО та члени їх
сімей, члени сімей загиблих учасників АТО, а також вимушено переміщені
особи, молодь, особи з обмеженою працездатністю, мешканці сільської
місцевості та інші соціально-вразливі категорії.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
Збільшення обсягів працевлаштування через:
залучення безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю
шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю;
надання компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове
державне
соціальне
страхування
за
працевлаштування безробітних на нові робочі місця, передусім із числа
соціально незахищених категорій громадян;
здійснення професійного навчання безробітних під потребу ринку
праці, на замовлення роботодавців та під конкретне робоче місце;
розширення видів оплачуваних громадських робіт, залучення до участі
у них безробітних громадян;
покращення якості та результативності профорієнтаційних заходів із
незайнятим та зайнятим населенням, збільшення кількості різноманітних
тематичних семінарів з цільовими групами осіб, організації та проведення
масових заходів: ярмарок вакансій та професій, днів кар’єри, днів
відкритих дверей, заходів для учнівської молоді, впровадження
інноваційних підходів;
підвищення поінформованості суспільства про діяльність та послуги
центру зайнятості, активізувавши співпрацю із засобами масової
інформації;
забезпечення адресної направленості соціальних послуг з метою
адаптації роботодавців та економічно активного населення до
кон’юнктури ринку праці;
сприяння збереженню та створенню нових робочих місць, розвитку
малого та середнього підприємництва та самостійній зайнятості
населення;
сприяння популяризації робітничих професій та продуктивному
працевлаштуванню молоді на перше робоче місце;
забезпечення клієнтоцентрованого підходу при підборі підходящої
роботи, зокрема, демобілізованим військовослужбовцям, внутрішньо
переміщеним особам, переселенцям з Донецької, Луганської областей та з
тимчасово окупованих територій АРК і м. Севастополя, з урахуванням їх
професійного досвіду та індивідуальних здібностей;
сприяння зайнятості громадян, які не здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку праці, зокрема, людей передпенсійного віку та
людей з обмеженими можливостями.
Очікувані результати:
зменшення обсягів безробіття, у тому числі серед молоді та сільського
населення;
підвищеня престижності праці за робітничими професіями;
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зменшення обсягів нелегальної (тіньової) зайнятості;
зменшення відтоку економічно активного населення за кордон.
3.3.3. Грошові доходи населення
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Найбільш актуальне питання, якому постійно приділяється увага в
районі, є створення належних умов для підвищення життєвого рівня жителів
району, недопущення зниження грошових доходів населення від трудової
діяльності, збільшення яких значною мірою залежить від зростання
заробітної плати. Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника підприємств, установ та організацій району у січні-вересні 2018
року порівняно з січнем-вереснем 2017 року збільшилась на 24,9 % і
становила 7109 грн. Рівень заробітної плати працівників району у 2018 році
був нижчим за середній показник в області на 15,3%, або на 1280 грн.
Станом на 01.11.2018р. заборгованість з виплати заробітної плати
становила 68,5 тис.грн. На район припало 0,1% від загальнообласного обсягу
заборгованості з виплати заробітної плати.
Опис основних проблем розвитку залузі:
наявність тіньової заробітної плати;
періодичне виникнення заборгованості із виплати заробітної плати.
Головна ціль на 2019 рік:
недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності,
сприяння підвищенню всіма суб’єктами господарювання тарифних ставок і
посадових окладів на основі нових мінімальних розмірів заробітної плати,
посилення контролю за додержанням відповідних державних гарантій оплати
праці
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
забезпечення контролю за своєчасністю виплати поточної заробітної
плати на економічно активних підприємствах;
активізація роботи комісії райдержадміністрації з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат;
дотримання умов колективних договорів у частині оплати праці,
недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;
легалізація трудових відносин у сфері зайнятості населення та виплати
заробітної плати;
посилення адресності усіх видів соціальної підтримки населення та
підвищення ефективності надання соціальної допомоги.
Очікувані результати:
середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного
працівника району у 2019 році, зросте на 30,8 % ;
ліквідація виплати заробітної плати в конвертах;
ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.
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3.3.4. Соціальний захист населення
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
В умовах реформуваня системи соціальної підтримки населення значна
увага приділяється посиленню захисту соціально-вразливих верств населення
щляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.
За 10 місяців 2018 року виплати незахищеним верствам населення
Пустомитівського району становлять:
державних соціальних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям на
суму 121908,5 тис. грн.. – 8321 особі;
надано пільг з житлово-комунальних послуг на суму – 13159,1 тис. грн. –
23972 пільговикам, відповідно до законодавства про соціальний захист
населення;
надано житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот в сумі
151563,5 тис. грн.. – 23670 домогосподарствам;
по «Районній комплексній програмі на 2018-2020 роки щодо соціальної
підтримки, адаптації військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, бійців добровольчих формувань, які отримали
посвідчення бійця-добровольця АТО та членів їх родин, сімей загиблих
героїв під час Революції Гідності та в ході проведення АТО, вшанування
пам’яті загиблих, проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх таборів для дітей та
юнацтва із елементами військово-медичної підготовки (в новій редакції)»
профінансовано 460,20 тис. грн.;
по «Програмі щодо надання соціальних гарантій малозабезпеченим
верствам населення Пустомитівського району, що фінансується за
рахунок коштів місцевого бюджету» профінансовано 1271,6 тис.грн.
Головна ціль на 2019 рік:
Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та
незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні
державних соціальних допомог, підвищення рівня фінансового забезпечення
соціальних програм та стимулювання ефективного використання бюджетних
коштів.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
▪ посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх
видів допомог;
▪ вдосконалення електронного обміну інформацією щодо нарахування
та використання пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги між
підприємствами, що надають послуги та управлінням соціального захисту
населення;
▪ соціальний захист вразливих верств населення, у тому числі учасників
АТО, внутрішньо переміщених осіб та ін.;
▪ поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств
населення, ветеранів, осіб з інвалідністю.
44

