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Вступ
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Пустомитівського
району на 2016 рік (далі Програма) розроблена відділом економічного розвитку,
інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації на основі статистичних
показників соціального та економічного становища району за попередні роки,
інформацій і пропозицій управлінь та відділів районної державної адміністрації,
профільних комісій районної ради, територіальних структурних підрозділів
центральних органів виконавчої влади.
Законодавчим підгрунтям для розроблення Програми є Конституція України
(стаття 143), закони України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України", 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".
Програма розроблена
з метою досягнення пріоритетів економічного і
соціального розвитку району в контексті реалізації Стратегії сталого розвитку
Пустомитівського району до 2025 року, затвердженої рішенням сесії Пустомитівської
районної ради від 3 червня 2010 року №547.
У Програмі визначено цілі економічного, соціального і культурного розвитку
району у 2016 році та головні дії за пріоритетними напрямами економічної політики,
що забезпечать зростання економіки та стануть передумовою для ефективної системи
оцінки діяльності органів виконавчої влади.
До Програми додаються:
Програма капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житловокомунального призначення на 2016 рік;
Перелік першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких
необхідно залучити кошти обласного фонду охорони навколишнього природного
середовища у складі обласного бюджету у 2016 році.
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Аналіз економічного та соціального розвитку району за 2015 рік,
основні показники виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку за 2015 рік
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2015 рік
затверджено рішенням сесії районної ради від 26.03.2015р. № 567. Упродовж року
зусилля виконавчої влади були спрямовані на виконання основних показників
програми - покращення соціального захисту громадян, підвищення якості надаваних
послуг в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, розвитку малого та середнього
підприємництва, сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у
праці та подальшій стабілізації в основних галузях економіки району.

Податково-бюджетна політика
Основним бюджетоутворюючим показником залишається ріст реальної
заробітної плати, ліквідації оплати праці нижче прожиткового рівня по всіх видах
економічної діяльності.
До Зведеного бюджету протягом 2015 року надійшло 390 647 тис.грн., у
порівнянні із 2014 роком надходження збільшились на 147 486 тис.грн., або на 60,6
відсотків. До Державного бюджету протягом 2015 року надійшло 182 951 тис.грн., у
порівнянні із 2014 роком надходження збільшились на 71 367 тис.грн., або на 64
відсотки.
До місцевих бюджетів забезпечено збір надходжень, що контролюються
органами ДФС, у сумі 207 695 тис.грн., виконання планових показників становить
116,9%, або понад план надійшло 30 088 тис.грн. Приріст надходжень місцевого
бюджету за 2015 рік попереднього року складає 76 280 тис.гривень. Левову частину
надходжень до місцевого бюджету складає податок з доходів фізичних осіб зібрано
92 131 тис.грн., що у порівнянні із 2014 року надійшло більше до зведеного бюджету
району на 22 402 тис.грн., або на 32% більше. Виконання планових показників становить 118%, або понад план надійшло 14 млн.170 тис.гривень. По акцизному
податку зібрано 57 537 тис.грн., виконання планових показників становить 103%, або
понад план надійшло 1 613 тис.гривень.
Крім того, в місцеву казну надійшло 29 750 тис. грн. єдиного податку. В тому
числі від підприємців - фізичних осіб, які працюють на спрощеній системі
оподаткування –21 820 тис. гривень. Юридичні особи, які використовували спрощену
систему, сплатили 5 936,5 тис. гривень. Від платників єдиного податку –
сільськогосподарських товаровиробників надійшло 1 993,4 тис. грн.
До місцевого бюджету загальний фонд на 01.01.2016 року надійшло податків і зборів
184838,1 тис. грн., що на 87725,2 тис. грн. більше затвердженого плану 2015 року,
план виконано на 190,3% та на 31776,6 тис.грн. більше уточненого плану на 2015
рік.
На проведення видатків, не перекритих власними доходами районний бюджет з
Державного бюджету одержав базову дотацію з державного бюджету в сумі 25338,6 тис.
грн., що становить 100,0 % .
До бюджетів органів місцевого самоврядування за 2015 рік поступило
податків і зборів загального фонду 111070,6 тис.грн. при плані на 2015 рік 88993,0
тис.грн., що становить 124,8 % до призначень на 12 місяців 2015 року .
Станом на 01.01.2016 року бюджетом району (районний бюджет) отримано
податків та зборів загального фонду у сумі 73767,5 тис.грн. при плані на 2015 рік
64068,5 тис.грн., що більше на 9699,0 тис.грн.
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Видаткова частина зведеного бюджету загального фонду району за 2015 рік
викона на 97,0 % до уточнених бюджетних призначень (призначення по бюджету на
2015р. – 439138,5 тис. грн., уточнений план – 517215,7 тис. грн.), проведено видатків
501506,1 тис. грн. та спеціального фонду проведено видатків в сумі 136255,7тис. грн.
(при уточненому плані 163290,0 тис. грн.)
По органах місцевого самоврядування кошти профінансовано на 93,3 % до
уточнених призначень (уточнений план – 30576,9 тис. грн., проведено видатків
28530,3 тис. грн.).
Протягом 2015 року в районі забезпечувалось своєчасна та в повному
обсязі виплата заробітної плати по всіх бюджетних установах (освіта, охорона,
культура, соціальний захист) а також по органах місцевого самоврядування
(управління, народні доми, дитячі установи) .
Також своєчасно проводиться оплата видатків по інших захищених статях
(харчування, медикаменти, енергоносії ), заборгованість на звітні дати відсутні.
Оплата інших видатків проводиться в межах затверджених
кошторисних
призначень та за наявності фінансового ресурсу .

Фінансово-господарська діяльність
Основним узагальнюючим показником господарської діяльності підприємства та
організацій є фінансовий результат. За 2015 рік очікується одержати фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарювання району в
сумі 16,0 млн.грн., що більше 3,0 млн.грн. ніж у 2014 році. Це пояснюється збільшенням
кількості прибуткових підприємств в районі, яка становить 70,0% всіх підприємств
району проти 69,8% у 2014 році. Чистий прибуток (збиток) діяльності підприємств за
видами економічної діяльності у 2015 році очікується 25,5 млн.грн. збитку.
Основному працювали із збитками це:
оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування й організація
харчування, операції з нерухомим майном мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Фінансове становище також залежить від складу та структури оборотних коштів та
ефективності їх використання. Зростання дебіторської заборгованості негативно
вплинуло на фінансовий стан підприємств. Упродовж року збільшилася, як дебіторська
так і кредиторська заборгованість.

Промисловий комплекс
В галузі промисловості району працює 52 середніх підприємства, найбільшими
з яких є ТзОВ СП «Росан-Пак» (378 працюючих), ТзОВ «Барком» (670), ПП «Оліяр»
(416). У 2015 році структурно промисловий комплекс докорінно не змінився, основу
промислової бази району складає переробна промисловість (98,8%), в якій найбільшу
питому вагу займає виробництво харчових продуктів (67,7 %), з виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 14,6%,
металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устаткування – 5,7%, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності – 4,7%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування – 0,9%.
За 2015 рік підприємства району реалізували промислової продукції на 4078,6
млн.грн., що в 2 рази більше порівнянні з 2014 роком і складає 8,5% всієї
реалізованої продукції в області. Річним завданням передбачено приріст обсягів
реалізації промислової продукції у діючих цінах 12,8%. Обсяг реалізованої
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промислової продукції на одну особу за 2015 рік склав 3500,9 грн. (в області – 18877
грн.).
Збільшення відбулося в основному за рахунок ПП «Оліяр», ТзОВ «Корпорація
КРТ», ТзОВ «Барком», ТзОВ СП «Росан-Пак».
У 2015 року підприємствами добувної промисловості і розроблення кар’єрів
вироблено більше, ніж у 2014 році пісків природних (на 14,0%) та гіпсу і ангідриту.
Підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів збільшили у 2015 році проти 2014 році виробництво субпродуктів харчових
великої рогатої худоби, свинячих, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини
конячих заморожених – на 21,5%; олії соєвої нерафінованої та її фракції (крім зі
зміненим хімічним складом); виробів здобних; картоплі приготованої чи
консервованої; вод з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи
ароматизуючих інших; печива солодкого і вафель; настоянок трав’яних; олії
ріпакової, свиріпової та гірчичної, їх фракції, нерафінованих (крім зі зміненим
хімічним складом); кормів готових для тварин, що утримують на фермах, крім
борошна та гранул із люцерни; олії соняшникової та її фракції, рафінованої, крім
фракцій із зміненим хімічним складом.
Підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності у 2015 році порівняно з 2014 роком виробили більше
етикеток з паперу чи картону; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих;
виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини; рам дерев’яних для
картин, фотографій, дзеркал чи подібних предметів; журналів реєстраційних, книг
бухгалтерських, швидкозшивачів (папок), формулярів і бланків, виробів
канцелярських інших з паперу чи картону; піддонів, ящикових піддонів та інших
вантажних щитів з деревини.
Підприємствами з виробництва гумових і пластмасових виробів; іншої
неметалевої мінеральної продукції у 2015 році порівняно з 2014 роком вироблено
більше плитки, плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю
штучного в 1,8 раза; розчинів бетонних, готових для використання – на 41,6%;
елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного
каменю – на 30,2%; гіпсових сумішей, що складаються з кальцинованого гіпсу або
сульфату кальцію – на 28,8%; плит, листів, плівки, фольги і стрічок з пластмас,
неармованих або нез’єднаних з іншими матеріалами; сумішей будівельних сухих
(крім розчинів бетонних, готових для використання); виробів будівельних з пластмас.
На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих
виробів, крім машин і устаткування у 2015 року. проти 2014 року вироблено більше
виробів кріпильних різенарізних з металів чорних; листів профільованих (ребристих)
холодно деформованих або оброблених у холодному стані зі сталі нелегованої;
виробів з металів чорних н.в.і.у.; блоків дверних й віконних з металів чорних;
раковин та умивальників зі сталі нержавіючої.
На підприємствах з виробництва машин і устатковання у 2015 році у
порівнянні з
2014 роком вироблено більше вантажопідіймачів та конвеєрів
пневматичних та іншої безперервної дії для вантажів і матеріалів; верстатів для
зняття задирок, верстатів заточувальних, шліфувальних та для інших видів кінцевого
оброблення металу; коліс зубчастих та передач зубчастих, гвинтів ходових кулькових
та роликових, коробок передач і перемикачів швидкості інших; верстатів для
оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих
подібних; центрифуг, крім сепараторних молочних, пристроїв для віджимання і
сушіння білизни і центрифуг, які використовуються в лабораторіях.
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На підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу
машин і устатковання у 2015 року проти 2014 року більше вироблено меблів
кухонних – в 3 рази; меблів для підприємств торгівлі дерев’яних – на 30,8%.
Упродовж 2015 року промислові підприємства працювали над пошуком ринків
постачання сировинних ресурсів та
збуту готової промислової продукції,
покращенням свого фінансового стану, заходами інноваційного розвитку, створенням
нових робочих місць, збереженням інвестиційної привабливості комплексу.

Агропромисловий комплекс
В районі нараховується 127 сільськогосподарських підприємств різних форм
власності в тому числі 113 фермерських господарств.
Із загальної кількості підприємств
112 господарств займаються рослинництвом;
7 господарств займаються тваринництвом;
8 господарства займаються рослинництвом і тваринництвом.
Сільськогосподарські угіддя
- 54,8 тис. га. в т.ч рілля
- 45,7 тис.га,
або 83,3 % від с/г угідь, в т. ч. використовується ріллі: 37,8 тис.га або 82,7%, не
використовується – 7,9 тис. га .
У власність та користування господарствам усіх форм власності надано 54,8
тис. га. сільськогосподарських угідь (с/г підприємствам - 15,7 тис. га, населення –
39,1 тис. га ) в т.ч. ріллі - 45,7 тис. га. (с/г підприємствам 14,0 тис. га, населення 31,7
тис. га ).
Посівна площа у 2015 році по всіх категоріях господарств становила 37,8 тис.
га ріллі, що на 0,8 тис. га більше ніж було у 2014 році (по с/г підприємствах 16,3 тис.
га або на 5% більше до м.р.). Загальна посівна площа зросла за рахунок
сільськогосподарських підприємств.
За підсумками роботи галузі сільського господарства у 2015 р. виробництво
валової продукції до рівня попереднього року зменшилось на 10,4%, в тому числі в
галузі рослинництва на 9,6% та в галузі тваринництва на 12,0%. На рівень
виробництва валової продукції вплинуло зменшення виробництва зернових культур
та м’яса птиці у сільськогосподарських підприємствах та картоплі та овочів у
господарствах населення.
Всіма категоріями господарств району у 2015 році вироблено зернових
культур 51,0 тис. тонн або 80,1% до рівня м.р., цукрових буряків – 31,7 тис. тонн або
на 31,6 тис. тонн більше до минулого року ,олійних культур -15,6 тис. тонн. або
102,6% до м.р., картоплі- 151,7 або96,4% та овочів -61,3 тис. тонн, або 88,8% до
рівня 2014р,
Спад виробництва зернових культур 2015 році зумовлено зменшенням
посівів кукурудзи на зерно у сільськогосподарських підприємствах ,а саме на 1435га
менше ніж було в минулому році. Проте у звітному році агроформування значно
збільшили посіви технічних культур(на 2974 га) в тому числі за рахунок зернового
клину. На зменшення виробництва картоплі та овочів вплинули складні кліматичні
умови ,що не дало змоги досягти запланованої врожайності даних культур. Однак
врожайність картоплі та овочів у всіх категоріях господарств району у 2015 році є
вищою ніж в середньому по області.
В цілому по району посівна площа під сільськогосподарськими культурами
становила 37,8 тис.га і збільшилася до минулого року на 2 %.
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В галузі тваринництва вироблено всіма категоріями господарств 10,4 тис.тонн
м’яса в ж.в. ,або 80,6% до рівня минулого року ,молока- 24,2 тис.тонн або 94,9% до
минулого року, яєць -48,4млн.шт або 100% до минулого року.
Зменшення виробництва м’яса в живій вазі відбулося за рахунок м’яса птиці
бройлера. Різке падіння курсу національної валюти призвело до росту цін на
матеріально- технічні ресурси, в тому числі на корми та вартість курчат і відповідно
до росту собівартості продукції. Також у 2015 р. два птахопідприємства припинили
діяльність,що також мало вплив на зменшення виробництва м’яса.

Розвиток дорожнього господарства та транспорту
Транспортну інфраструктуру району складають автомобільні шляхи
міжнародного значення - 53,4км., автомобільні шляхи загальнодержавного значення 46,9 км., автомобільні шляхи місцевого значення - 314,8 км., залізничні колії - 97,18
км..
Протягом 2015 року проведено ремонт територіальних доріг, доріг
загального користування місцевого значення, вулиць та доріг комунальної
власності, а саме:
- капітальний ремонт доріг загального користування місцевого значення на суму
34,2 млн.грн., в т.ч. з державного бюджету 22,7 млн.грн., з обласного 11,6
млн.грн.;
- поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення на суму 6,5
млн.грн. з державного бюджету;
- капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності на суму 37,5
млн.грн., в т.ч. з державного бюджету 11,9 млн.грн. з місцевого бюджету 25,6
млн.грн.
За рахунок даних коштів проведено капітальні та поточні ремонти доріг
загального користування місцевого значення Пустомити — Семенівка, Об”їзд
м.Пустомити,
Муроване-Новий Яричів, Львів-Сухоріччя,
Пустомити-Містки,
Острів-Чижиків, Наварія-Милятичі, Старе Село-Коцурів, Шоломинь-Старе Село,
Виннички-Давидів, Львів-Тернопіль-Під”ярків, Пустомити-Поршна.
Капітальний та поточний ремонти доріг комунальної власності за кошти
державного та місцевих бюджетів у 2015 провели Пустомитівська міська рада,
Щирецька селищна рада, Зимноводівська, Звенигородська, Сокільницька, СорокиЛьвівська,
Оброшинська,
Пасіки-Зубрицька,
Лапаївська,
Підберізцівська,
Ставчанська, Гамаліївська, Зубрянська, Жирівська, Солонківська, Лисиничівська,
Чишківська, Чижиківська, Пісківська сільські ради.
В районі нараховується 104 населених пункти. Автобусним сполученням
охоплено 99 населених пунктів, що становить 95% усіх сіл району з населенням
більше 10чол.
На території району надають послуги з перевезення пасажирів 20(двадцять)
перевізників. Серед перевізників, які працюють на приміських маршрутах
9(дев”ять)
товариств
різьних
форм
власності, 8(вісім)
приватних
підприємств,3(три) приватних підприємці.
Зазначені перевізники обслуговують 62 маршрути. Загальна кількість
транспортних засобів залучених до обслуговування маршрутів 187 одиниць. Всі
перевізники, які легально обслуговують приміські маршрути на території району
мають заключений договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом
з обласною державною адміністрацією та Дозвіл на перевезення, відповідно до
представлених ліцензій та ліцензійної картки.
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Питання щодо безпеки дорожнього руху, стану автомобільних доріг,
позначення вулиць і доріг відповідними дорожніми знаками та розміткою постійно
розглядаються на нарадах при голові та заступниках районної державної
адміністрації за участю голів міської селищних та сільських рад району, а також
представників
дорожньо-будівельних
організацій.
Дані
питання
також
заслуховуються на засіданнях комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації.

Будівельна діяльність
Будівельні підприємства району, яких нараховується 93, за 2015 рік виконали
будівельних робіт на 423,3 млн.грн., що на 59,4% більше минулого року. З початку
року введено в експлуатацію 66,5 тис.м.кв. житлових будинків, що на 13,7% менше,
ніж за відповідний період попереднього року. Питома вага району в
загальнообласному обсязі введеного в експлуатацію житла становила 9,7%. За цим
показником район серед регіонів області посів 2 місце.
Упродовж 2015 року введено в дію 235 нових житлових будинків на 560
квартир. Більше половини (69%) загальної площі житла припало на одноквартирні
будинки, переважно приватні будинки садибного типу, прийняття яких скоротилось в
порівнянні з відповідним періодом минулого року на 27,1%. Водночас порівняно з
2014 роком зросло на 46,2% введення багатоквартирного житла. У будинках з двома та
більше квартирами здано в експлуатацію 20,6 тис.м2 загальної площі житла.
У 2015 році прийнято в експлуатацію 578,4 м2 загальної площі житла на 1000
мешканців проти 675,3 м2 у 2014 році.
У 2015 році прийнято в експлуатацію станцію технічного обслуговування
автомобілів на 4 тис.обслуговувань авто, також прийнято в експлуатацію офісноторговий центр, піцерію на 10 посадкових місць.
Серед інженерних споруд збудовано 0,9 км місцевих трубопроводів для
транспортування газу, котельню на твердому паливі потужністю 0,69 Гкал.
Протягом 2015 року проводилось фінансування на об’єктах будівництва району з
державного фонду регіонального розвитку:
1. Реконструкція незавершеного будівництва спортзалу з допоміжними
приміщеннями школи під дитячий садок на 20 місць в с. Містки Пустомитівського
району
2. Народний дім на 500 місць з сільською радою в с.Давидів, Пустомитівського
району, Львівської області, будівництво
3. Реконструкція системи опалення Народного дому в смт Щирець на вул Адермаха
Пустомитівського району Львівської області
4. Народний дім в с. Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району Львівської області,
будівництво – введено в експлуатацію 20.11.15 згідно декларації
5.Реконструкція частини існуючих приміщень під дитячий садочок по вул. Медичній,
1 в с. Чижиків Пустомитівського району Львівської області
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій:
1.Будівництво дошкільного навчального закладу на 150 місць, с. Зубра
Пустомитівського району
2.Реконструкція з прибудовою приймально-діагностичного відділення та
реанімаційного відділення стаціонару Пустомитівської центральної районної лікарні
по вул. Грушевського, 7, м. Пустомити
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3.Реконструкція з прибудовою приймально-діагностичного відділення та
реанімаційного відділення стаціонару Пустомитівської центральної районної лікарні
по вул. Грушевського, 7, м. Пустомити
4.Будівництво народного дому на 100 місць, с. Чорнушовичі Пустомитівського
району
5.Реконструкція дитячого навчального закладу "Сонечко" в с. Звенигород, 1454,
Звенигородської сільської ради Пустомитівського району Львівської ради
6.Будівництво ІІ черги ЗОШ I—III ступенів на 400 учнів в с. Чишки по вул.Шевченка
Пустомитівського району Львівської області
7.Добудова об’єкту соціально-економічної інфраструктури - загальноосвітньої школи
I—III ступенів в с. Семенівка Пустомитівського району Львівської області
8.Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу, с. Муроване
Пустомитівського району
9.Реконструкція частини приміщень Ямпільської загальноосвітньої школи I—III
ступеня з переплануванням підгрупи дошкільного навчання,
с. Ямпіль
Пустомитівського району
10.Будівництво школи, с. Наварія Пустомитівського району
11. Добудова загальноосвітньої школи I—III ступеня на 250 учнів, с. Верхня Білка
Пустомитівського району
12.Капітальний ремонт даху школи № 1 по вул. Парковій, 2,
м. Пустомити у Львівській області
13.Капітальний ремонт неврологічного відділення Щирецької міської лікарні на вул.
Зелена, 1 в смт. Щирець Пустомитівського району Львівської області
14.Пустомитівська ЦРЛ (Капітальний ремонт під`їзної дороги до будівлі Щирецької
міської лікарні в смт. Щирець по вул. Зелена, 1 Пустомитівського району Львівської
області)
15.Відділ освіти (Капітальний ремонт (заміна вікон) Пикуловицького НВК І – ІІ ст. с.
Пикуловичі Пустомитівського району Львівської області)
16.Відділ освіти (Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) Щирецької
ЗОШ №1 І-ІІІ ст. в с.м.т. Щирець Пустомитівського району Львівської області)
17.Відділ освіти (Капітальний ремонт (заміна вікон) Мурованської ЗОШ І-ІІІ ст. с.
Муроване Пустомитівського району Львівської області)
У 2015 році відділом містобудування та архітектури районної державної
адміністрації проводилося виконання Програми розроблення генеральних планів
населених пунктів Пустомитівського району на 2011-2015
роки, затвердженої
рішенням сесії Пустомитівської районної ради від 08.02.2011 № 40. В результаті
проведеної відділом роботи, розроблено та затверджено 56 генеральних планів
населених пунктів, знаходяться в розробці – 37 генеральних планів та потребують
розроблення ще 11 генеральних планів населених пунктів району.
Для розроблення містобудівної документації (виготовлення генеральних планів
населених пунктів та детальних планів територій) освоєно кошти районного бюджету
в сумі 100,0 тис. грн. та кошти обласного бюджету в сумі 436,0тис. грн.
З метою забезпечення ведення містобудівного кадастру району, розроблення
Схеми планування території Пустомитівського району, згідно рішення сесії
Пустомитівської районної ради від 03.06.2010 № 535, науково-дослідним інститутом
геодезії і картографії у 2015 році здійснено розроблення інформаційного звіту про
результати виконання робіт по темі «Виготовлення оновлення растрово-векторної
картографічної основи в цифровій формі для розроблення Схеми планування
території Пустомитівського району Львівської області в масштабі М 1:10 000».
Для забезпечення виконання ст.40 Закону України «Про регулювання
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містобудівної діяльності», а саме - порядку залучення і використання коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Пустомитівського району,
відділом проведено роботу із органами місцевого самоврядування, в результаті якої
станом на 03.01.2016 укладено із замовниками будівництва 4 договори та сплачено
коштів пайової участі в розмірі 3 096,883 грн. Відділом щоквартально надається
органам місцевого самоврядування письмова інформація про видачу відділом
містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки замовникам будівництва
для укладання договорів пайової участі між замовником будівництва та органом
місцевого самоврядування.
За 2015 рік проектними організаціями на розроблення 116 детальних планів
територій Пустомитівського району затрачено коштів місцевого бюджету на суму
113,9 тис. грн. та коштів з інших джерел, не заборонених законом, в сумі 992,6 тис.
грн.
Станом на 01.01.2016 року оцінка ефективності містобудівної діяльності
відділу в 2015 році становила:
- відділом підготовлено 18 розпоряджень голови Пустомитівської районної
державної адміністрації, якими дано дозвіл на розроблення детальних
планів територій;
- в тому числі підготовлено 12 розпоряджень голови Пустомитівської
районної державної адміністрації про затвердження детальних планів
територій;
- також видано 7 розпорядження голови Пустомитівської районної державної
адміністрації про погодження проектів землеустрою щодо зміни меж
населених пунктів;
- відділом за період 01.09.2015 по 31.12.2015 року відповідно до наказу
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 24.04.2015 № 79 «Про
затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного
обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських
будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення І та ІІ
категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних
робіт» видано 241 інформаційну довідку щодо відповідності ДБН 36092**«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»
розташування самовільно збудованих об»єктів будівництва.
- відділом надано 65 містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки та 24 відмови у наданні містобудівних умов та обмежень;
- видано 450 будівельних паспорти для будівництва житлових, садових
будинків та господарських споруд та 33 відмови у видачі будівельних
паспортів;
- паспорти прив’язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності у 2015 році відділом не видавалися.
У 2015 році відділом містобудування та архітектури видано 2 430 висновків
про розгляд проектів землеустрою.