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:
▪ виплата всіх видів соціальної допомоги соціально незахищеним
верствам населення відповідно до чинного законодавства;
▪ охоплення населення програмою житлових субсидій та пільг;
▪ забезпечення осіб з обмеженими можливостями засобами реабілітації
та протезування, санаторно-курортним лікуванням та спецавтотранспортом,
у т.ч. учасників АТО;
▪ надання методичної допомоги для організації власних повноважень у
сфері соціального захисту в ОТГ.
Очікувані результати:
- забезпечення цільового використання державних коштів для виплати
усіх видів соціальних допомог, житлових субсидій та пільг населенню;
- забезпечення 100% використання бюджетних коштів виділених на 2019
рік для забезпечення осіб з обмеженими можливостями засобами
реабілітації, протезування, санаторно-курортним лікуванням;
- соціальна та матеріальна підтримка малозабезпечених верств
населення, ветеранів, осіб з інвалідністю, учасників АТО за рахунок
коштів районного та місцевих бюджетів ОТГ.
3.4. ГУМАНІТАРНА СФЕРА
3.4.1. Охорона здоров'я
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Мережа медичних закладів Пустомитівського району, яка входить в
КНП ПРР «Пустомитівська центральна районна лікарня», включає 13
амбулаторій загальної практики, 24 фельдшерсько-акушерських пункти,
консультативну поліклініку, Щирецьку міську лікарню та Пустомитівську
районну лікарню. Разом з амбулаторіями та ФАПами, які знаходяться на
території ОТГ, КНП ПРР «Пустомитівська центральна районна лікарня»
створюють єдиний медичний простір району.
На даний час, згідно медичної реформи, в мед закладах відбувається
інтенсивне впровадження Інформаційної Медичної Системи, підписання
декларацій лікарями первиної ланки з пацієнтами. КНП ПРР
«Пустомитівська центральна районна лікарня» знаходиться в процесі
підписання договору з Національною службою здоров’я України.
Протягом 2018 року було проведено:
- Реконструкцію системи енергопостачання АЗПСМ с.Старе Село;
- Капітальний ремонт АЗПСМ с.Ставчани, Сокільники, Містки;
- Реконструкцію АЗПСМ с.Борщовичі.
Закуплено обладнання:
- Високочастотний електрокоагулятор ПК-300М з функцією зварювання
живих біологічних тканин (для Щирецької МЛ);
- Біохімічний аналізатор ДС-161 (для ПЦРЛ);
- Автоматичний гематологічний аналізатор (для АЗПСМ с.Ст.Село).
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Головні цілі на 2019 рік:
Забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню
району, особливо сільської місцевості та покращення демографічної ситуації
в районі. Оснащення необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною
технікою, автотранспортом.
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- продовження створення єдиної комп’ютерної системи для впровадження в
закладах охорони здоров’я медичної інформаційної системи для
забезпечення електронного ведення медичної статистики та електронного
реєстру пацієнтів;
- надання організаційно – методичної допомоги закладам первинної
медичної допомоги в новостворених об’єднаних територіальних громадах;
- забезпечення єдиного медичного інформаційного простору закладів
охорони здоров’я в межах існуючого адміністративно – територіального
поділу;
- прийняти участь у обласному конкурсі мікропроектів обласного значення
та проектів ДФРР;
- забезпечити ефективне використання пересувного флюорографа для
профілактичних оглядів серед людей похилого віку, соціально незахищених
груп населення, особливо у віддалених населених пунктах району;
- активізувати роботу виїзних лікарських бригад з використанням
діагностичного обладнання для наближення спеціалізованої медичної
допомоги до сільських мешканців та організувати фіксовані прийоми
сімейних лікарів на ФАПах;
- забезпечити контроль за впровадженням та дотриманням закладами
охорони здоров’я локальних клінічних протоколів та управління якості
надання медичної допомоги пацієнтам;
- посилити роботу амбулаторно-поліклінічної служби щодо підвищення
якості та ефективності проведення профілактичних оглядів з раннього
виявлення захворювань та диспансерний нагляд за хворими;
- Провести:
- Реконструкція котельні Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт фасаду поліклінічного відділення Пустомитівської
ЦРЛ;
- Капітальний ремонт фасаду стаціонару Пустомитівської ЦРЛ;
- Реконструкція даху стаціонару Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт хірургічного відділення Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт терапевтичного відділення Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт пологового відділення Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт дитячого відділення Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний
ремонт
системи
вентиляції
цокольного
поверху
Пустомитівської ЦРЛ;
- Капітальний ремонт амбулаторії в с. Сокільники;
- Капітальний ремонт фасаду лікарської амбулаторії АЗПСМ с. Оброшино;
- Реконструкція даху Оброшинської АЗПСМ в с. Оброшино;
- Капітальний ремонт ФАПу в с. Нижня Білка;
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-