Розвиток підприємництва
Ситуація щодо створення підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності є
неоднозначною. На даний час в районі
зареєстровано 8097 суб”єктів
підприємницької діяльності, в тому числі юридичних – 2580, фізичних – 5517. В
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2015 році зареєстровано 549 суб'єкти підприємницької діяльності, в тому числі
юридичних осіб 126, що на 37 суб»єктів більше відповідного періоду минулого року.
Здійснюють діяльність 983 малих підприємств та 4615 підприємців-фізичних
осіб. На малих підприємствах працює 5307 осіб, або 34,0 % до загальної кількості
зайнятих у різних галузях економіки району. В середньому на одне підприємство
бізнесу припало 5 працівників.
Більше третини підприємств малого бізнесу району (32,1%) здійснювало свою
діяльність у сфері гуртової та роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами,
послуг з ремонту. В промисловості діяло 23,4% підприємств, будівництві -11,5%,
операції з нерухомим майном – 13,0 % в решти видах діяльності було задіяно від
1,0% до 10,8% підприємств. Дедалі відчутнішою є участь малого та середнього
бізнесу в доходах бюджетів всіх рівнів. Частка надходжень від суб'єктів малого і
середнього підприємництва до бюджетів всіх рівнів, становить 94,9%.
На малих і середніх підприємствах працює 5249 осіб, або 34,0 % до загальної
кількості зайнятих у різних галузях економіки району. В середньому на одне
підприємство
бізнесу припало 7 працівників. В цілому у сфері малого
підприємництва зайнято 12585 осіб.
Розподіл зайнятих у малому та середньому бізнесі працівників за видами
економічної діяльності показує, що переважна частина зайнятих у малому та
середньому бізнесі працює в промисловості (33,6%) сфері оптової та роздрібної
торгівлі (19,0%), та операцій з нерухомістю (10,5%), будівництві (12,7%). Найвищий
рівень зайнятості в розрахунку на одне підприємство припадає на малі та середні
підприємства будівництва (в середньому 6 осіб на одне підприємство), промисловості
(8,0 осіб) та транспорті і зв’язку (8 осіб). Найнижчий (3 осіб) - на підприємства
оптової та роздрібної торгівлі.
В районі працює 113 фермерських господарств, площа с/г угідь закріплених за
фермерськими господарствами, складає 1950 га.
Проводиться робота щодо залучення суб’єктів малого та середнього
підприємництва до участі у виконанні державних регіональних замовлень. Залучено
суб’єкти малого бізнесу до участі у конкурсах (тендерах) з питань закупівлі товарів,
надання послуг за кошти державних і місцевих бюджетів. В 2015 році взяло участь в
тендерах 154 суб’єктів підприємницької діяльності на загальну суму 73156,3 тис.грн.
З метою залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до виконання
робіт/послуг за державні кошти укладено 101 договори на загальну суму 65827,4 тис.
грн.
Інфраструктура підтримки малого підприємництва: Асоціація керівників
підприємств та підприємців Пустомитівщини, Асоціація фермерів, Пустомитівська
районна організація роботодавців. Працює 6 філій комерційних банків, дві кредитні
спілки та два відділення страхових компаній.
Центр надання адміністративних послуг при Пустомитівській районній
державній адміністрації створений відповідно до ЗУ “Про адміністративні послуги”,
розпорядження голови райдержадміністрації від 28.10.2013 №504 “Про створення
Центру надання адміністративних послуг”. В Центрі створено 9 робочих місць для
адміністратора, державних реєстраторів та представників районного відділу
Держземагентства у Пустомитівському районі, відділу містобудування та
архітектури, Пустомитівського районного управління юстиції.
В 2015 році центром надано 15923 послуг, з них відділом містобудування та
архітектури – 554 послуг, відділом Держземагентства понад 15127; реєстраційною
службою 230 послуги, надано 12 послуг дозвільного характеру. В вересні та грудні
2015 року збільшено чисельність працівників центру на 2 одиниці. Центр забезпечено
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5 комп’ютерами та 5 багатофункційними пристроями. Два адміністратори центру
отримали доступ до веб-реєстру нерухомого майна АРМ “Оператор”, та два
адміністратори до реєстру в програмі АРМ ЄДР (ЕЦП) юридичних осіб та фізичних
осіб — підприємців.
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.

Розвиток торгівлі
На кінець 2015 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–вересень 2015 року становив 1184,8 млн.грн. і збільшився
порівняно з січнем–вереснем 2014 року на 32,6%. Частка району в загальнообласному
обсязі роздрібного товарообороту становила 5,6%. Зростання роздрібного
товарообороту відбувається за рахунок зростання товарообороту існуючих
підприємств роздрібної торгівлі та за рахунок розширення роздрібної мережі.
Роздрібний товарооборот у розрахунку на одну особу у 2015 році становив
10170 грн. (у 2014 році – 7806,7 грн.).
Протягом року введено в експлуатацію 4 нових об’єктів сфери торгівлі, зокрема
введено в експлуатацію три об’єкти придорожнього сервісу (СТОА, мотельний
комплекс) в селах Холодновідка, Солонка, Деревач, торговий центр с.Сокільники,
торгово-виставковий комплекс в с.Скнилів.

Інвестиційна діяльність
У січні–вересні 2015 року підприємства та організації району освоїли 380,2
млн.грн. капітальних інвестицій. Частка району у загальнообласному обсязі
становила 5,3%. Обсяги освоєних капітальних інвестицій у розрахунку на 1000 осіб
склали 3,3 млн.грн., або друге місце серед районів області.
Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції у матеріальні
активи 99,4% (197,1 млн.грн.). З них у житлові будівлі спрямовано 41,1% від
загального обсягу, у нежитлові будівлі – 18,4%, інженерні споруди – 0,6%. На
придбання машин, обладнання та інвентарю витрачено 27,2%, транспортних засобів –
10,9% усіх вкладень. На придбання нематеріальних активів направлено 0,6%.
Понад три чверті (75,6%) капітальних інвестицій використано на створення
нових активів, 8,7% – на придбання активів, які були у використанні. На
реконструкцію, модернізацію існуючих активів витрачено 12,8% усіх вкладень, на
капітальний ремонт – 2,9%.
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Пустомитівщину з початку інвестування, на 1 жовтня 2015 року становив 27,3 млн.
дол. США. У розрахунку на одного мешканця району припало 237,7 дол. США
прямих іноземних інвестицій. Район займає тринадцяте місце в області за обсягами
інвестицій на одну особу.
Упродовж січня–вересня 2015 року у підприємства та організації
Пустомитівщини залучено 0,7 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу), що становить 4,5% в загальнообласному обсязі надходжень.
Обсяг надходжень іноземних інвестицій у січні–вересні 2015 року збільшився на
27,1% у порівнянні з відповідним періодом торік.
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Питома вага району в загальнообласному обсязі прямих іноземних інвестицій
на кінець звітного періоду становила 2,1%. Район займає восьме місце в області за
обсягами прямих іноземних інвестицій та двадцяте за темпом зростання.
З обсягу прямих іноземних інвестицій найбільше спрямовано у підприємства,
що займаються операціями з нерухомим майном – 12,1 млн.дол.США (44,4% від
загального обсягу надходжень) та у підприємства промисловості – 9,6 млн.дол.США
(34,9%).
Вкладення в економіку району здійснили інвестори з 24 країн світу. Лідерами в
інвестуванні підприємств Пустомитівщини є партнери з Кіпру – 4,0 млн.дол.США та
Італії – 3,6 млн.дол.США.

Розвиток соціальної сфери
Демографічна ситуація
Кількість наявного населення району станом на 1 січня 2016 року становила
116,5 тис. осіб. Упродовж 2015 року кількість населення збільшилась на 1275 осіб, у
тому числі за рахунок міграційного приросту – на 569 осіб, природного – на 8 осіб.
Упродовж 2015 року у районі народилося 1212 дітей, померло 1296 осіб. У
середньому на кожну тисячу осіб народилося 10,4 немовляти (у 2014р. – 11,6).
Народжуваність у міських поселеннях є вищою, ніж у сільській місцевості,
відповідно 12,5 і 11,7 народжених на 1000 осіб населення.
На кожну тисячу осіб у середньому померло 11,1 особи (середньообласний
показник є дещо вищий і склав 12,8 осіб). Загальний рівень смертності у сільській
місцевості становив 12,4‰, у міських поселеннях – 13,3‰.
У 2014 році в районі зареєстровано 587 шлюбів. Порівняно з 2014 роком їх
кількість збільшилась на 14,1%. Рівень шлюбності склав 4,7%. У міських
поселеннях рівень шлюбності вищий, ніж у сільській місцевості, відповідно 11,5 і
3,7 одиниць на 1000 осіб населення.
Упродовж 2015 року у район прибуло 2005 особи, а вибуло 708 осіб,
міграційний приріст склав 1297 осіб (з розрахунку на 1000 осіб населення – 11,1
особи). Відносно з 2014 роком міграційний приріст населення збільшився на 78,1%.

Ринок праці та зайнятість населення
На ринку праці району упродовж 2015 року спостерігалось збільшення обсягу
пропозиції робочої сили, збільшення рівня зареєстрованого безробіття, зменшення
обсягів вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій, зменшення
обсягів родинного та зменшення довготривалого безробіття, зменшення кількості
створених додаткових робочих місць.
Упродовж 2015р. скористались послугами СЗ 1627 інших незайнятих громадян
та 2387 зареєстрованих безробітних осіб (на 1 % безробітних менше ніж у
відповідному періоді торік - 2411). Станом на 01.01.16р. у СЗ налічує - 753
безробітних, з них 678 отримують допомогу з безробіття. 469 (62,3%) - жінки, 339
(45%) молодь до 35 років, 256 (34%) осіб, які займали робочі місця та 443 (58,8%)
особи посади службовців, 54 особи (7%) особи, які не мають професії, або займали
місця, що не потребують спеціальної підготовки.
Масового вивільнення працівників з підприємств та організацій району у
зв’язку з ліквідацією, реорганізацією та перепрофілювання упродовж 2015р. не було.
З початку року 4 підприємства надіслали списки на вивільнення 225 осіб, фактично
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звільнених з тих ПОУ 38 осіб, які отримали статус безробітного, з них вивільнені 21
осіб, з них 7 осіб працевлаштовано та 18 осіб вивільнених перебувають на обліку на
01.01.2016р..
Кількість наявних вакансій становила 1677 одиниць, з них укомплектовано
1570. Рівень укомплектування вакансій
порівняно з відповідним періодом
попереднього року збільшився на 3,3% до 93,6%. Станом на 01.01.2016 року кількість
актуальних вакансій становить 23 одиниці. Відтак, на одне вільне робоче місце
претендують 33 безробітних особи. Із загальної чисельності вакансій, які залишилися
незаповненими на початок січня 74% становили вакансії із заробітною платою на
рівні від мінімальної з/п до середньої зарплати в області та 26% понад середню
зарплату в області. Упродовж періоду середня тривалість: актуальності вакансій
становила 14 кал. днів; укомплектування вакансій – 6 кал. днів; середня тривалість
безробіття - 121 кал. дні; середня тривалість пошуку роботи безробітними (з моменту
надання статусу до працевлаштування) – 151 кал. днів. Кількість роботодавців які
мали вакансії у звітному періоді - 389.
Упродовж звітного періоду 17 осіб з числа безробітних отримали одноразову
виплату на зайняття підприємницькою діяльністю на суму 273984 грн.. (з них 1
соціально-незахищена особа). Упродовж 2015 р надано 52 компенсації з Фонду
ЗОДССВБ в т.ч. 7 – соціально вразливі особи, 45 в пріоритетних видах економічної
діяльності.
За скеруванням служби зайнятості професійне навчання, перенавчання та
підвищення кваліфікації проходили 376 осіб (у 2014 р. – 362 осіб). Рівень охоплення
профнавчанням безробітних збільшився з 14,6% до 15,8%. Рівень працевлаштування
після навчання становив 100%.
Упродовж звітного періоду центрами зайнятості надавалися соціальні послуги
54 безробітним учасникам АТО, з них 53 мали право на отримання ДБ та 27 іншим
особам. 6 безробітних осіб працевлаштовано, в т.ч. 3 особи отримали ОДБ. 54
безробітні та 27 інших осіб отримали профорієнтаційні послуги, 3 безробітні особи
проходили професійне навчання, 1 з них вже працевлаштований. 5 безробітних осіб
брали участь у інших роботах тимчасового характеру Станом на 01.01.2016р. на
обліку перебуває 43 особи учасника АТО, котрі отримують ДБ, з них 1 особа з
інвалідністю та 3 інші особи. Проведено 83 заходи для військовослужбовців та членів
їх сімей. Та 1 для осіб, які виявили бажання вступити до Збройних Сил України
Протягом 2015 року створено 1942 нових робочих місць, що становить 96,6%
від завдання (на 40 місць меньше відносно 2014 року). Фізичними особами за
рахунок реєстрації нових суб’єктів підприємницької діяльності 477 місць та
прийняття найманих працівників 450. Юридичними особами створено за рахунок
розширення діючих потужностей 1015 місць. Найбільше створено нових робочих в
таких галузях: оптова і роздрібна торгівля транспортними засобами, послуги з
ремонту операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам,
готелі та ресторани.
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій району у 2015 році порівняно з відповідним
періодом 2014 роком збільшилась на 34,5% і становила 2937 грн., що в 2,1 раза вище
рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну
особу (1378 грн. з 1 січня 2016р.). Рівень заробітної плати працівників району склав
84,4% від середнього показника в економіці області та був меншим на 542 грн.
Заборгованості із виплати заробітної плати станом на 01.01.2016 р. немає. В
районі на 2016 рік забезпечено у повному обсязі асигнуваннями фонд оплати праці
місцевих бюджетів.
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Соціальний захист населення
Станом на 01.01.2016 на обліку в управлінні соціального захисту населення
Пустомитівської райдержадміністрації перебуває 4808 інвалідів, 5498 ветеранів
війни на яких поширюється чинність Закону "Про статус ветеранів війни та гарантій
їх соціального захисту", 6318 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 2015 року
обстежено матеріально-побутові умови проживання 26 інвалідів та 6
малозабезпечених пенсіонерів. Виплачено одноразову матеріальну допомогу 26
інвалідам на суму 12962,0 грн. та 6 малозабезпеченим пенсіонерам на суму 2972,0
грн.
За даний період безкоштовно оздоровились в санаторіях 14 інвалідів війни, 8
учасників бойових дій, 24 інваліди загального захворювання та з дитинства, 21
учасник війни, 1 інвалід війни та 6 учасників бойових дій АТО.
Скеровано на МСЕК для вирішення питання забезпечення спецавтотранспортом
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інвалідів.
Видано 312 скерувань для забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними
виробами
та 114 скерування для забезпечення засобами пересування та реабілітації.
Виплачена компенсація витрат на бензин, ремонт та обслуговування автомобілів
35 інвалідам на суму 7730,01 грн. та транспортне обслуговування автомобіля 23
інвалідам на суму 6748,33 грн.
Встановлено статус члена сім’ї загиблого учасника АТО 12 особам, члена сім’ї
загиблого в ході Революції Гідності 12 особам, дитини війни - 16 особам, ветеран
праці 305 особам. Видано 15 талонів ветеранам війни на проїзд по Україні.
Виплачена компенсація за невикористане санаторно-курортне лікування 8
інвалідам війни на суму 2790,0 грн. та 12 інвалідам загального захворювання на суму
2970,0 грн.
Протягом ІV кварталу 2015 року психологічну реабілітацію пройшли 3
інваліди та 34 учасники бойових дій АТО.
З метою здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
АТО скеровано на навчання за професією водій автотранспортних засобів категорії С
6 учасників бойових дій АТО.
За 2015 рік призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 16991
сім’ї на суму 73985,0 тис.грн. (отримує 17204 сім’ї на суму 57870,31 тис.грн.) та
проведено 28571 перерахунків розміру житлової субсидії.
Протягом цього періоду відповідно до Законів України "Про державну
допомогу сім’ям з дітьми", та "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям", одержали:
 допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами - 718 заявниць, на суму 10245,0
тис. грн.;
 допомогу при народженні дитини - 4254 сім’ї, на суму 68637,8 тис. грн.;
 допомогу по догляду за дитиною до трьох років - 603 сім’ї, на суму 883,4
тис. грн.;
 допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням - 60 сімей,
на суму 2139,8 тис. грн.;
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 допомога при усиновленні дитини - 5 сімей, на суму 85,5 тис. грн.;
 допомогу на дітей - 740 одиноких матерів, на суму 4498,6 тис. грн.;
 державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям - 959 сімей, на суму
20968,3 тис. грн.;
 тимчасову допомогу - 29 сімей на суму 199,9 тис. грн.;
 щомісячну адресну допомогу особам, що переміщуються – 139 чол., на
суму 1521,1 тис.грн.
За даний період рішенням комісії районної державної адміністрації для
визначення права на призначення житлових субсидій, державних допомог
малозабезпеченим сім’ям в особливих випадках з врахуванням конкретних обставин,
що склалися призначено соціальну допомогу 100 сім’ям, житлових субсидій 992
сім’ям, відмовлено в наданні допомог 28 сім’ям.
Протягом цього періоду 600 чоловік одержали допомогу по догляду за
інвалідами І групи та престарілими громадянами на суму 116,4 тис.грн., 262 чоловіки
одержали щомісячну грошову допомогу по догляду за інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу на суму 4546,4 тис. грн.
Компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги одержали 58 чоловік
на суму 95,0 тис. грн.
Згідно з Законом України "Про державну соціальну допомогу дітям-інвалідам
та інвалідам з дитинства" 1116 сімей одержали 15955,3 тис. грн.
1 дитячому будинку сімейного типу та 11 - м прийомним сім’ям виплачено
допомог на суму 847,1 тис. грн.
Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам виплачено 239 особам на суму 2838,6 тис. грн.
Станом на 01.01.2016 до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги внесено інформацію про 26734 особи, а саме:
 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 5498 осіб;
 "Про статус і соціальний захист дітей війни" – 6318 осіб;
 "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку" – 4142 особи;
 "Про статус ветеранів війни військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист" – 295 осіб;
 "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" - 43 особи;
 "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" – 307 осіб;
 інші, які мають право на пільги за соціальною ознакою – 42 особи;
 Закон України "Про охорону дитинства" – 1136 сімей;
 відповідно до п. “і” ч.1 статті 77 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, ч.2 статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзац 1
ч.4 статті 57 Закону України “Про освіту”, Закон України "Про
прокуратуру" – 393 особи.
Крім цього на обліку перебуває:

сім’ї, в складі яких проживають та зареєстровано два та більше інвалідів
– 354 особи;

інваліди по зору І групи – 49 осіб;

інваліди по зору ІІ групи – 30 осіб;

одинокі інваліди – 48 осіб;

вдови політв’язнів – 6 осіб.
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Протягом 2015 року відділом персоніфікованого обліку прийнято 707
особових справи пільговиків, в тому числі за соціальною ознакою – 461 особову
справу, за професійною ознакою – 9 особових справ, згідно рішення сесії
Пустомитівської районної ради – 61 особову справу, багатодітні сім'ї – 176 справ,
учасників бойових дій АТО – 389 особових справ, членів сімей Небесної Сотні – 6
особових справ.
Для надання пільг сім’ям, в складі яких є два і більше інвалідів, інвалідам по
зору І та ІІ групи, учасникам бойових дій УПА на 2015 рік передбачено у місцевому
бюджеті 820,0 тис. грн., з них використано станом на 01.01.2016 – 819,5 тис. грн.
Відшкодування витрат пов’язаних з наданням пільг на житлово-комунальні
послуги, тверде паливо та скраплений газ, послуги зв’язку сім’ям Героїв України, які
загинули під час Революції Гідності затверджено в сумі 40,7 тис.грн., з них
використано – 15,3 тис.грн.
Станом на 01.01.2016 року службою соціальних інспекторів проведено 1442
обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, що звернулися за
призначенням соціальних допомог та субсидії. За результатами обстежень складено
відповідні акти. Здійснено 14198 перевірок поданої інформації про доходи, в
результаті яких виявлено 92 порушення на суму 229,3 тис.грн. Повернуто до
державного бюджету 132,1 тис. грн.
За 2015 рік розглянуто 514 письмових звернень громадян та 145 усних
звернення. Повторних звернень не було. По всіх зверненнях дано роз’яснення. В
районний часопис “Голос народу” подано 10 інформацій з питань соціального
захисту населення.
Управлінням пенсійного фонду в районі за рік отримано наступні доходи:
Станом на 01.01.2016 року в районі налічувалось 30256 пенсіонерів, у відповідному
періоді минулого року пенсіонерів налічувалось 30384 тобто їх кількість зменшилась
на
128 осіб. За дванадцять місяців 2015 року призначено 1150 нових пенсій.
Станом на 01.01.2016 року в управлінні на обліку перебувало 89 пенсіонерів
тимчасово переселених з територій Луганської та Донецької областей, а також – 12 з
анексованої республіки Крим, з них на виплаті з Луганської та Донецької областей
перебуває 66 пенсіонерів (21-повернувся, 2-померли), та з республіки Крим перебуває
7 пенсіонерів (5 - повернулись).
Середньомісячна потреба на виплату пенсій та грошової допомоги становить 42,2
млн.
грн. Середній розмір пенсії станом на 01.01.2016 року становив – 1372,54 грн.
Загальна сума видатків управління за дванадцять місяців 2015 року склала
506622,0
тис. грн., з них:
447252,2 тис. грн. - видатки на виплату пенсій та грошової допомоги та інші
видатки,
які проводяться за рахунок власних коштів (88,28%);
59302,0 тис. грн. - видатки за рахунок коштів Державного бюджету (11,71%);
67,8 тис. грн. – видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового
державного
соціального страхування України на випадок безробіття (0,01%);
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Загальна сума заборгованості по страхових внесках станом на 01.01.2016 року
становить 400,4 тис.грн., в тому числі недоїмка по внесках на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування - 293,4 тис.грн., борг по фінансових санкціях – 47,5
тис.грн., борг по пені – 59,5 тис.грн. Протягом дванадцяти місяців 2015 року загальна
сума заборгованості по страхових внесках в порівнянні з початком 2015 року
зменшилась на 296,1 тис.грн., або на 42,5 відсотків, в тому числі недоїмка по
страхових внесках зменшилась на 236,8 тис.грн., або на 44,7 відсотків. Загальна сума
заборгованості по страхових внесках по економічно-активних платниках зменшилась
на 12,5 тис.грн., або на 7,0 відсотків, в тому числі недоїмка по таких платниках
зменшилась на 4,3 тис.грн., або на 4,9 відсотків.
Найбільші боржники по страхових внесках: ПП “Комерційний центр “БізнесФінанс” – 125,8 тис.грн. (банкрут), Державне підприємство “Аргентум” – 90,8
тис.грн. (дієвий статус боргу), ДП “НДЦ рідких мінеральних добрив” – 64,3 тис.грн.
(дієвий статус боргу), ПП “Геліс” – 60,8 тис.грн. (безнадійний статус боргу).
Заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку
пенсій, призначених на пільгових умовах по економічно активних підприємствах
станом на 01.01.2016 року становить 261,5 тис.грн., в т.ч. по пільгових пенсіях,
призначених по списку № 1 – 21,3 тис.грн., по списку № 2 – 240,2 тис.грн. В
порівнянні з початком 2015 року заборгованість з відшкодування фактичних витрат
на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах по економічно
активних підприємствах зменшилась на 2,8 тис.грн., або на 1,1 відсотків. Найбільшу
заборгованість з відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій,
призначених на пільгових умовах, мають ПАФ “Нива” – 154,3 тис.грн. (дієвий статус
боргу), АТС ТзОВ ім.Л.Українки – 31,7 тис.грн. (дієвий статус боргу), ВТП “Фірма
“Старт” – 21,3 тис.грн. (дієвий статус боргу), Кооператив “Сигнал” – 15,2 тис.грн.
(дієвий статус боргу).
Заборгованість з відшкодування різниці між сумою пенсій, призначених як
науковим працівникам та сумою пенсій, обчислених на загальних підставах, станом
на 01.01.2016 року становить 79,3 тис.грн. В порівнянні з початком 2015 року
заборгованість з відшкодування різниці між сумою пенсій, призначених як науковим
працівникам та сумою пенсій, обчислених на загальних підставах, по економічно
активних підприємствах збільшилась на 53,5 тис.грн., або на 206,5 відсотків.
Найбільшу заборгованість з відшкодування різниці між сумою пенсій, призначених
як науковим працівникам та сумою пенсій, обчислених на загальних підставах, мають
ТзОВ “Агропромислове підприємство “Львівське” – 40,2 тис.грн., ДП “НДЦ рідких
мінеральних добрив” – 27,5 тис.грн. (дієвий статус боргу).
Від вжитих заходів органами Державної виконавчої служби протягом
дванадцяти місяців 2015 року надійшло коштів на погашення заборгованості по
платежах до ПФУ 195,8 тис.грн. та єдиному внеску – 4,6 тис.грн.
Пустомитівським територіальним центром соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) протягом 2015 року проводилась робота з виявлення
одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених, інвалідів, які потребують
соціально-побутового і медико-соціального обслуговування та допомоги, обстеження
разом з представниками закладів охорони здоров’я, сільських рад, громадських
організацій матеріально-побутових умов проживання одиноких непрацездатних
громадян, інвалідів інших кризових сімей і визначення потреб щодо різних видів
соціальних послуг відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до
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самообслуговування та побажань потребуючих, а також ведеться робота по
забезпеченню переселених сімей з тимчасово окупованої території та районів
проведення антитерористичної операції необхідними речами, продуктами та
соціальним супроводом.
Фактично обслуговуються відділенням соціальної допомоги 805 осіб в тому
числі в місті – 130, в сільській місцевості – 675 осіб; у відділенні соціальнопобутової адаптації - 1839 осіб; у відділенні натуральної та грошової допомоги – 680
осіб, інші підрозділи відсутні. Число виявлених осіб, які потребують обслуговування
– 25.
За 2015 рік терцентр надавав соціальні послуги у відділенні соціальної
допомоги вдома 901 одиноким непрацездатним громадянам 92-ма соціальними
робітниками. Задіяно до надання соціальних послуг 195 волонтерів.
В територіальному центрі вітають своїх підопічних з державними та
релігійними святами, урочистими подіями та до ювілейних дат. Проводиться спільна
робота з районним товариством Червоного Хреста, районною асоціацією інвалідів,
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спілкою політв’язнів,
відділом у справах сім’ї та молоді.
В 2015 році в Львівський будинок-інтернат влаштовано три особи. Відмови
потребуючих громадян від поселення до будинку-інтернату немає.
У 2015 році терцентром вдосконалювалися нові види соціальних послуг, а
саме: платні послуги ремонту взуття (розроблено і затверджено нові тарифи),
працюють мультидисциплінарні команди
(зав. відділенням, медична сестра,
робітник з біжучого ремонту).
У 2015 році провели три семінари з соціальними робітниками щодо змін в
пенсійному законодавстві та щодо нового порядку оформлення субсидій і щодо
надання інформаційно-розяснючої інформації демобілізованим учасникам АТО та
тимчасово переміщеним сім’ям з зони АТО та АР Крим.
Територіальний центр постійно співпрацює з громадськими організаціями
району як в плані надання матеріальної допомоги так і в плані отримання потрібної
інформації: це в першу чергу з Товариством Червоного Хреста, спілкою політв’язнів,
асоціацією інвалідів, районною опікунською Радою. В Пустомитівській СШ №1
створено спільноту “Школа юних волонтерів”, в цій спільноті працює 29 активістівволонтерів. Зараз в районі є 195 волонтерів, 10 пенсіонерів і 175 учнівської молоді та
10 осіб працездатного віку.
Протягом 2015 року до територіального центру звернулись 22 тимчасовопереселених осіб за вживаним одягом, які одержали в загальній кількості 65 шт.
різного виду одягу та білизни. А також роздано продуктові набори в кількості 16 шт.
( борошно, гречка, рис, макаронні вироби, олія, маргарин, цукор) і 20 шт.
Великодніх пасок тимчасово переселеним, які проживають в с. Солонка
(гот.*Катерина*), в с. Зимна Вода та смт. Щирець та Пустомитах.
Робота зі збору теплого одягу, взуття та продуктів харчування триває.
Постійний соціальний супровід мешканцям із зони АТО, які проживають в готелі
“Катерина” надають соціальні робітники терцентру.
Здійснюється соціальний супровід за 164 демобілізованими учасниками АТО,
10 сім’ями загиблих воїнів АТО та 3-х сімей загиблих “Небесної сотні”. Надано
інформацію про “Єдине вікно для учасників АТО” та про безкоштовну юридичну
консультацію(Тел. 0683847640). Надано інформацію про можливість отримання
матеріальної допомоги від депутата ВР Дубневича Б.В. від Пустомитівської РР.
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Демобілізованими учасниками АТО отримано грошову допомогу від депутата
Верховної Ради Дубневича Б.В. - 68 осіб, від Пустомитівської РР – 145, отримано
земельні ділянки - 96 (57 під забудову, 39 під садівництво), грошову допомогу від
с/р - 51, отримали мат допомогу від області 127 осіб (381 тис.грн.), отримано статус
учасника бойових дій – 155 осіб, оздоровилися через районне УСЗН – 5 осіб,
провели стоматологічне лікування – 4 особи.
Робота щодо поліпшення соціального захисту пенсіонерів, одиноких
непрацездатних громадян, інвалідів, багатодітних сімей, тимчасово переселених
сімей зі сходу України та АР Крим триває.

Сімейна та молодіжна політика
Соціальна робота з сім»ями у складних життєвих обставинах Пустомитівським
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2015 року
було відвідано 1528 сімей, у яких виховується 2177 дітей та складено 1419 оцінок
потреб. З них фахівцями із соціальної роботи Центру протягом 2015 року було
охоплено соціальним супроводом 16 сімей в яких виховується 31 дитина та 7 осіб, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
Протягом соціального супроводу
надано 212 консультацій соціальноекономічного, соціально-педагогічного, психологічного, соціально-медичного,
юридичного та інформаційного характеру. За карткою роботи з сім»єю охоплено 2258
осіб, де надано 9067 послуг, а саме: сім’ї надано допомогу вживаним одягом, 9 осіб
отримали реєстрацію, 15 особам виготовлено документи, що засвідчують особу,8
покращено житлові умови, 692 налагоджено соціальні зв’язки,1 дитину влаштовано
на навчання, 7 сприяння в працевлаштуванні, 4 сім»ях залишилась дитина в сім»ї, 25
в сприянні медичного обстеження.
З соціального супроводу знято сімей з них: 8 сім’ю з позитивним результатом
(виконання умов договору ), 1 з негативним результатом (невиконання умов
договору).
Також Центром було скеровано у благодійні організації, приватні підприємства
та у Пустомитівську районну раду листи-прохання, щодо надання матеріальної
допомоги на вживаний одяг, взуття, продукти харчування, засоби власної гігієни 51
сім»я/особи- «Центр Волонтерства», «Карітас» - 16 сімей, «Кримська хвиля» - 5
сімей, «Оселя – 11 сімей, територіальни центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)- 10 сімей, Церква Миколая Чернецького м.Львова – 4 сім»ї,
товариство «Червоного хреста – 3 сім»ї.
Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді здійснює соціальне
супроводження 9 прийомних сімей та одного дитячого будинку сімейного типу, де
виховується 23 дитина позбавлена батьківського супроводження та діти сироти. В
ході соціального супроводження для прийомних батьків, батьків-вихователів
проводяться групи взаємопідтримки, організовано поїздку для дітей в ПАФ «Водні
види спорту» м.Львів Аквапарк, проводилась акція «Готуємо дітей до школи», де
дітям було надано канцтовари, організовано подарунки до Дня Св»ятого Миколая від
благодійної організації Мальтійська служба, проводився семінар для прийомних
батьків, батьків-вихователів щодо оформлення пільг та субсидій, а також проведено
роз»яснювальну роботу щодо енергозберігаючих технологій .Надаються соціальноекономічні,соціально-педагогічні, юридичні та психологічні послуги. Проводиться
індивідуальна робота з усіма членами сімей. За звітний 2015 рік було надано 1050
консультацій. У 2015 році було створено нову прийомну сім»ю Пацкан, жит.с.Зубра,
які взяли на виховання та спільне проживання 3 дітей позбавлених батьківського
піклування.
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Згідно наказу директора Центру від 24.09.2015р. №115 Про активізацію
діяльності щодо популяризації створення прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу з метою влаштування на спільне проживання та виховання дітейсиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в прийомні сім’ї та ДБСТ
фахівцями із соціальної роботи протягом жовтня місяця було проведено 24 лекції та
бесіди на теми: «Популяризація створення прийомної сім’ї та ДБСТ», «Прийомна
сім’я», «Прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу», «Види сімейного
влаштування дітей»,. Охоплено 186 учасників. В районному часописі «Голос
народу» від 28.03.2015р. № 12 опубліковано статтюПодаруй дитині тепло» з метою
популяризації створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Центр формує єдину базу тимчасово переселених осіб та заповняє
інформаційно-реєстраційні картки вимушеного переселенця з АР Крим, Луганської
та Донецьких областей. До усіх тимчасово переселених було здійснено візити та
складено оцінки потреб а також надано консультації юридичного, інформаційного,
соціально-економічного, соціально-педагогічного та психологічного характерів.
Пустомитівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
соціальною роботою охоплено 35 сімей, де виховується 64 дитини із сімей з числа
тимчасово переміщених осіб з АР Крим та східних областей України, а також 13 осіб
із їх числа.
16 сімей було скеровано для отримання гуманітарної допомоги вживаним одягом
та взуттям у благодійну організацію «Карітас».
11 сімей скеровано скеровано для отримання гуманітарної допомоги вживаним
одягом та взуттям у благодійну організацію «Центр волонтерства».
1 сім’ю скеровано для отримання продуктів харчування у Територіальний центр
соціального обслуговування.
1 дитину із сім’ї тимчасово переміщених осіб влаштовано у дошкільний навчальний
заклад.
5 сімей скеровано для отримання гуманітарної допомоги вживаним одягом та
взуттям, продуктами харчування у благодійну організацію «Кримська хвиля».
За сприянням благодійної організації «Мальтійська служба» 5 сімей отримали
допомогу засобами власної гігієни, продуктами харчування, побутовими приладами.
У готелі «Катерина» для сімей із числа тимчасово переміщених осіб було
організовано 5 зустрічей із психологом з громадської організації «Цвіт нації».
Фахівцями із соціальної роботи за 2015 рік з метою профілактики негативних
явищ було проведено 276 лекцій та бесід з населенням району на теми: «Проблеми
сімейного виховання та їх наслідки», «Соціальна справедливість у нашому житті»,
«День соціальної справедливості», «Культура міжособистісного спілкування у
родинному колі», «Моральність та самовдосконалення», «Причини конфліктів в
сім’ї», «Попередження торгівлі людьми», «Толерантність врятує світ» та
«Батьківські стилі поведінки - ключ до формування зрілої відповідальної
особистості», «Знай свої права», «Гендерні різноголосся спілкування», «Конфлікт.
Види і шляхи вирішення», «Толерантність у нашому суспільстві» «Психологічна
допомога сім’ям», Гендерні відносини в школі", "Стосунки в класі", "Соціальна
справедливість та соціальна рівність в суспільстві" ,
«Гендерна рівність у
спілкуванні», «Гендерні різноголосся у спілкуванні», «Права жінки в сім’ї», «Права
людини», «Права та обов’язки дітей», «Сім'я - найбільший скарб людини»,
«Зупинемо СНІД доки він не зупинив нас», «Життя. На повну силу», «Діти проти
СНІДу», «Міцна сім’я - міцна держава», «Здорові діти – здорова нація», «Безпека
дітей в інтернеті», «Профілактика тютюнопаління серед підлітків» та ін. Охоплено
2664 учасників.
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Відповідно до укладених договорів з Кримінально-виконавчою інспекцією та
центром реабілітації дітей-інвалідів фахівці із соціальної роботи постійно проводять
профілактичну роботу з умовно засудженими та дітьми-інвалідами.
В Пустомитівському районі загальна кількість мобілізованих та
військовослужбовців становить 543 особи з них 164 демобілізованих. Соціальними
послугами охоплено 150 демобілізованих, де виховується 116 дітей. Під соціальний
супровід взято 3 особи з числа демобілізованих АТО. Один супровід закрито з
позитивним результатом – виконано умови договору. Також під соціальним
супроводом перебуває дружина загиблого Луцишин Софія Олександрівна с. Гончари
та дружина загиблого Чаркас Надія Михайлівна.
Затверджено видатки на суму 30000 тис.грн. з районного бюджету на купівлю
шкільного приладдя для дітей учасників АТО ( 205 дітей отримало).
Затверджено видатки на суму 80000 тис.грн. на безкоштовне харчування дітей
дошкільного та шкільного віку учасників АТО.
На виконання програми Пустомитівського районного центру соціальних служб
для сім»ї, дітей та молоді «Стратегія розвитку системи соціальних послуг для сім»ї,
дітей та молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016 роки» проводилися
відповідні заходи з дітьми з особливими потребами.
Проводилися заходи на виконання програм «Стратегія розвитку системи
соціальних послуг для сім»ї, дітей та молоді у Пустомитівському районі на 2013-2016
роки»:
проведено акцію «Великодній кошик» на суму - 3000,00 грн.;
відзначення «Дня матері» проведено конкурс малюнку для дітей з сімей, які
опинились в складних життєвих обставинах, з сімей тимчасово переміщених з
південно-східних областей України та з сімей учасників АТО на тему «Портрет моєї
мами» кошти в сумі 824,00 грн.;
відзначення Дня захисту дітей» проведено вуличну акцію «Міняю кульку на
віршик», конкурс на асфальті «Дитинство без війни», де було використано кошти в
сумі 940,00 грн. кількість учасників 84 дитини та майстер-клас проекту «Скликаємо
друзів» на суму 999,70гр.;
організовано відпочинок в ПАТ «Комплекс водних видів спорту» для дітей з
прийомних сімей на дитячого будинку сімейного типу на суму 2175,00 грн. участь
взяло 14 дітей;
проведено для дітей батьки яких беруть участь в АТО майстер-клас «Листівка
моєму татові» на суму 573,55 грн.
проведено акцію «Готуємо дітей до школи» для дітей з категорії, які
перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних дітей та дітей вихованців з
дитячого будинку сімейного типу на суму 8645,60 грн. , кількість учасників – 101
дитина;
проведено захід «Листівка Хоробре Серце» з сім»ями учасників АТО на суму
326,50 грн. кількість учасників 15 чол.
проведено захід «До Дня захисника України» на суму 1080,65 грн. – кількість
учасників 165 чол.
На виконання районної програми «Програма підтримки учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців пустомитівського району
на 2015 рік»:
«Про затвердження Положення про направлення дітей, один з батьків яких
брав (бере) участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської
областей до ПП Оздоровчий табір «Лісотехнік» Миколаївської області за рахунок
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коштів районного бюджету та надання дозволу на авансову оплату путівок» на суму
85626,42 грн., кількість учасників 30 дітей;
проведено захід «До навчання готовий» для дітей шкільного віку, які
зареєстровані у Пустомитівському районі, батьки яких брали, (беруть) участь в
антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей на суму
29997,65 грн. , кількість учасників 205 дітей.
Районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді налагоджено
контакт з волонтерською організацією Манчестер – Майдан в Англії. Завдяки їм та за
сприяння спілки українських жінок в Англії всім дітям загиблих учасників АТО та
Героїв Небесної Сотні надано адресну допомогу. Кожній дитині передано верхній
зимовий одяг відповідно до віку.
До 1 вересня вислано шкільне приладдя та канцелярські товари.