Реконструкція фельдлшевсько-акушерського пункту в с. Городиславичі;
Реконструкція фельдлшевсько-акушерського пункту в с.Гаї;
Реконструкція благоустрою АЗПСМ в с. Борщовичі.
Очікувані результати:
- поліпшення доступності якості і своєчасності надання медичної допомоги
населенню району;
- покращення кадрового забезпечення закладу;
- підвищення енергоефективності будівель і споруд ЦРЛ та зменшення
витрат бюджетних коштів на їх утримання;
- розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини.
3.4.2. Розвиток освітньої сфери
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
Для покращення матеріально-технічної бази шкіл району у 2018 році за
кошти відділу освіти було придбано:
- Шкільних парт 7 комплектів на суму 198 800 грн (Скнилівський,
Борщовицький НВК, Підбірцівська, Старосільська, Пустомитівська
№1, Зимноводівська №1 та №2 ЗОШ).
- Інтерактивних дощок Smart Bard 2 штуки на суму 66000 грн. для
Оброшинської ЗОШ, Ставчанського НВК.
- Аудиторські дошки 3-х створні 13 штук на суму 48620 грн. для
Оброшинської ЗОШ.
- Комп’ютерна техніка: ноутбук Dell 3552 6 штук на суму 85500 грн.
для Старосільської, Містківської, Семенівської, Оброшинської ЗОШ
та Ставчанського Пикуловицького НВК.
- Ноутбук Acer ЕХ 2519 12 штук на суму 103620, комплект ноутбук
Acer ЕХ 2519 та БФП Epson 29 штук на суму 395560 грн. для всіх
шкіл району.
- Ноутбук Dell 3552 2 штуки на суму 28500 для Верхньобілківської
ЗОШ.
- Проектор Epson ЕВ-х 41 2 штуки на суму 44000 грн. для
Ставчанського НВК, Оброшинської ЗОШ.
- Спорттовари на суму 55986 грн. для всіх шкіл району.
- Дидактичні матеріали для учнів 1 класу (НУШ) на суму 254130 для
всіх шкіл району.
- Ламінатори 29 штук на суму 41992 грн. для ЗОШ І-ІІІ ступенів.
- Комплект навчальний з географії 86 штук на суму 75260 грн.
- На підготовку шкіл до нового навчального року було придбано
будівельних матеріалів на суму 374221 грн.
- Насос «Grundfos» 1 штука на суму 3386 грн. для Ставчанського
НВК.
- Світильники 36 вт 24 штуки на суму 4752 грн., світильники 18 вт 10
штук на суму 1250 грн. для Пустомитівської ЗОШ №2.
Опис основних проблем розвитку галузі:
 Комп’ютеризація закладів дошкільної освіти.
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 Покращення матеріально–технічної бази навчальних закладів:
забезпечення
навчальними
комп’ютерними
комплексами
з
мультимедійними засобами навчання, використання енергозберігаючих
технологій.
 Оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ютерних
комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених
вимог у навчальних закладах району та закупівля нової комп’ютерної
техніки.
 Забезпечення навчальних кабінетів природничо-математичного циклу
технічними засобами навчання, приладами, необхідними препаратами,
матеріалами для виконання навчальних планів і програм та відповідно
до Положення про кабінети;
 Розширення мережі інклюзивних груп та класів, груп компенсуючого
типу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району;
 Створення мережі логопедичних пунктів при загальноосвітніх
навчальних закладах району.
 Забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням;
Головна ціль на 2019 рік:
 Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку галузі та місцевих потреб. Удосконалювати зміст освіти
відповідно до державних стандартів дошкільної, загальної середньої
освіти, впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти
підвищенню якості знань учнів.
 Сприяти створенню у навчальних закладах умов, які відповідають
сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення
освітнього процесу.
 Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний
супровід НВП у ЗНЗ та ДНЗ.
 Сприяти створенню інклюзивного освітнього простору для освіти дітей
з особливими освітніми потребами.
 Приводити у відповідність мережу ЗНЗ та ДНЗ відповідно до
демографічної ситуації.
 Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти відповідно до запитів та можливостей
дошкільнят, учнів, вихованців; максимальному наближенню навчання і
виховання кожного учня, вихованця до їх здібностей та особливостей.
 Забезпечити підвезення учасників навчально-виховного процесу до
місць роботи, навчання і додому.
 Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у
районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях,
конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо.
 Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного,
матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному
загальноосвітньому навчальному закладі; надавати широкий доступ до
інформаційних ресурсів Інтернету.
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 Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників
відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через
диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для
профільного навчання.
 Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я
учасників освітньо-виховного процесу, забезпечити ефективність
фізкультурно-оздоровчої роботи.
 Забезпечити якісне надання додаткових освітніх послуг (логопедія,
іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність).
Основні завдання та заходи на 2019 рік:
 Комп’ютеризація закладів дошкільної освіти,
їх за безпечення
безлімітним високо-швидкісним доступом
до Інтернет-ресурсів,
оновлення сайтів.
 Удосконалення
матеріально-технічної бази
закладів дошкільної
освіти;
 впровадження енергозберігаючих технологій; модернізація засобів
пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці закладів;
 забезпечення навчально-методичного супроводу дошкільної освіти.
 Реалізувати програму облаштування територій дошкільних закладів
сучасними спортивними та ігровими майданчиками
 Покращення матеріально–технічної бази навчальних закладів: з
поглибленим вивченням природничих та математичних предметів , з
поглибленим вивченням окремих предметів
 Покращення матеріально–технічної бази навчальних закладів:
забезпечення
навчальними
комп’ютерними
комплексами
з
мультимедійними засобами навчання, використання енергозберігаючих
технологій.
 Придбання шкільних автобусів, та забезпечення пристосованими
автобусами для підвезення учнів з особливими освітніми потребами
 Покращення спортивної інфраструктури навчальних закладів
 Забезпечення навчальних закладів безлімітним високошвидкісним
доступом до обласних, українських та всесвітніх Інтернет-ресурсів з
використанням 3G технологій;
 Забезпечення дидактичними програмними засобами, електронними
підручниками для викладання навчальних предметів з використанням
новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, придбання
ліцензійного програмного забезпечення.
 Оновлення обладнання та модернізація навчальних комп’ютерних
комплексів, існуючих локальних мереж відповідно до встановлених
вимог у навчальних закладах району.
 Забезпечення навчальних кабінетів технічними засобами навчання,
приладами, необхідними препаратами та матеріалами для виконання
навчальних планів і програм;
 Проведення капітальних та поточних ремонтів, реконструкція та
оснащення приміщень.
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 Розширення мережі інклюзивних груп та класів, груп компенсуючого
типу у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах району;
 Створення мережі логопедичних пунктів при загальноосвітніх
навчальних закладах району.
 Функціонування оптимальної мережі та зміцнення матеріальнотехнічної бази позашкільних навчальних закладів;
 Розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів на базі
закладів освіти.
 Забезпечення закладів освіти спортивним інвентарем та обладнанням;
 Ремонт та обладнання спортивних майданчиків загальноосвітніх
навчальних закладів;
Очікувані результати:
Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої
галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:
 створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі
можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби;
 створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з
урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині
можливості повноцінного розвитку;
 впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно
доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;
 формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної
спроможності випускників шкіл на ринку праці;
 вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та
займати активну громадянську позицію;
 створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення
творчої складової в діяльності педагога;
 забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників
сільських та міських шкіл;
 формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та
здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності;
підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ;
 забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг;
 економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі,
реорганізації навчальних закладів.
3.4.3. Розвиток культури
Стан і тенденції розвитку у 2018 році
2018 рік став продовженням добрих традицій 2017 року, року Культури
на Пустомитівщині. Капітально відремонтовано приміщення народних домів
у селах Милошевичі, Загір’я, Гаї, Наварія, Старе Село № 2, дах народних
домів у с. Звенигород та с.Старе Село №1, Оброшинська дитяча музична
школа, капітальний ремонт системи опалення у народних домах сіл Містки,
Коцурів, Гринів, Старе Село №1.
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Заклади культури брали активну участь та стали переможцями
обласних та районних мікропроектів, у результаті чого музичні школи
збагатили свій інструментарій, закуплено крісла, мультимедійне обладнання
та комп’ютери для народних домів та бібліотек, меблі для районної
бібліотеки для дітей, сценічні костюми та взуття для народних і зразкових
аматорських колективів, здійснено підключення закладів культури до
інтернет–мережі.
Повністю профінансована Програма поповнення бібліотечних
фондів новими надходженнями та передплати періодичних видань.
Мистецькі аматорські колективи протягом 2018 року успішно
виступили на фестивалях, оглядах-конкурсах як міжнародних, так і
Всеукраїнських, міжрегіональних та обласних рівнів. Проведено районні
фестивалі «Колядуймо разом», «Боже великий, єдиний», «Пшеничне
перевесло», «На крилах любові», «Пісні перемоги», «Гомін Лемківщини»,
«Мідні барви», «Пустомитівські викрутаси», концерти в рамках ІІ Етнофесту Гостинності, концерти у військових частинах, відзначення 100-річчя
ЗУНРу, інших державних та визначних дат у житті українського народу.
Опис основних проблем розвитку галузі:
Основними проблемами все ще залишаються :
-незадовільний стан будівель закладів культури;
-застаріла акустична і звуковідтворююча апаратура;
-естетичне оформлення сцени народних домів;
-забезпечення аматорських народних та зразкових колективів сценічними костюмами та реквізитом;
-оновлення інструментарію дитячих мистецьких шкіл;
-реекспозиція музеїв;
- поповнення бібліотечних фондів новими надходженнями та періодикою.
Головна ціль на 2019 рік:
Масимально забезпечити якість проведення культурно-просвітницьких,
мистецьких, дозвіллєвих заходів, створення умов для творчої самореалізації
людини та її потреб у спілкуванні, для чого, в межах виділених коштів, а
також в рамках участі у обласних, районних мікропроектах провести заходи
на зміцнення матеріально-технічного забезпечення закладів культури, а саме:
-провести капітальні ремонти закладів культури у селах Городиславичі, НД
№2 (мкр. Лісневичі), Миколаїв, Жирівка, Відники, Борщовичі, Будьків,
Оброшино, Селиська, гаражу РНД;
- продовжити оновлення музичних інструментів в ДМШ;
- завершити роботу з комп’ютеризації бібліотек, народних домів та музеїв з
підключенням їх до інтернет-мережі;
- придбати одяг сцени та сучасне освітлення та мультимедійні пристрої для
народних домів;
- придбати сценічні костюми, інструменти, реквізит для аматорських
зразкових та народних колективів;
- подовжити поповнення бібліотечних фондів новими надходженнями та
періодикою.
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Очікувані результати:
Виконання зазначених заходів сприятиме культурному розвитку району, як
найповнішому задоволенню потреб людини у розвитку своєї особистості,
реалізації творчого потенціалу, збереженні і примноженні національного
скарбу – фольклору, українських звичаїв та традицій, збереження історикокультурної спадщини, естетичного виховання дітей, потреб у спілкуванні.
3.4.4. Фізична культура і спорт
Стан і тенденції розвитку в 2018 році
У 2018 році у ході реалізації обласної програми “Спортивний
майданчик” із залученням ресурсів місцевих бюджетів побудовані спортивні
майданчики з тренажерним обладнанням в с.Відники та с.Верхня Білка,
майданчик зі штучним покриттям в м.Пустомити, проведено заміну
штучного покриття майданчика в с.Борщовичі. Відкрито нові спортивні
майданчики із штучним покриттям у селах: Зимна Вода, Зубра, Милятичі,
Семенівка, Солонка, Чижиків та Ямпіль.
Команди району брали участь у комплексних спортивних іграх
Львівщини, де за підсумками виступів у 17 видах змагань вибороли друге
місце серед районів області.
Протягом 2018 року проведено цілий ряд спортивних змагань на
районному рівні, зокрема, відкритий районний турнір з вільної боротьби
«Щирецький килим», змагання з веслування на байдарках і каное, першості
району з шахів і шашок, спартакіаду державних службовців – зональні
змагання, районний чемпіонат з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»,
районні змагання «Олімпійське лелеченя»,
шаховий турнір «Травневий
дебют»,
змагання з військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),
проводилися молодіжні та спортивні заходи до Міжнародного дня захисту
дітей, Дня молоді, Дня матері, Дня захисника України, Дня незалежності та
інші.
Учні загальноосвітніх шкіл району пройшли військово-патріотичний
вишкіл на базі відпочинкової зони «Альбатрос» в с.Воля-Гомулецька
Жовківського району. Проводилася також мандрівки молоді до
монастирських святинь «Обереги духовності», місцями, пов'язаними з
історією ЗУНР, похід молоді на гору Маківку «Стежками героїв». Команда із
Пустомитівського району брала участь у військово-патріотичній грі «Ігри
Нескорених» у с.Сприня Самбірського району, де зайняла І місце.
Опис основних проблем розвитку галузі:
Недостатність коштів на утримання та поновлення спортивної
інфраструктури та проведення заходів із популяризації фізичної культури та
спорту. Відсутність районного спортивного комплексу, 25-ти і 50 ти
метрових басейнів. В сільських радах недостатньо уваги до фізично оздоровчої та спортивно - масової роботи.
Головні цілі на 2019 рік:
Залучення молоді, дорослих та ветеранів
до занять фізичною
культурою та спортом.
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Основні завдання та заходи на 2019 рік:
- проведення турнірів інтелектуальної гри «Що?Де?Коли?»,
військово-патріотичної гри «Сокіл-Джура», заходів до Дня матері,
Дня молоді, Дня Незалежності, Дня Захисника України, Дня
Збройних Сил України, Святого Миколая та ін..
- проведення спортивних заходів: шахові турніри, змагання з
футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, боротьби,
веслування таін.;
- участь в обласних змаганнях, зокрема, в комплексних спортивних
іграх Львівщини серед доролих, ветеранів та інвалідів;
- проведенння мандрівок для молоді району: сходження на гору
Маківку, місцями козацької слави, краєзнавча експедиція «Пізнай
свій край», місцями, пов’язаними з життям та творчістю Івана
Франка, місцями пов’язаними з історією ЗУНР, мандрівка молоді до
монастирських святинь «Обереги духовності»;
- облаштування полів із штучним покриттям в селах;
- продовження роботи з придбання спортивного інвентаря та
поліпшення матеріально-технічної бази спортивних споруд в районі;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в
усіх навчальних закладах району;
- збереження наявної та удосконалення існуючої матеріальної –
технічної бази спортивного призначення, поліпшення умов її
функціонування;
- продовження роботи зі створення у населених пунктах району
спортивних майданчиків.
Очікувані результати:
- залучення більшої кількості дітей та молоді до занять фізичною
культурою і спортом, масовими видами спорту;
- збільшення кількості доступних місць для проведення фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення
(збільшення кількості спортивних об'єктів).
Перший заступник голови

П.М. ГОРОДЕЧНИЙ

Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку, інфраструктури
та торгівлі райдержадміністрації

О.В.СТАСЮК
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Додаток 1 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району
на 2019 рік

Основні показники
соціально‐економічного розвитку Пустомитівського району на 2019 рік
Показники

Одиниця
виміру

2017 рік
(звіт)

2018 рік
(очікуване)

2019 рік
(прогноз)

млн..грн.

3375,5

5395

5570

%

-29,2

59,8

3,2

тис.грн.

28,7

45,3

46,8

%

104,7

100,6

101,0

%
%
%

103,2
108,2
126,0

100,9
100,1
103,4

101,4
100,2
104,0

21

7

10

млн. грн.
%

528,2
-3,8

558
5,6

565
1,3

тис. кв. м

102,8

129,5

135

шт.

9

14

8

одиниць

5/0

1/3

4/1

одиниць

5

3

2

млн. грн.

1312,2

1320

1350

%

0,8

0,6

0,6

одиниць

5840

5931

6045

Промисловість
Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
підприємств
Приріст, зниження (-) обсягів
виробництва промислової продукції
Обсяг реалізації промислової продукції
на одну особу

Сільське господарство
Індекс обсягу
сільськогосподарського виробництва
порівняно з попереднім роком
у т.ч.: - продукції рослинництва
- продукції тваринництва
Індекс обсягів виробництва харчових
продуктів порівняно з попереднім
роком
Містобудування та будівництво
Розробка генеральних планів
населених пунктів
Обсяг виконаних будівельних робіт
Індекс будівельної продукції,
до попереднього року
Прийняття в експлуатацію загальної
площі житла
Житлово-комунальне господарство
Проведення робіт з освітлення у
населених пунктах району, вулиці
Реконструкція/будівництво очисних
споруд, будівництво каналізаційних
мереж
Будівництво каналізаційних мереж
Торгівля
Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з
урахуванням товарообороту
юридичних осіб-підприємців)
Темп зростання (зниження) обороту
роздрібної торгівлі, у порівнянних
цінах
Підприємництво
Кількість суб’єктів малого
підприємництва

одиниць

2
Показники
у тому числі: кількість
підприємців-фізичних осіб
Кількість суб’єктів малого
підприємництва на 10 тис. населення
Інвестиційна діяльність
Обсяг прямих іноземних інвестицій,
у наростаючому підсумку (станом на
31 грудня)
Надходження прямих іноземних
інвестицій
Соціальний захист населення та
захист дітей
Надання одноразової виплати
допомоги з безробіття для
започаткування власної справи
Охоплення безробітних
професійною підготовкою,
перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації
Кількість наявного населення
(станом на 31 грудня)
Сальдо міграції
Народжуваність
Виплата соціальної допомоги сім’ям
з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
інвалідам з дитинства, дітям
інвалідам, допомоги на догляд за
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу
Надання та виплата одноразової
адресної допомоги демобілізованим
воїнам, які повертаються з АТО
Санаторно-курортне лікування
учасників АТО
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які перебувають на
обліку
Кількість усиновлених дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які перебувають під
опікою/піклуванням громадян
Кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, які виховуються в
прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу

Одиниця
виміру
осіб

2017 рік
(звіт)
4854

2018 рік
(очікуване)
4986

2019 рік
(прогноз)
5090

одиниць

83

86

88

млн. дол. США

28,7

29,3

30,3

тис. дол. США

1650,6

597,3

900

осіб

4

2

10

осіб

383

375

433

тис. осіб

118,2

119,3

120,0

осіб
осіб
тис. осіб

1335
1208
8254

1432
1292
8290

1500
1300
8360

осіб

47

72

108

осіб

29

26

35

осіб

109

95

92

осіб

4

2

2

осіб

83

72

70

осіб

20

17

17

3
Показники
Доходи населення
Середньомісячна заробітна плата
Індекс реальної заробітної плати
Заборгованість із виплати заробітної
плати, до попереднього року
Освіта
Кількість постійних дошкільних
закладів
Кількість місць в постійних
дошкільних закладах
Охоплення дітей постійними
дошкільними закладами (у
процентах до кількості дітей
відповідного віку)
Кількість загальноосвітніх
навчальних закладів
Кількість учнів у загальноосвітніх
навчальних закладах
Охорона здоров’я
Кількість лікарів усіх спеціальностей
на 10 тис. населення
Кількість середнього медичного
персоналу на 10 тис. населення
Кількість лікарняних ліжок на 10
тис. населення
Рівень охоплення населення
сімейною медициною від усього
населення району
Кількість сільських лікарських
амбулаторій загальної практикисімейної медицини (СЛА ЗПСМ)
Смертність населення
Культура
Популяризація української мови та
культури, історичної свідомості
громадян в Україні та за кордоном, у
т.ч.:
фестивалі і заходи
проекти на сході
проекти за кордоном – в місцях
проживання української
діаспори
Поповнення бібліотечних фондів
Фізкультура та спорт
Кількість площинних спортивних
споруд: стадіони, футбольні поля,
спортивні майданчики різних типів,
сучасні спортивні майданчики з
тренажерним обладнанням, зі

Одиниця
виміру

2017 рік
(звіт)

2018 рік
(очікуване)

2019 рік
(прогноз)

грн.
%
%

5207
43,4
72,5

6840
31,3
0

7300
6,7
0

одиниць

23

17

15

тис. місць

1382

1002

826

%

47,7

44,6

76,2

одиниць

53

31

27

осіб

10474

7419

5408

осіб

18,7

20,9

21,0

осіб

35,9

38,0

38,2

ліжко-місць

27,04

25,96

26,0

%

86,7

100

100

одиниць

20

22

22

на 1000
населення

11,92

10,9

10,8

2193

2250

2310

одиниць
одиниць
одиниць

1095
1
5

1200
10

1300
1
15

прим. книг

1747

1000

1000

одиниць

5

9

13

4
Показники
штучним покриттям, тенісні корти,
інші майданчики
у т.ч.: збудованих та
облаштованих у звітному
(прогнозному) році
у т.ч.: кількість майданчиків,
на яких замінено штучне
покриття (термін експлуатації
яких перевищив 10 років)

Одиниця
виміру

одиниць
одиниць

2017 рік
(звіт)

2018 рік
(очікуване)

2019 рік
(прогноз)

6

10

5

1

1

1

Додаток 2
до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку
Пустомитівського району на 2019 рік
Перелік програм місцевого значення, що затверджені та
передбачаються до фінансування з районного бюджету у 2019 році
Затверджено,
внесено зміни
№
Назва програми
(дата, №
п/п
рішення)
Цільова програма “Підтримка розвитку шахів у
21 грудня 2015р
1
Пустомитівському районі на 2016-2020 роки ”.
№30
Цільова програма “Молодь Пустомитівщини 2016- 21 грудня 2015р
2
2020”.
№30
19 лютого
Програма розроблення містобудівної документації в 2016р №46, 24
3
Пустомитівському районі на 2016-2020 роки
березня 2017
№272
Програма основних заходів профілактики та
22 квітня 2016р.
4 боротьби зі сказом у Пустомитівському районі на
№83
2016-2020 роки
Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
у
5
Пустомитівському районі на 2019 – 2021 роки.
6
7
8
9
10