Захист прав дітей
Станом на 01.01.2016 року на первинному обліку дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
служби у справах дітей перебуває 123 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Зі 123 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на первинному обліку виховуються:
- в сім’ях опікунів, піклувальників – 94 дітей;
- в прийомних сім’ях – 6 дітей;
- в дитячих будинках сімейного типу – 15 дітей;
- в закладах – 8 дітей;
З початку 2015 року на первинний облік дітей, які залишились без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
службою поставлено 8 дітей, які набули статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, з них:
- в сім’ї громадян, під опіку/піклування – 7;
- в ПТУ - 1.
Зазначених дітей вчасно взято на первинний облік служби, надано їм правовий
статус, заведено особові справи та інформацію про них внесено до єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти». 20 дітей знято з первинного обліку у
зв’язку із досягненням повноліття та 1 дитину, позбавлену батьківського піклування у
зв’язку із усиновленням.
На території району проживає 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службах у справах
дітей інших районів (регіонів).
Службою у справах дітей райдержадміністрації скеровано в 2015 році 6
кандидатів в Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді на навчання в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі.
Із 6 кандидатів в опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі
5 подружніх пар взяли на виховання та спільне проживання 10 дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Працівниками відділу опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування, усиновлення, запровадження сімейних форм
виховання дітей ССД за 2015 рік здійснено 90 перевірок умов проживання і
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях
опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу, про
що складено відповідні акти. Всі діти проживають в задовільних умовах. Опікуни,
піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі створили своїм підопічним
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сприятливі умови для їх життя, розвитку, виховання. Двічі на рік діти проходять
медичні огляди. Опікуни цікавляться навчанням дітей, отримують державну
соціальну допомогу на їх утримання.
Станом на 01.01.2016 в Пустомитівському районі функціонує 9 прийомних
сімей, в яких виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховується 5 дітей
зазначеної категорії.
В липні 2015 року розпорядженням голови Пустомитівської районної
державної адміністрації було створено прийомну сім’ю Пацкан в с. Зубра, куди було
влаштовано на спільне проживання та виховання 4 дітей, позбавлених батьківського
піклування.
В серпні 2015 року 1 особа з числа дітей –сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування – Лапчук Мар’ян Володимирович, 1992 року народження,
який виховувався у прийомній сім'ї Хома – відповідно до розпорядження голови
районної державної адміністрації вибув із зазначеної прийомної сім'ї.
В листопаді 2015 року 1 особа з числа дітей –сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування - Фрідріх Ольга Вікторівна, 1997 року народження, яка
виховувалася в дитячому будинку сімейного типу Форись відповідно до
розпорядження голови районної державної адміністрації вибула із зазначеного
дитячого будинку сімейного типу.
Зі 123 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 18 дітей є власниками житла;
 96 дітей є користувачами житла;
 9 дітей не мають жодного житла.
86 опікунів/піклувальників дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування є призначені опікунами над житлом дітей. За збереженням житла 26 дітей
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 114 дітей.
На виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації
від 29.03.2013 № 42/0/6-13 щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013 – 2015 роки
Пустомитівською районною державною адміністрацією розроблено та затверджено
на сесії Пустомитівської районної ради районну Програму забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському
районі на 2013 – 2015 роки. В березні 2015 року рішенням сесії Пустомитівської
районної ради Пустомитівській районній державній адміністрації на реалізацію
Програми було виділено кошти в сумі 50.000 грн.
В рамках зазначеної Програми у 2015 році планувалося придбати 2 житлові
будинки для 3 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а саме для: Фрідріха Йосипа Вікторовича, Фрідріх Ольги Вікторівни та
Оксюковського Романа Ігоровича, однак житло не було придбане, оскільки 1 будинок
коштує приблизно 350-400 тис. грн.
Службою у справах дітей райдержадміністрації ведеться облік дітей, які
підлягають усиновленню та облік кандидатів в усиновлювачі. Так, станом на
01.01.2016 на місцевому обліку дітей, які підлягають усиновленню, перебуває 33
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 8 кандидатів в
усиновлювачі.
Станом на 01.01.2016 року на території Пустомитівського району проживає 44
дитини у 30 сім’ях усиновлювачів. Протягом 2015 року службою у справах дітей
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проведено 18 перевірок за умовами проживання та виховання 18 усиновлених дітей.
За результатами перевірок складено відповідні звіти, з якими ознайомлені батьки.
Фактів порушення прав усиновлених дітей службою у справах дітей не виявлено. Всі
усиновлені діти проживають в задовільних умовах, сприятливих для їх життя,
розвитку, виховання та навчання. За станом здоров'я дітей – практично всі здорові.
У 2015 році одним з подружжя було усиновлено 2 дітей (внутрісімейне
усиновлення) та 1 усиновлення подружньою парою, громадянинами України.
Службою у справах дітей райдержадміністрації надано 8 висновків про
можливість громадянам України бути усиновлювачами та підготовлено 4 висновки
Пустомитівської районної державної адміністрації про доцільність усиновлення та
відповідність його інтересам дитини.
З метою забезпечення прав дітей в Пустомитівському районі діє Програма виконання
Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини”, затверджена розпорядженням голови Пустомитівської районної
державної адміністрації від 28 січня 2011 року № 45. Метою Програми є забезпечення
оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у районі
відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини.
Для забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, зростання в
безпечному сімейному оточенні розпорядженням голови Пустомитівської
райдержадміністрації від 23.06.2014 № 252/0/5-14 затверджено план заходів з
виконання у 2014-2016 роках Національної стратегії профілактики соціального
сирітства на період до 2020 року у Львівській області.
Станом на 01.01.2016 року на обліку в Єдиному електронному банку даних
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебуває 40 дітей.
З них:
- 32 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
- 8 дітей, відносно яких вчинено насилля в сім’ї. Протягом 2015 на облік було
поставлено 21 дитину, (18 дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських
обов’язків; 3 дітей, відносно яких вчинено насилля в сім’ї), знято з обліку 7 дітей (2
дітей у зв'язку з досягненням повноліття, 4 дітей у зв'язку із зникненням підстав
перебування на обліку, 1 у зв'язку із набуттям статусу).
Вся інформація про підоблікових зберігається у єдиній інформаційній системі
«Діти». На кожну дитину в електронному варіанті заведено обліково-статистичну
картку. Всі діти, що перебувають на обліку, виховуються в сім’ях, батьки яких
ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
З метою забезпечення потреб дитини у процесі розвитку і виховання на дитину,
що перебуває на обліку в службі у справах дітей, розроблено індивідуальний план
соціального захисту, у якому зазначено основні проблеми та заходи на їх подолання.
Вирішення зазначених проблем координується службою у справах дітей
райдержадміністрації.
Протягом поточного року׃
- працівниками служби у справах дітей обстежено житлово-побутові умови
проживання 29 сімей, з них: 14 неблагополучних сімей. За результатами обстеження
складені відповідні акти;
- спільно з інспекторами сектору ювенальної превенції Пустомитівського відділення
поліції Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області
проведено 13 профілактичних заходів (рейдів) “Вулиця”, “Підліток”, “Вокзал”, в ході
яких було виявлено 6 дітей (з вулиці) шкільного віку;
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- 2 дітей влаштовано в притулок для дітей служби у справах дітей Львівської обласної
державної адміністрації, оскільки їх матері ухиляються від виконання батьківських
обов’язків;
- до адміністративної відповідальності притягнуто 3 батьків, які неналежно
виконували батьківські обов’язки (з числа батьків, діти яких опинились у складних
життєвих обставинах);
- ініційовано позбавлення батьківських прав 3 матерів щодо 4 дітей.
Протягом 2015 року організовано та проведено 4 засідання Координаційної
ради з питань дітей районної державної адміністрації.
Протягом вересня-жовтня поточного року проводився Всеукраїнський
профілактичний захід “Урок” в Пустомитівському районі з метою виявлення дітей
шкільного віку, які неохопленні навчанням, соціального захисту прав та інтересів
дітей, їх безпритульності та бездоглядності. Під час проведення Веукраїнського
профілактичного заходу “Урок” не було виявлено дітей, які не приступили до
навчання.
Службою у справах дітей райдержадміністрації спільно з Пустомитівським
районним центром зайнятості, Пустомитівським районним центром соціальних служб
для сім'ї дітей та молоді, відділом освіти райдержадміністрації та сектором
кримінальної міліції у справах дітей Пустомитівського РВ ГУМВС України у
Львівській області укладено договір про співробітництво щодо забезпечення
соціального захисту, законних прав, свобод, інтересів та сприяння зайнятості осіб у
віці до 18 років, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою
створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості неповнолітніх
проводяться спільні заходи, так у поточному році здійснено 6 спільних заходів в
загальноосвітніх закладах району, під час яких проводилися профілактичні бесіди зі
старшокласниками, в тому числі про трудову міграцію, торгівлю людьми та насилля в
сім'ї. Представник служби у справах дітей райдержадміністрації брала участь у
навчальному семінарі по реалізації проекту “Впровадження механізму взаємодії
суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії людьми, в тому числі дітьми у
Львівській області” який був організований ГО “Центр “Жіночі перспективи”. Також
спеціалісти служби у справах дітей райдержадміністрації були залученні у
різноманітних заходах (круглих столах, відкритих уроках) в загальноосвітніх
закладах Путомитівського району.
Працівники відділу профілактики служби у справах дітей райдержадміністрації
були присутні на 43 судових засіданнях у 17 кримінальних справах в
Пустомитівському районному суді.
Відповідно до листів відділу освіти райдержадміністрації про учнів, які без
поважних причин не відвідували навчальні заклади в Пустомитівському районі за
підсумками 2014-2015 навчального року працівниками служби проводилися бесіди
виховного характеру з дітьми та їх батьками, (13 дітей з 10 сімей) з метою з'ясування
причини пропусків уроків. У разі неявки батьків з дітьми здійснюються спільні
виїзди з інспекторами сектору ювенальної превенції Пустомитівського відділення
поліції Франківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області та
фахівцями соціальної роботи Пустомитівського районного центру соціальних служб
для сім'ї дітей та молоді за місцем фактичного проживання учнів. Так було здійснено
4 спільних виїздів проводилися профілактичні бесіди, здійснювалися обстеження
умов проживання сімей, про що складалися відповідні акти.
Протягом 2015 року проведено 48 засідань Комісії з питань захисту прав
дитини, на яких прийнято 252 рішення, підготовлено 213 проектів розпоряджень
голови РДА, 12 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав.
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Забезпечено участь працівників служби у 132 судових засіданнях по цивільних
справах. Розглянуто 120 письмових звернень.

Житлово-комунальне господарство
В районі функціонує 11 комунальних та 3 приватні підприємства, які надають
споживачам послуги централізованого тепло,-водопостачання, водовідведення,
утримання будинків та прибудникових територій.
З метою ефективного вирішення питань, пов’язаних із поводженням з
побутовими відходами райдержадміністрацією вживаються відповідні заходи.
На сьогоднішній день централізованим вивозом твердих побутових відходів
охоплено 39 місцевих рад.
В районі у сфері поводження з ТПВ працює 4 спеціалізованих підприємства та
3 підприємства житлово – комунального господарства.
Райдержадміністрацією проводиться робота щодо поступового переходу на
роздільне збирання побутових відходів.
В районі централізованим водопостачанням забезпечені 32 населені пункти.
Внаслідок тривалої експлуатації значна частина водопровідних і каналізаційних
мереж та замортизованого і морально застарілого енергоємного обладнання
вимагають заміни.
Знос основних фондів водопровідно-каналізаційного господарства становить
57,2 % і подальший їх знос може призвести до порушення режиму та якості подачі
води в населених пунктах.
З метою забезпечення споживачів послугами безперебійного централізованого
водопостачання, покращення якості питної води та запобігання погіршення
екологічної ситуації в регіоні райдержадміністрацією вживаються заходи щодо
вирішення питань будівництва та реконструкції систем водопровідно-каналізаційного
господарства району, зокрема щорічно подаються запити на фінансування об’єктів з
державного, обласного та місцевих бюджетів, в т. ч. державного та обласного фондів
ОНПС.
В 2015 році у галузі житлово-комунального господарства проведено наступні
роботи:
1. Реконструкцію водопроводу по вул. Фабричній в м.Пустомити.
2. Частково здійснено реконструкцію каналізаційного колектора по вул.
Парковій-Грушевського в м. Пустомити.
3. Проведено реконструкцію вуличного освітлення по вул. Тичини в
м.Пустомити.
4. Завершено будівництво вуличного освітлення по вул. Садовій в
м.Пустомити.
5. Розпочато будівництво адміністративної будівлі Пустомитівської міської
ради.
6. Виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву
автостоянки по вул. Грушевського в м. Пустомити.
7. Завершено будівництво каналізаційних мереж та споруд в с. Зимна Вода (1
черга).
8. Розпочато будівництво каналізаційних мереж та споруд по вул. Миру та
Лисинка в с. Зимна Вода.
9. Проведено будівництво
каналізаційного колектора по вул. Січових
Стрільців (непарна сторона) в с. Сокільники.
10. Здійснено поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Січових
Стрільців, Д Галицького, Л. Українки, Б.Хмельницького в с. Сокільники.
29

11. Встановлено камери відеоспостереження по вул. Д Галицького, Л.Українки,
Сковороди, Січових Стрільців в с. Сокільники.
12. Поблизу церкви Успіння Пресвятої Богородиці в с. Сокільники
втановленого пам'ятник, присвячений 75 річниці депортації українців із
території Польщі та благоустроєно прилеглу територію (встановлено
тротуарну плитку).
13. Облаштовано 2 дитячих майданчики в районі вул. Шевченка та І.Франка в
с. Сокільники.
14. Закуплено елементи для 6 дитячих майданчиків в с. Солонка.
15. Проведено будівництво зовнішньої мережі побутової каналізації по вул. Л.
Українки, Нижньої, Дорошенка в с. Муроване.
16. Завершено будівництво зовнішнього освітлення по вул. Стефаника-Івасюка
та вул. І.Франка- Шевченка в с. Чишки.
17. Завершено будівництво вуличного освітлення по вул. Залізничній, Зеленій,
Злуки, Конюшинній в с. Підбірці.
18. Здійснено стандартне підключення вуличного освітлення на трьох КТП в с.
Підбірці.
19. Закуплено елементи для 1 дитячого майданчика в с. Лисиничі.
20. Проведено поточний ремонт вуличного освітлення по шести вулицях в с.
Давидів.
21. Встановлено 4 дитячих майданчики в с. Давидів.
22. Реконструйовано систему електропостачання приміщення гуртожитку по
вул. Геофізиків, 12.
23. Проведено реконструкцію мереж газопостачання житлових будинків по вул.
Кармелюка, 8 та Геофізиків, 19 в с. Лапаївка.
24. Здійснено капітальний ремонт прибудинкових територій житлових будинків
по вул. Кармелюка, №№ 8, 12, 14 в с. Лапаївка (облаштовано тротуарною
плиткою підїзні автодороги, тротуари, автостоянки для автомобілів).
25.Розпочато капітальний ремонт прибудинкових територій житлових
будинків по вул. Геофізиків №№ 17, 19, 21 в с. Лапаївка.