Програму з моніторингу за станом довкілля на
території Пустомитівського району Львівської
області на 2017-2021 роки
Програма розвитку фізичної культури та спорту у
Пустомитівському районі на 2017-2020 роки
Програму «Cоціальна робота з сім’ями, дітьми та
молоддю у Пустомитівському районі на 2017 – 2020
рр.»
Програма енергозбереження для населення
Пустомитівщини на 2017-2020 роки
Програма фінансової підтримки Пустомитівської
районної асоціації місцевих громад «Громади
Пустомитівщини» та громадських організацій

20 грудня
2016р. №198
20 грудня
2016р. №198
20 грудня
2016р. №198
13 січня 2017р.
№214
13 січня 2017р.
№214

Пустомитівського району на 2017-2020 роки

11
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Програма охорони навколишнього природного
середовища Пустомитівського району на 2017-2020
роки
Програма соціально – економічного розвитку КП
«Пустомитиводоканал» на 2015-2020 роки
Регіональна програма розвитку малого і середнього
підприємництва у Пустомитівському районі на
2019-2021 роки
Районну Програму підтримки діяльності ГО
«Вектор розвитку єдиноборств» на 2018-2020 роки
Цільову програму забезпечення особового складу
підрозділу територіальної оборони у районі
територіальної оборони (Пустомитівський район)
№13 речовим майном та заходів з територіальної
оборони району територіальної оборони
(Пустомитівський район) №13 на 2017-2020 роки
Цільова програма підтримки комунального
підприємства «Соціальні гарантії» Пустомитівської
районної ради на 2019 рік
Програма підтримки Пустомитівського районного
об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
ім. Тараса Шевченка на 2019 рік
1.1.9.Районна Програма підтримки діяльності
ДЮСШ «Тризуб» на 2019 рік
Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ
«Надія» на 2018 рік
Районна програма підтримки діяльності районної
організації спортивного товариства «Колос»
агропромислового комплексу України на 2019 рік
Програма підтримки аматорських спортивних
команд м.Пустомити з мотокросу на 2018-2020 роки
Програма підтримки видання районної газети
"Голос народу" на 2019 рік
Програма розвитку місцевого самоврядування
Пустомитівського району на 2018 – 2020 роки
Районна цільова програма щодо організації та
проведення протокольних і масових заходів
Пустомитівської районної ради у 2018-2020 роках
Програма проведення районного «Фестивалю
писанок» на 2018-2020 роки
Районна Програма з транскордонного

28 лютого
2017р. №247
26 березня 2015
№574

17 листопада
2017р.№384

17 листопада
2017р.№385

22 грудня
2017р.№412
22 грудня
2017р.№412
22 грудня
2017р.№412
22 грудня
2017р.№412
22 грудня

співробітництва на 2018-2020 роки

27

28
29
30

31

2017р.№412

Районна комплексна програма на 2018-2020 роки
щодо соціальної підтримки, адаптації
військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції та членів їх сімей, бійців добровольчих
формувань, які отримали посвідчення бійця22 грудня
добровольця АТО та членів їх родин, сімей
2017р.№412
загиблих героїв під час Революції гідності та в ході
проведення АТО, вшанування пам’яті загиблих,
проведення комплексних заходів з військовопатріотичного виховання молоді, організації літніх
таборів для дітей та юнацтва із елементами
військово-медичної підготовки
Програма ліквідації загрози виникнення ускладнень
22 грудня
епідситуації в Пустомитівському районі на 20182017р.№412
2022 роки
Комплексна Програма підтримки та розвитку
22 грудня
агропромислового виробництва Пустомитівського
2017р.№412
району на 2018-2020 роки
Програма розвитку освіти району на 2018 – 2020
22 грудня
роки
2017р.№412
Програма здійснення ефективних заходів щодо
попередження та профілактики скоєння повторних
злочинів серед осіб звільнених з місць позбавлення
волі та осіб засуджених до покарань не пов’язаних з 03 серпня 2018р.
позбавленням волі
на 2018 – 2020 роки

Додаток 3
до програми соціальноекономічного та
культурного розвитку
Пустомитівського
району на 2019 рік
Пропозиції до
Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення
на яких планується виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції та будівництва у 2019 році
Пустомитівський район
Назва населеного
пункту

Назва об’єкта (проекту)

1

2

с.Городиславичі
Пустомитівського
районуЛьвівської
області

Реконструкція народного дому в
с.Городиславичі Пустомитівського
району Львівської області.

Проектна документація
Кошторисна
Залишок
відомості про
відомості про
кошторисної
наявність експертного вартість,
наявність ПКД
тис.грн
вартості, станом на
звіту
(так/ні)
01.01.2019р. тис.грн.
(дата і номер)
3
4
5
6

Потенційне
джерело
фінансування

Пропонований обсяг
фінансування у 2019
році, тис.грн

7

8

так

так

5 077,431

4 978,149

районний бюджет,
обласний бюджет

4 978,149

с.Відники
“Капітальний ремонт Народного дому в
Пустомитівського
с.ВідникиПустомитівського району
району Львівської
Львівської області”Коригування
області

так

ПКД на експертизі

5 174,377

5 174,377

районний бюджет

5 174,377

с.Вовків
Пустомитівського
району Львівської
області

Реконструкція в народному домі в
с.Вовків Пустомитівського району
Львівської області

так

так

6 036,564

5 942,308

районний бюджет,
обласний бюджет

5 942,308

с.Товщів
Пустомитівського
району Львівської
області

Капітальний ремонт народного дому в
с.Товщів Пустомитівського району
Львівської області

так

так

1 450,581

1 350,581

районний бюджет

1 350,581

с.Миколаїв
Реконструкція Народного дому в
Пустомитівського
с.Миколаїв Пустомитівсьького
району Львівської
району,Львівської області.Коригування
області

так

ПКД на експертизі

3 734,870

3 734,870

районний бюджет

3 734,870

мкр.Лісневичі міста
Капітальний ремонт існуючої будівлі
Пустомити
НД № 2 в м.Пустомити
Львівської області

так

так

1 590,421

510,170

районний бюджет

510,170

Капітальний ремонт внутрішніх
мкр.Лісневичі міста
приміщень Народного дому № 2 в
Пустомити
м.Пустомити(мкр.Лісневичі)Пустомитів
Львівської області
ського району Львівської області

ні

ні

2 499,500

2 499,500

районний бюджет

2 499,500

с.Жирівка
Реконструкція народного дому на вул
Пустомитівського
Ринок,50 у с.Жирівка Пустомитівського
району Львівської
району Львівської області
області

так

ПКД на експертизі

3 680,588

3 680,588

районний бюджет

3 680,588

м.Пустомити
Львівської області

Реконструкція гаража народного дому
м.Пустомити

так

так

1 052,800

1 050,238

районний бюджет

1 050,238

с.Семенівка
Пустомитівського
району Львівської
області

Капітальний ремонт народного дому в
с.Семенівка

ні

ні

0,000

0,000

районний бюджет,
місцевий бюджет

0,000

с.Шоломинь
Пустомитівського
району Львівської
області

Капітальний ремонт будівлі народного
дому в с.Шоломинь Пустомитівського
району Львівської області

так

так

856,160

846,416

районний бюджет

846,416

с.Будьків
Пустомитівського
району Львівської
області

Капітальний ремонт народного дому в
с.Будьків

так

так

1 524,210

1 521,678

районний бюджет

1 521,678

м.Пустомити

Капітальний ремонт ДНЗ №3 в
м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області

так

№14-1744-18 від 20
вересня 2018р. філії
державного
підприємства
«Укрдержбудекспертиз

1472,16

1 139,736

районний бюджет

1 139,736

так

№14-1449-18 від 27
серпня 2018р. філії
державного
підприємства
«Укрдержбудекспертиз
а» у Львівській області

1 492,942

с.Старе Село

„Влаштування мережевої сонячної
електорстанції на шатровому даху
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ст.
Пустомитівського району Львівської
області

так

ПКД на експертизі

вартість
уточнюється

с.Старе Село

„Реконструкція даху і утеплення
міжповерхо-вогоо перекриття
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пустомитівського району Львівської
області”

так

ПКД на експертизі

5 825,958

5 825,958

районний та
сільський бюджет

5 825,958

с.Старе Село

„Капітальний ремонт фасадів з
влаштуван-ням теплоізоляції зовнішніх
стін Старо-сільської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Пустомитівсько-го району Львівської
області”

так

ПКД на експертизі

3 531,899

3 531,899

районний та
сільський бюджет

3 531,899

так

№ 14-0282-17від
21.03.2017

6 720,431

6 562,828

Державний бюджет,
місцеві бюджети

6 562,828

так

№14-1159-18 від
17.07.2018р.

2 845,277

2 396,707

районний бюджет,
обласний бюджет

1 442,707

розробляється

відсутній

4 000,000

4 000,000

районний бюджет,
ДФРР

4 000,000

так

відсутній

2 925,601

2 925,601

районний бюджет

2 925,601

так

відсутній

1 084,628

1 084,628

районний бюджет

1 084,628

с.Оброшино

Капітальний ремонт з утепленням
фасаду ДНЗ в с.Оброшино
Пустомитівського району Львівської
області

Старосільська
сільська рада

с. Наварія
Пустомитівського
району Львівської
області

с.Верхня Білка

с.Милятичі

м.Пустомити

“Будівництво водопровідних мереж по
вул.1-го травня в с Старе Село
Пустомитівського району Львівської
області ”

Реконструкція ДНЗ в с.Наварія
Пустомитівського району Львівської
області
Капітальний ремонт Верхньобілківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Верхня Білка
Пустомитівського району Львівської
області
Капітальний ремонт даху школи в
с.Милятичі Пустомитівського району
Львівської області
Капітальний ремонт даху ДНЗ №3 в
м.Пустомити Пустомитівського району
Львівської області (відділ освіти)

1 190,841

районний та
сільський бюджет

1 190,841

районний та
сільський бюджет

так

№14-0085-16 від 28
січня 2016р. філії
державного
підприємства
«Укрдержбудекспертиз
а» у Львівській області

1 494,245

1 494,245

районний бюджет

1 494,245

с.Верхня Білка

Добудова загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів на 250 учнів в с.Верхня Білка
Пустомитівського району Львівської
області(коригування)

так

№558.34.65.18/3942 від
08.08.2018р.

37 993,485

23 157,279

Державний бюджет,
місцевий бюджет

23 157,279

с.Верхня Білка

Реконструкція очисних споруд
глибокого біологічного очищення
стічних вод в с.Верхня Білка
Пустомитівського району Львівської
області (коригування)

так, але планується
перерахунок ПКД

№14-2837-17 від
28.11.2017р

6 018,830

2 915,247

Державний бюджет,
місцевий бюджет

2 915,247

№14-2798-16 від 17
серпня 2017 року

19 703,260

16 730,910

Державний,
обласний, районний,
сільський бюджет

16 730,910

На черговій сесії

наявний

1 779,867

1 779,867

обласний, районний,
сільський бюджет

1 779,867

На черговій сесії

наявний

1 927,503

1 927,503

обласний, районний,
сільський бюджет

1 927,503

на черговій сесії

нявний

1 837,140

1 837,140

обласний, районний,
сільський бюджет

1 837,140

13 082,762

9 660,694

обласний, районний,
сільський бюджет

9 660,694

c.Пикуловичі

Капітальний ремонт даху
Пикуловицького НВК
Пустомитівського району Львівської
області (відділ освіти)

с. Борщовичі

Будівництво дошкільного навчального
закладу в с. Борщовичі, Борщовицької
Рішення Борщовицької
сільської ради Пустомитівського
сільської ради від
району Львівської області»
21.09.2017 року
Коригування; с. Борщовичі, капітальне
будівництво

с. Борщовичі

«Капітальний ремонт вул. Залужанська
у с. Борщовичі Пустомитівського
району Львівської області»

с. Борщовичі

с. Борщовичі

с.Басівка

«Капітальний ремонт дороги по вул.
Залізнична у с. Борщовичі
Пустомитівського району Львівської
області» коригування
Капітальний ремонт внутрішньо
квартального проїзду по вул.
Підгайкова в с.Борщовичі
Пустомитівського району Львівської
області

Народний дім на 100 мсісць в с.Басівка
Філія ДП
Пустомитівського району Львівської
експертний звіт № 14"Укрдержбудекспертиз
області(будівництво)коригування,
0176-18 від 21.03.2018
а" у Львівській області,
с.Басівка, вул.Мазепи, нове
р.
21.03.2018 р.
будівництво

с.Годовиця

Реконструкція ЗОШ I-III ступенів на
180 учнів в с.Годовиця
Пустомитівського району Львівської
області

Філія ДП
"Укрдержбудекспертиз
а" у Львівській області,
проходить в даний час

Милятичі

Реконструкція дитячого садочку в
с.Милятичі Пустомитівського району
Львівської області

так

Жирівка

Заходи щодо відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану р.Зубра, а також для
боротьби з шкідливою дією вод на
території Жирівської сільської ради
Пустомитівського району Львівської
області (капітальний ремонт)

так

Милятичі

Очисні споруди

ні

Жирівка

Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Зарічна в с.Жирівка
Пустомитівського району Львівської
області

так

немає

2 155,116

2 155,116

Районний бюджет,
місцевий бюджет

2 155,116

Милятичі

Капітальний ремонт дороги по
вул.К.Устияновича в с.Милятичі
Пустомитівського району Львівської
області

так

№14-2132-17 від
17.10.2017

2 020,795

2 020,795

Районний бюджет,
місцевий бюджет

2 020,795

Ков'ярі

Капітальний ремонт дороги по
вул.Ковирська в с.Ков'ярі
Пустомитівського району Львівської
області

так

№14-2131-17 від
17.10.2017р.

1 941,337

1 941,337

Районний бюджет,
місцевий бюджет

1 941,337

Жирівка

Тротуар

так

перебуває на експертизі

1 527, 700

1 527,700

Районний бюджет,
місцевий бюджет

1 527,700

№14-0436-18 від
23.03.2018

№14-1862-18 від
20.09.2018р.

попередньо 16
обласний, районний,
попередньо 16 882,922
882,922
сільський бюджет

16 882,922

4 806,313

Державний, місцеві
бюджети

4 806,313

1 284,704

Обласний фонд
навколишнього
природного
середовища,
державний бюджет,
місцеві бюджети

1 284,704

8 588,436

1 332,878

районний бюджет,
місцевий бюджет

Ков'ярі

Дитячий майданчик

ні

Районний бюджет,
місцевий бюджет

Жирівка

Дорога вул.о.Білінського

ні

Районний бюджет,
місцевий бюджет

с.Звенигород

Реконструкція каналізаційної мережі в
ДНЗ "Сонечко" с.Звенигород

так

с.Шоломинь

Будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям по
вул.Шевченка,514Б в с.Шоломинь

ТзОВ "ІК ДорПроект
Захід", 2018р.

с.Шоломинь

Будівництво школи-сад в с.Шоломинь

с. Зимна Вода

с. Зимна Вода

село Конопниця

717,410

717,410

Державний бюджет,
місцеві бюджети

717,410

1 470,000

1 470,000

Районний бюджет,
місцевий бюджет

1 470,000

Районний бюджет,
місцевий бюджет

ПКД затверджено
рішенням №1056 від
Капітальний ремонт вул. Підгірянки в с.
18.10.2018р сесії
Зимна Вода Пустомитівського району
Зимноводівської
Львівської області, вул. Підгірянки в с.
сільської ради
Зимна Вода
Пустомитівського
району Львівської
області
Капітальний ремонт вул. Сірка (від
вул.Вітовського до вул.Львівської) в с.
Зимна Вода Пустомитівського району
Львівської області,
Будівництво школи-саду в селі
Конопниця

ПКД на експертизі

в процесі

Експертний звіт №142261-18 від
09.10.2018р.

2 495,512

2 459,541

обласний бюджет
розвитку, місцевий
бюджет

2 459,541

на стадії отримання
експертного звіту

3 512,765

3 464,121

обласний бюджет
розвитку, місцевий
бюджет

3 464,121

немає

76824,290
тис.грн.

державний бюджет,
місцеві бюджети

село Конопниця

будівництво футбольного поля із
штучним покриттям , розміром 42Х22

немає

863,422

державний,
районний бюджети

село Конопниця

капітальний ремонт вулиці Полуботка

ДП 475973 від
15.09.2017 року

410, 778

державний,
районний бюджети

село Конопниця

капітальний ремонт вулиці Івасюка

ДП 507438 від 5.04
2018 року

1 359,712

державний,
районний бюджети

с. Полянка

Капітальний ремонт дороги по вул.
Спортивна в с. Полянка
Пустомитівського району Львівської
області

є, але потрібний
перерахунок

є, потрібний повторний
942 000,000
2017 р.