Енергозбереження
З метою забезпечення заходів з енергоефективності в закладах освіти, зокрема, в
18 загальноосвітніх школах та у 2 НВК проведено заміну 783 вікон на
енергозберігаючі на загальну суму 4 772 тис. грн.
Через ощадбанк та кредитну спілку, які розташовані на території району, в 2015
році для населення на впровадження енергоощадних технологій (влаштування
індивідуального опалення, термореновація будівель, утеплення стін, заміна вікон та
дверей) та придбання твердопаливних котлів видано 127 кредитів на суму 370,872
тис. грн з фактичною сумою відшкодування 192,044 тис. грн.

Гуманітарна сфера
Охорона здоров’я
Діяльність закладів охорони здоров'я району в 2015 році була спрямована на
реалізацію завдання щодо подальшого формування системи охорони здоров'я,
забезпечення пріоритетного розвитку перинної медико-санітарної допомоги на
засадах сімейної медицини, оптимізація стаціонарної та спеціалізованої медичної
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допомоги, забезпечення і зміцнення здоров'я населення, зниження рівнів
захворюваності, інвалідності, смертності населення, пріоритетний розвиток служби
охорони здоров'я матерів і дітей.
Медичну допомогу населенню району надають: центральна районна лікарня на
230 ліжок, Щирецька міська лікарня на 90 ліжок, 20 амбулаторій загальної практики сімейної медицини загальною з розгорнутими в них денними стаціонарами на 95
ліжок, загальною потужністю 2495 відвідувань в зміну, та 46 фельдшерськоакушерських пунктів.
Забезпеченість ліжками на 10 тис. нас. складає 27,71, денними стаціонарами
8,22.
Кадрове забезпечення: укомплектованість фізичними особами посад лікарів
АЗПСМ – 91,26%. Кількість посад сімейних лікарів становить – 4,48 на 10 тис. нас.
Фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я : затверджено бюджетом
85 212,1 тис. грн., виконано 80 116,8 тис. грн., що становить 94,0% від затвердженого
бюджету отримано позабюджетних коштів 886,6 тис.грн., 7,5грн. на 1 мешканця.
Розвиток та зміцнення
матеріально-технічної бази закладів первинної
медичної допомоги:
На добудову приймально-діагностичного відділення та реанімаційного відділення
стаціонару Пустомитівської ЦРЛ із запланованих – 8 132 789,0грн., використано –
5939426,7грн..
На капітальний ремонт АЗПСМ с. Чижиків заплановано - 2 726 756,0 грн.
використано – 2 251 624,7 грн..
Проведено реконструкцію ФАПу с. Виннички – 364 164,87 грн.
Проведено капітальні ремонти АЗПСМ с. Вовків – 1 008 008,5грн.;ФАПу с. Наварія –
291656, 23грн. , ФАПу с. Гринів – 321 833,0грн..

Розвиток освітньої сфери
Навчання і виховання дітей та молоді проводять 65 загальноосвітніх
навчальних закладів, в яких навчається 11204 учні, та 2 позашкільні навчальні
заклади. Функціонує 24 дошкільні навчальні заклади та 13 НВК у яких виховується
1601 дітей, у ДНЗ – 2209 дітей. Охоплення дітей постійними дошкільними закладами
в районі від 1 року до 6 становить 33,2%, а від 3 до 6 років 98,2%. Показник
охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою - 100%. Середня наповнюваність
класів 17,7 учня. Працює 1368 педагогічних працівників у школах, 205 – у ДНЗ. Всі
школи І-ІІІ ст.. підключені до Інтернету.
У 2015 році відділ освіти підготував мікропроекти, приймав участь та став
переможцем наступних Конкурсів:
І. Обласний конкурс мікропроектів місцевого розвитку Львівської обласної ради:
1. Капітальний ремонт з утепленням фасаду та перекриття Соколівського НВК
«ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ».
2. Капітальний ремонт (заміна вікон) Пикуловицького НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів –
ДНЗ»
3. Капітальний ремонт (заміна вікон та вхідних дверей) Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ
ступенів.
ІІ. Конкурс освітніх мікропроектів департаменту освіти і науки у 2015 році:
1. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів:
А) Створення НВК з відкриттям однієї дошкільної групи в приміщенні
Загір’янської ЗОШ І-ІІ ступенів.
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Б) Створення НВК з відкриттям однієї дошкільної групи в приміщенні
Горбачівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
В) Створення НВК з відкриттям однієї дошкільної групи в приміщенні
Хороснянської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Г) Створення НВК з відкриттям однієї дошкільної групи в приміщенні
Городиславицької ЗОШ І-ІІ ступеня.
Д) Відкриття дошкільної групи в діючому ДНЗ с.Муроване.
ІІІ. Капітальні та поточні ремонти:
1.Проведено капітальний ремонт даху у:
а) Підберізцівському НВК
б) Звенигородській ЗОШ І-ІІІст.
в) Пустомитівській ЗОШ №1 І-ІІІст.
2. Проведено капітальний ремонт даху та опалення в Хороснянській ЗОШ ІІІст.
3. Проведено капітальний ремонт (заміна вікон та дверей):
а) Милятичівській ЗОШ І-ІІІст.
б) Дмитричівській ЗОШ Іст.
в) Містківській ЗОШ І-ІІІст.
г) Оброшинській ЗОШ І-ІІІст.
д) Миклашівському НВК І-ІІІст.
ж) Мурованській ЗОШ І-ІІІст.
з) Солонківській ЗОШ І-ІІІст.
и) Давидівській ЗОШ І-ІІІст.
4.Проведено поточний ремонт санвузлів у Підбірцівській ЗОШ І-ІІІст.,
влаштування санвузлів у Раковецькій ЗОШ І-ІІст.
5.Завершується реконструкція частини приміщення Ямпільської ЗОШ І-ІІІст.
під влаштування груп дошкільного навчання.
6.Проведено поточний ремонт котельного обладнання у Пасіко Зубрецькій,
Нижньобілківській ЗОШ І-ІІст., Солонківській ЗОШ І-ІІІст., Пустомитівській
ЗОШ №1 І-ІІІст., Милятичівській ЗОШ І_ІІІст., Поршнянській ЗОШ І-ІІст.,
Містківській ЗОШ І-ІІІст., Мурованській ЗОШ І-ІІІст., Миклашівському НВК ІІІІст..
ІV.Проведено поточний ремонт з заміною вікон в Пустомитівській ЗОШ №1 ІІІІст., Попелянській ЗОШ Іст., Мурованській ЗОШ І-ІІІст., Старосільській ЗОШ ІІІІст., Солонківській ЗОШ І-ІІІст., Давидівській ЗОШ І-ІІІст., Жирівській ЗОШ ІІІст., Відниківській ЗОШ І-ІІст., Винничківському НВК, Борщовицькому НВК,
Горбачівській ЗОШ І-ІІст., Пустомитівська ЗОШ №2 І-ІІІст., Раковецькій ЗОШ ІІІст..

Розвиток культури та охорони культурної спадщини
Мережа установ культури району становить:
- народних домів -75: 1 районний народний дім, 4 – міських і 70 – сільських,
- бібліотек централізованої бібліотечної системи – 63,
- колективів , які мають звання «народний» та « зразковий» - 26,
- Пустомитівська школа мистецтв,
- Оброшинська , Щирецька та Звенигородська дитячі музичні школи,
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- Музеї: історії давньоруського міста Звенигород, музей-садиба Устияновичів у с.
Вовків, музей Пам’яті жертв сталінських репресій у селищі міського типу Щирець і
музей підпільної типографії УПА «Криївка» у Лапаївському лісництві.
У грудні введено в експлуатацію новозбудований народний дім у с. ПасікиЗубрецькі на 110 пос. місць.
Робота установ культури району спрямована на як повніше задоволення потреб
людини у розвитку своєї особистості, творчого потенціалу, збереження і
примноження національного скарбу – фольклору, збереження історико-культурної
спадщини, естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні.
Особливий акцент у роботі закладів культури – це робота з дітьми та
молоддю, створення умов для їх духовного і творчого зростання та збагачення на
кращих зразках української та світової культури.
Закладами культури району проводились різноманітні фольклорні та духовні
заходи : концерти, театралізовані вистави та ранки для дітей, фольклорні дійства,
конкурси сільських вертепів, тематичні вечори з циклу «Україна колядує», велике
театралізоване свято « Вселенная, веселися» у районному Народному домі тощо. Ці
заходи проводилися як у приміщеннях народних домів,так і у храмах, і на сільських
майданах.
Фінансування на 2015 рік по відділу культури затверджено ( із змінами) по
загальному фонду
21914,350,тис.грн , використано – 20515,697тис.грн.. По
капітальних видатках затверджено 2480,064 тис.грн., використано-1704,619 тис.грн..
По державному Фонду виділено 1019,969 тис.грн, використано-1018,476 тис.грн..
Протягом 2015 року:
- продовжено будівництво НД у селах Сокільники, Давидів;
-виготовлена документація і розпочато будівництво народного дому у с.
Чорнушовичі;
Реконструкція, кап. ремонти
- завершуено ремонт системи опалення НД смт.Щирець
(1179,080 грн –
кошти регіон.розвитку);
- завершено капітальний ремонт даху, фасаду і внутрішніх приміщень НД с.
Семенівка;
- проведена реконструкція
фасадів Пустомитівської школи мистецтв
(567,630тис.грн);
- проведено реконструкцію Оброшинської ДМШ із влаштуванням санвузлів
(68,747тис.грн);
- розпочато капітальний ремонт підлоги в НД с. Піски;
- проведено поточний ремонт танцювального залу РНД ( 110,0 тис.грн).
- завершено реконструкцію фойє районного народного дому із влаштуванням
санвузлів
- проведено ремонт електропостачання у НД с. Городиславичі , Гаї,
Соколівка, Дмитровичі , проведено заміну електролічильників у НД с. Наварія ,
Дмитровичі;
- проведено утеплення фасаду НД с. Містки та заміна віконних блоків та
дверей;
- підключено до газопостачання НД у с. Гамаліївка.
- проведено заміну віконних блоків на склопакети у НД с. Загір’я, Звенигород;
- проведено заміну дверей у НД с. Гамаліївка, музей історії с.Звенигород, НД
с. Звенигород, ДМШ с. Оброшино на загальну суму 84,8 тис.грн;
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- придбано костюми театральні та взуття для народного ансамблю танцю
«Звенигород» та зразкового танцювального ансамблю «Пролісок» РНД на суму 76,6
тис.грн;
- придбано музичні інструменти для Пустомитівської , Оброшинської ДМШ ,
народного ансамблю танцю «Щирчанка», народного ансамблю бандуристок
«Дивоструни» ( струни) на загальну суму 84,3 тис.грн
- придбано крісла для НД с. Чижиків.
У зв’язку із відсутністю коштів на реалізацію програми у сфері культури не
проведено такі заходи, як ремонт бібліотек у смт.Щирець, с.Борщовичі, Пикуловичі,
ремонт РНД (сходи) та ремонт фасадів Щирецької ДМШ.
Також не вдалося провести заходи із зміцнення матеріально-технічної бази
сільських народних домів, а саме капітальні ремонти НД №2 м.Пустомити,
с.Відники, В.Білка, Жирівка, поточні ремонти НД у с. Поршна, Городиславичі,
Яструбків, відновити опалення у НД с. Відники, Будьків, придбання театральних
крісел для НД с. Будьків, Гринів, Коцурів, Сердиця.
Пустомитівська ЦБС 2015 році поповнила свої фонди 984примірниками
літератури на суму 45904 грн. Окрім того 120 книг про життя С.Бандери було
закуплено народним депутатом України Б.Дубневичем для усіх бібліотек , також 56
прим.на суму 1987 було подаровано бібліотеці с. Чижиків,75- на суму 3012 –
бібліотеці с. В.Білка та 77 на суму 2489грн- бібліотеці с. Годовиця. 159 книг надійшло
від Львівської обласної наукової бібліотеки та Міжнародного фонду «Смолоскип» та
79 – подаровано читачами. Пустомитівська ЦБС закупила 1857 прим. літератури на
суму 30 тис. грн.. виділеної з районного бюджету в рамках програми «Поповнення
бібліотечних фондів». Фонд братів Дубневичів подарував 63 примірників книг на
суму 2тис. грн. бібліотеці –філії с. Підбірці.
Читачі подарували 49 книг бібліотекам с. П-зубрицькі , Лисиничі на суму 1652 грн..
З обласної програми «Поповнення бібліотечних фондів» надійшло в бібліотеки
системи 83 прим. книг на суму 1857. грн.. Водавництва «Фоліо» подарувало
бібліотекам 51 книгу на суму 2644грн, а Пустомитівська районна рада подарувала
бібліотекам системи 150 примірників книги «пам’яті Пустомитівщини» про Герохі
Небесної сотні та АТО.
Музї району постійно працють над поповненням експозицій. Експозиція
«Небесна сотня» в музеї Пам’яті жертв сталінських репресій у селищі Щирець
постійно поповнюється новими матеріалами- особистими речами, спогадами,
газетними матеріалами про Героїв, які поклали своє життя за волю України.