942 000,000

Державний бюджет,
Районний бюджет,
місцевий бюджет

942 000,000

с. Малинівка

Капітальний ремонт дороги від
с.Малинівка до залізничної станції
Містки Пустомитівського району
Львівської області

є, але потрібний
перерахунок

є, потрібний повторний
676 000,000
2017 р.

676 000,000

Державний бюджет,
Районний бюджет,
місцевий бюджет

676 000,000

с.Містки

Капітальний ремонт дороги по вул.
Бічна Шевченка в с. Містки
Пустомитівського району Львівської
області

є, але потрібний
перерахунок

є, потрібний повторний
903 000,000
2017 р.

903 000,000

Державний бюджет,
Районний бюджет,
місцевий бюджет

903 000,000

с.Містки

Капітальний ремонт по вул. Зелена в с.
Містки Пустомитівського району
Львівськоїх області

є, але потрібний
перерахунок

є, потрібний повторний
869 000,000
2017 р.

869 000,000

Державний бюджет,
Районний бюджет,
місцевий бюджет

869 000,000

с.Оброшине
Пустомитівського рну Львівської
області

Будівництво школи в с.Оброшине
Пустомитівського р-ну Львівської
області(завершення будівництва)

Наявна. Затверджена
рішенням сесії
сільської ради №720
від 14.05.2018р.

Наявний.
№229.1980.18/2207 від
04.05.2018р.

93766,432
тис.грн.

84 483,651

Державний,
місцевий бюджет

35 000,000

-

Орієнтовно
38000,00
тис.грн.

Орієнтовно 38000,00

Державний бюджет,
місцеві бюджети

10 000,000

Будівництво очисних споруд глибокого
с.Оброшине
Пустомитівського р- біологічного очищення стічних вод в
ПКД на стадії розробки
ну Львівської
с.Оброшине Пустомитівського району
області
Львівської області

Капітальний ремонт дороги по вулиці
с.Оброшине
по Богуна від вул.Шашкевича до
Пустомитівського рвул.Спортивна в с.Оброшине
ну Львівської
Пустомитівського району Львівської
області
області

Наявна

Наявний. №14-2353-17
від 10.01.2018р.

1338,098
тис.грн.

1 338,098

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 338,098

Капітальний ремонт дороги по вулиці
с.Оброшине
Коцюбинського в с.Оброшине
Пустомитівського рну Львівської
Пустомитівського району Львівської
області
області

Наявна

Наявний. №14-2354-17
від 10.01.2018р.

1525,100
тис.грн.

1 525,100

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 525,100

Наявна

Наявний. №14-2090-18
від 26.09.2018р.

1450,152
тис.грн.

1 450,152

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 450,152

так

проводиться експертиза

с.Семенівка

Добудова об’єкту соціальноекономічної інфраструктури –
загальноосвітньої школи I-III ступенів в
с. Семенівка Пустомитівського району
Львівської області

Наявна

ДП
"Укрдержбудекспертиз
а", №14-0926-18 від
14.06.2018р.

60 476,468

45 291,398

Державний бюджет,
місцевий бюджет

45 291,398

с.Семенівка

Капітальний ремонт міжквартального
проїзду по вул.Луговій в с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області

так

09.07.2018р. №14-135918

1 499,195

939,295

місцевий
бюджет,обласний
бюджет

939,295

так

18.06.2018р.№045518\ПРОЕКСП

1 413,661

1 112,261

місцевий
бюджет,обласний
бюджет

1 112,261

так

18.06.2018р.№45718/ПРОЕКСП

1 494,346

1 494,346

місцевий
бюджет,обласний
бюджет

1 494,346

так

18.06.2018р.№045618/ПРОЕКСП

1 492,976

1 492,976

місцевий
бюджет,обласний
бюджет

1 492,976

Капітальний ремонт тротуару по вулиці
с.Оброшине
Шевченка с.Оброшине
Пустомитівського рну Львівської
Пустомитівського району Львівської
області
області
Будівництво Народного дому в
с.Пикуловичі
с.Пикуловичі

с.Семенівка

с.Семенівка

с.Семенівка

Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Шевченка с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області
Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Загреблянській с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області
Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.І.Франка с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області

місцевий бюджет

с.Семенівка

Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Лемківській с.Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області

так

18.06.2018р.№045818/ПРОЕКСП

1 432,251

1 432,251

місцевий
бюджет,обласний
бюджет

1 432,251

с.Семенівка

Будівництво об`єкту первинної медикосанітарної допомоги у сільській
місцевості в с. Семенівка
Пустомитівського району Львівської
області

так

№14-22-55-18 від
29.10.2018

12 225,679

12 225,679

Державний бюджет,
обласний та інші
місцеві бюджети

12 225,679

так

№ 14-0282-17від
21.03.2017

6 720,431

6 562,828

Державний бюджет,
місцеві бюджети

6 562,828

с.Старе Село

с.Старе Село

с.Старе Село

с.Будьків
Пустомитівського
району Львівської
області

с.Старе Село

с.Старе Село

с.Будьків
Пустомитівського
району Львівської
області

“Будівництво водопровідних мереж по
вул.1-го травня в с Старе Село
Пустомитівського району Львівської
області ”
Будівництво водопровідних мереж по
вул.Зелена в с Старе Село
Пустомитівського району Львівської
області
«Будівництво корпусу дитячого
навчального закладу та паливної на вул.
1-ого Травня, 2а в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської
«Капітальний ремонт дороги
комунальної власності по вул.
Незалежності від буд. №77 до
платформи 28 залізничного переїзду в с.
Будьків Пустомитівського району
Львівськоїремонт
області»;
«Капітальний
дороги
комунальної власності від платформи
25 залізничного переїзду до буд. 155 по
вул. Зеленій в с. Старе Село
Пустомитівського району Львівської
області»;
«Капітальний ремонт дороги
комунальної власності по вул. Зелена
від буд. № 49 до буд. № 100 в с. Старе
Село Пустомитівського району
Львівської області»;
«Капітальний ремонт дороги
комунальної власності по вул.
Незалежності від буд. № 77 до
Старосільського лісництва в с. Будьків
Пустомитівського району Львівської
області»;

Державний бюджет,
місцеві бюджети

ні

так

№ 14-4468-15 від
29.01.2016

6 286,634

6 562,830

Державний бюджет,
місцевий бюджет

6 562,830

так

№14-3014-17 від
19.03.2018 р

1 867,122

1 836,086

Державний бюджет,
місцеві бюджети

1 836,086

ПКД на стадії
завершення

Державний бюджет,
місцеві бюджети

так

ПКД на експертизі

8 000,000

Орієнтовно 8000,000

Державний бюджет,
місцеві бюджети

8 000,000

так

№14-0411-18 від
22.03.2018 р

4 104,430

4 071,558

Державний бюджет,
місцевий бюджет

4 071,558

с.Старе Село

Заходи щодо відновлення в пітримання
сприятливого гідрологічного режиму та
санітарного стану русла р. Давидівка на
території Старосільської сільської ради
Пустомитівського району Львівської
області (капітальний ремонт)

Пустомити

Реконструкція вул.Паркової у
м.Пустомити Львівської області

Пустомити

Реконструкція вул.Лугової у
м.Пустомити Львівської області

Пустомити

Реконструкція спортивних майданчиків
із штучним покриттям на
вул.Д.Дяченко у м.Пустомити
Львівської області

Пустомити

Пустомити

Пустомити

Реконструкція будівлі громадського
центру на вул.Д.Дяченко, 17а у
м.Пустомити Львівської області

Будівництво адміністративної будівлі
Пустомитівської міської ради на
вул.Грушевського у м.Пустомити
Пустомитівського району Львівської
області
Будівництво мереж водопостачання
кварталів забудови "Юність",
"Східний", "Мирний" та району
вул.Садової в м.Пустомити Львівської
області

так

так

так

так

експертний звіт №142277-18 від 25.10.2018

Філія ДП
"УКРДЕРЖБУДЕКСП
ЕРТИЗА" у Львівській
області від 09.07.2018р.
№14-1469-18
Філія ДП
"УКРДЕРЖБУДЕКСП
ЕРТИЗА" у Львівській
області від 19.06.2018р.
№14-0661-18
Філія ДП
"УКРДЕРЖБУДЕКСП
ЕРТИЗА" у Львівській
області від 23.05.2018р.
№14-0801-18

ні

відсутня

так

ТзОВ "Експертиза
МВК" від 18.10.2017р.
№9714

так

ДП "Західний
експертно-технічний
центр держпраці" від
23.06.2017р.
№408.2814.17/3391

1 403,824

2 276,921

9 357,507

6 688,308

Проектнокошторисна
документація
на стадії
розроблення,
попередня
орієнтовна
вартість
проекту 25
000,00 тис.
грн.

22 230,275

16 566,326

1 403,824

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 403,824

2 234,107

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

2 234,200

9 215,593

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

9 215,593

6 602,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

6 602,000

25 000,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

6 000,000

11 580,500

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

11 580,500

16 371,482

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

7 000,000

Пустомити

Реконструкція очисних споруд у
м.Пустомити Львівської області,
продуктивністю 2700 м3/добу

Пустомити

Будівництво каналізаційної мережі
кварталів забудови південної частини
м.Пустомити Львівської області

Пустомити

Реконструкція водогону від водозабору
"Хоросно" до резервуару чистої води
м.Пустомити Львівської області

Пустомити

с.Скнилів

с.Скнилів

Реконструкція дороги вул.Свобода у
м.Пустомити Львівської області

Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Чорновола від перехрестя з
вул.Шевченка до перехрестя з
вул.Бандери в с.Скнилів
Капітальний ремонт
внутрішньоквартального проїзду по
вул.Галицька від перехрестя з
вул.Шевченка до перехрестя з
вул.Солов"їна в с.Скнилів
Пустомитівського району Львівської

ні

Проектно-кошторисна
документація на стадії
розроблення. Після
проведення експертизи
ПКД буде подано
уточнену вартість
проекту.

ні

Проектнокошторисна
Проектно-кошторисна документація
документація на стадії
на стадії
розроблення. Після
розроблення,
проведення експертизи попередня
ПКД буде подано
орієнтовна
уточнену вартість
вартість
проекту.
проекту 40
000,00 тис.
грн.

47 351,502
(ПКД на
експертизі)

46 851,502

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

9 000,000

40 000,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

10 000,000

10 000,000

1 170,000

так

ДП "Західний
експертно-технічний
центр держпраці" від
13.05.2017р.
№222.1885.17/2275

20 809,514

15 571,102

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

так

Філія ДП
"УКРДЕРЖБУДЕКСП
ЕРТИЗА" у Львівській
області від 06.04.2016р.
№14-0679-16

1 185,427

1 169,875

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет

так

№14-1145-18 від
26.06.18р

0,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

так

№14-1144-18 від
27.06.18р

0,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

3 669,595

3 507,253

0,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

574,987

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

574,987

1 177,913

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

1 177,913

1 427,241

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

1 427,241

5 071,062

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

5 071,062

1 211,340

1 211,340

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,
державний бюджет

1 211,340

1 470,000

1 470,000

Міський бюджет,
районний бюджет,
обласний бюджет,

1 470,000

експертний звіт від
12.11.2018 року
№466/18-ЕЗ

1 600,472

1 600,472

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 600,472

експертний звіт від
26.11.2018 року №142259-18

1 630,101

1 630,101

Державний бюджет,
місцевий бюджет

1 630,101

с.Скнилів

Капітальний ремонт дороги по
вул.Козацька від буд.№1 до буд.№36 в
с.Скнилів Пустомитівського району
Львівської області "(Коригування)

так

№14-1146-18 від
05.07.18р

Вовків

Капітальний ремонт вул.Без назви (від
пам’ятника до ферми) в с.Вовків

ПКД затверджено
рішенням сесії № 10
від 23.11.2015р.

№14-4174-15 від
30.10.2015 р.

с.Кугаїв

Капітальний ремонт дороги по вул.Без
назви (від церкви Богоявлення до
п.Божик) в с.Кугаїв

ПКД виговлено

№14-0219-18 від
09.072018 р.

с.Товщів

Капітальний ремонт дороги по
вул.Центральна в с.Товщів

ПКД затверджено
рішенням сесії № 111
від 15.07.2016 р.

№14-1057-16 від
16.06.2016 р.

с.Товщів

Капітальн. ремонт дороги (від зупинки
до Народного дому,від магазину до
кінцевої зупинки ) в с.Товщів

ПКД виготовлено

№14-0218-18 від
09.07.2018 р.

с.Товщів

Капітальний ремонт дороги по вулБез
назви ( від Церкви Успіння) в с.Товщів

ПКД виготовлено

№14-0220-18 від
09.07.2018 р.

с.Лисиничі

Будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям в с.Лисиничі по
вул.Спортивній

виготовляється

с. Лапаївка

Реконструкція каналізаційного
колектора по вул. Геологів (від будинку
№ 19 до автодороги Львів-Самбір) в с.
Лапаївка Пустомитівського району
Львівської області

так

с. Лапаївка

Капітальний ремонт каналізаційного
колектора по вул. Геологів в с. Лапаївка
Пустомитівського району Львівської
області

так

1 721,514

1 114,427

1 177,913

1 427,241

5 071,062

м. Пустомити

Реконструкція котельні
Пустомитівської центральної районної
лікарні по вул. Грушевського, 7 в м.
Пустомити Львівської області

Проводиться
перерахунок ПКД

7500,000

7500,000

Державний бюджет,
місцевий бюджет

7500,000

м. Пустомити

Реконструкція даху стаціонару,
капітальний ремонт фасадів стаціонару
і поліклінічного відділення
Пустомитівської центральної районної
лікарні м.Пустомити Львівської області.

Проводиться
перерахунок ПКД

10233,000

10233,000

Державний бюджет,
місцевий бюджет

10233,000

с. Звенигород

Капітальний ремонт дороги по
вул.Савчинського в с. Звенигород
Пустомитівського району Львівської
області

так

№14-1051-18 від
24.05.2018р.

12 092,846

10 984,576

Державний бюджет,
місцевий бюджет

10 984,576

с. Звенигород

Капітальний ремонт дороги по вул.
Ганни Зарицької в с.Звенигород

так

№14-1052-18 від
24.05.2018р.

3 326,740

3 265,094

Державний бюджет,
місцевий бюджет

3 265,094

Додаток 4 до Програми
соціально-економічного та культурного
розвитку Пустомитівського району
на 2019 рік
Перелік
першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких необхідно залучити кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету у 2019 році по Пустомитівському району

Зміст заходу

1

Термін
виконання

2

Замовник,
виконавець

3

«Заходи щодо відновлення в пітримання
сприятливого гідрологічного режиму та
Старосільська сільська
санітарного стану русла р. Давидівка на
6 рада Пустомитівського
території Старосільської сільської ради
місяців району Львівської
Пустомитівського району Львівської
області
області (капітальний ремонт)»
Заходи щодо відновлення і підтримання
сприятливого гідрологічного режиму та
Жирівська сільська рада
санітарного стану р.Зубра , а також для
4 Пустомитівського
боротьби з шкідливою дією вод на території
місяці району Львівської
Жирівської сільської ради
області
Пустомитівського району Львівської
області ( капітальний ремонт)
Реконструкція КНС №1 м.Пустомити
КП
2019
Львівської області
«Пустомитиводоканал»

Сту- Обсяг фінансування, тис. грн.
Джерела фінансування, тис. грн.
пінь
готовності
Залишок
Заруоб’єк- Кошто- освоєння Прогноз Держав ДерМісцеКошти
рисна
жавний
ОФ
біжні
та
коштів,
на
ний
вий
підпри
вартість,
фонд
ОНПС
інвесстаном на
2019 р. бюджет
бюджет
ємств
всього
ОНПС
тиції
01.01.2019р.
4

5

0%

ПКД на
стадії
розроблен
ня

3,28 % 1 332,878

0%

26588,838

6

7

1 284,504

1 284,504

26588,838

26588,838

8

-

9

-

10

11

304,878

1 028,00

5317,7676 21271,0704

Інші

12

13

14

-

-

-