Розвиток фізичної культури та спорту
Розвиток фізичної культури і спорту, молодіжної політики здійснюється згідно з
Програмою розвитку фізичної культури та спорту у Пустомитівському районі на
2014-2016 роки, затвердженої на сесії районної ради 13 лютого 2014 року, та
районною програмою «Молодь Пустомитівщини2012-2015».
У XXIV спортивних іграх серед міст та районів Львівщини, змагання яких
проходили впродовж 2015 року, район виборов ІІ підсумкове місце у комплексному
заліку з 19 видів програми ігор.
В VІІI обласній Спартакіаді серед ветеранів спорту (10 видів змагань) район
посів також ІІ підсумкове місце.
Сектором проводились змагання на районному рівні. Зокрема, традиційний
волейбольний турнір пам’яті вчителя фізичної культури Є.М.Копитка, змагання з
футболу, баскетболу, волейболу, чемпіонати Пустомитівщини з шахів, настільного
тенісу, спортивні заходи до Дня Незалежності, до Дня захисту дітей, до Дня Святого
34

Миколая, дитячі змагання « Олімпійське лелеченя», турніри з вільної боротьби, інші
змагання.
Сектором молоді та спорту райдержадміністрації регулярно проводяться
наради з директорами ДЮСШ, головою ФСТ «Колос», тренерами ДЮСШ,
консультації з громадськістю, молодіжними лідерами.
Спільно з відділом освіти та райвійськкоматом проводились районні змагання
допризовної молоді, зокрема, із стрільби, команда району регулярно бере участь в
обласних змаганнях призовної та допризовної молоді. Так, цього року команда
району виборола четверте місце в обласних змаганнях.
Спільно з районною асоціацією інвалідів проведено районні Спартакіади серед
осіб з обмеженими фізичними можливостями, брали участь в обласній Спартакіаді.
Районний клуб ветеранів спорту та РО ФСТ «Колос» провів регати веслування
серед ветеранів Львівщини на озері Наварія.
В районі функціонують дитячі футбольна та волейбольна ліги. Відбувалися
матчі районного чемпіонату з футболу, футбольні змагання на Кубок Незалежності,
також проводяться різноманітні турніри з футболу серед ветеранів, проводився
турнір «Пам’яті Героїв Небесної сотні». Регулярно проводяться змагання серед
юніорів та ветеранів з шахів.
Команда району взяла участь в обласній Спартакіаді серед команд державних
службовців.
В ДЮСШ «Надія», «Юність», «Тризуб» та СДЮШОР “Веслярик” є 17
відділень, які розвивають такі види спорту як футбол, волейбол, легка атлетика,
вільна боротьба, спортивне орієнтування, бейсбол, софтбол, лижні перегони,
настільний теніс, шахи, кікбоксинг, пауерліфтинг, веслування на байдарках та каное
та ін. Загальна кількість юних спортсменів становить понад тисячу осіб, у
спортивних школах працюють 53 тренери – викладачі.
В 2015 році ДЮСШ «Тризуб», «Надія» та «Юність» профінансовані з районного
бюджету на суму 1690,7 тис. грн. (в 2014р. було 1504,4 тис. грн.)
У травні організовано вже традиційний шаховий турнір «Травневий дебют 2015» . Цьогоріч у ньому взяли участь дві сотні шахістів з шести областей України.
Двічі на рік проводиться відкрита першість району з вільної боротьби за участю
юних борців спортивних шкіл: до Дня Святого Миколая в м. Пустомити та
«Щирецький килим». Кожні змагання змагання збирали понод півтори сотні в юних
спортсменів зі Львова, Щирця, Пустомит, Дрогобича, Трускавця, Пісочної, Моршина,
Львівського училища фізичної культури, а також із Тернопільської області та з
сусідньої Польщі
Віталій Вергелес та Тарас Міщук – члени збірної України з веслування на
байдарках і каное - стали призерами чемпіонатів Європи і світу, багатьох
міжнародних змагань.
Тренер І.Фединяк підготував призерів першості України з кікбоксінгу.
В резерв збірної України з бейсболу та софтболу входять спортсмени з ДЮСШ
«Юність». Спортсмени наших ДЮСШ є переможцями і призерами першостей
Львівської області з вільної боротьби, веслування, волейболу, бейсболу, софтболу,
лижних пергонів, легкої атлетики, шахів та інших видів спорту.
В м. Пустомити у СК «Ковальчука» є боксерський ринг, де молодь займається
боксом, кікбоксингом.
Спортсмени ДЮСШ «Юність» перемагали у змаганнях з легкої атлетики та
лижних перегонів у містечку Устрики Долішні в Польщі.
Спортсмени ДЮСШ «Тризуб» вибороли призові місця у 10 міжнародних
шахових турнірах у Польщі.
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Молодь району брала участь у спільних проектах в Німеччині та Польщі,
зокрема, у літніх та зимових таборах.
Серед проведених минулого року заходів для реалізації молодіжної політики,
зокрема, для реалізації регіональних, обласних, всеукраїнських програм - районні та
обласні змагання з інтелектуальної творчості ”Що? Де? Коли?”, заходи до Дня
Збройних Сил, до Дня захисту дітей, до Дня Святого Миколая, Дня пам’яті жертв
голодоморів в Україні, інших державних і християнських дат календаря.. Також
проведено районний конкурс учнівської художньої творчості, родинне свято для
сімей неповносправних, відбулося сходження на гору Маківку, краєзнавча експедиція
«Пізнай свій край», мандрівка місцями, пов’язаними з історією ЗУНР. Організовано
проведення занять у школі молодого лідера, участь у Всеукраїнських акціях «Серце
до серця», «Відповідальність починається з тебе» та ін., антиалкогольних,
антитютюнових кампаніях, творчих конкурсах, олімпіадах, а також у волонтерських
рухах, у оздоровчих та вишкільних таборах

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 РІК
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Основні напрями та завдання розвитку Пустомитівського району на
2016 рік:
1. Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку
Пустомитівського району на 2016 рік
- розширення мережі харчопереробних підприємств, зокрема по виробництву
плодоовочевих консервів та кисломолочних продуктів з використанням місцевої
сільськогосподарської сировини;
- вирощування овочевої продукції, декоративних рослин для реалізації в свіжому
вигляді споживачам м.Львова;
- розвиток відпочинково-рекреаційної зони;
створення мережі сервісних підприємств для обслуговування транзитного
транспорту та туристів (кемпінги, мотелі, станції технічного обслуговування) на
міжнародних автомагістралях, які проходять територією району;
- розвиток і підтримка малого та середнього підприємництва.

2. Розвиток села через реалізацію механізмів адресної підтримки та
розвиток сільськогосподарських кооперативів:
-Збільшення використання землі за рахунок
сільськогосподарськими підприємствами.
- Підтримка розвитку тваринництва, рослинництва.

оренди

земельних

паїв

3. Активізація будівництва у житловому секторі, галузі інфраструктури
та дорожнього господарства через концентрацію можливостей державного
та місцевих бюджетів.
- Введення в експлуатацію житла на рівні 2015 року.
-Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг
користування державного та місцевого значення.
- Оптимізація маршрутної мережі пасажирських автоперевезень.

загального

4. Енергоефективність та енергоощадність.
- Перехід на альтернативні види енергоносіїв, підвищення енергоощадності у всіх
сферах.
- Подання заявок для участі у програмах які проводить обласна рада.

5. Підсилення інвестиційної політики через реалізацію на території
району інвестиційних проектів.
- Завершення об’єктів незавершеного будівництва.
- Подання заявок для участі у програмах та конкурсах, які проводить обласна рада.
- Реалізація інвестиційних напрямків в галузі агропромислового комплексу
району (в т. ч. розведення великої рогатої худоби, свиней та птиці).
- Залучення коштів з бюджетів всіх рівнів для проведення капітальних та
поточних ремонтів доріг комунальної власності та загального користування.
- Організація участі громад району у конкурсах, з метою залучення бюджетних
та грантових позабюджетних коштів.
- Фінансування робіт з проведення капітального ремонту об’єктів соціальнокультурного та житлово - комунального призначення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016 РІК
37

Показник

Одиниця 2014 р.
виміру
звіт

2015 р.
2016 р.
2016 р
звіт
Програма у % до
2015р.

РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість
Обсяг реалізованої промислової
продукції у відпускних цінах
Приріст , зниження (-) обсягів
виробництва промислової продукції

млн.
грн.
%

2349,4

4078,6

4636,0

113,7

41,7

в 2,0 р.

13,7

Х

265,5

423,3

450,5

106,4

4,7

59,4

6,4

Х

Будівельна діяльність
Обсяги будівельних робіт
Приріст, зниження(-) осягів
будівельних робіт

млн.
грн.
%

РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Гуманітарна сфера
Чисельність наявного населення (на
кінець року)
Міграційний приріст(відплив)
населення
Природній приріст (скорочення)
Забезпеченість ліжками
Кількість лікарів
Кількість закладів загальної практики/
сімейної медицини
Забезпеченість ліжками денних
стаціонарів у поліклініці

тис.
осіб
осіб

115,2

116,5

117,2

100,2

728

1297

650

50,1

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

75

-84

60

Х

27,9

27,75

27,75

100,0

18,7

18,6

18,7

100,9

20

20

20

100,0

8,29

8,23

8,66

100,9

37.2

38,3

56,0

Х

94,5
38,2
100

95,2
39,4
100

97,0
45,0
100

Х
Х
Х

100
100
5351

100
100
6020

100
100
2500

Х
Х
41,5

141
5210

160
30

160
40

100,0
133,3

на 10
тис.
нас.
%

Охоплення дітей постійними
дошкільними закладами (у % до ксті дітей відповідного віку)
В т. ч .-у містах
- у сільській місцевості
Охоплення дітей 5-річного віку
%
постійними дошкільними закладами (у
процентах до кількості дітей
відповідного віку) – усього
у міських поселеннях
%
у сільській місцевості
%
Кількість дітей, котрі отримали
послуги оздоровлення та відпочинку,
осіб
усього
з них:
за кошти обласного бюджету
осіб
за кошти районного бюджету
осіб
Соціальна сфера
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Зайняте населення у віці 15-70 років
Кількість офіційно зареєстрованих
безробітних на кінець звіт, періоду
Створення нових робочих місць
Працевлаштування в галузях економіки
Скерування на навчання та
підвищення кваліфікації
Залучення до громадських робіт
Обсяги пенсійних виплат по всіх
контингентах. одержувачів пенсій і
допомога непрацездатним
малозабезпеченим громадянам
Обсяги виплат соціальних допомог

тис.осі
б
осіб

39,7

40,5

41,7

102,9

792

753

732

97,2

од.
од.
од.

1982
893
362

1694
894
376

2030
890
370

119,8
99,5
98,41

од.
млн..гр
н.

288
480,6

288
506,6

320
532,0

111,1
105,0

119787

132150

110,3

2937

3500

119,2

1579,8

1620,0

102,5

13560

13905

102,5

тис.грн 115013
.
Середньомісячна заробітна плата
грн
2261
Розвиток споживчого ринку
Обсяг роздрібного товарообороту,
млн..гр 1227,8
включаючи громадське харчування
н.
Обсяг роздрібного товарообороту
грн..
10686
на душу населення

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Фінансова діяльність

Податкові надходження до
бюджетів усіх рівнів
В т.ч.- до Державного бюджету
- до місцевого бюджету :
Сума недоїмки до бюджетів

тис.грн

243160

390646

410178

105,0

тис.грн
тис.грн
тис.грн

123723
119437
31634

182951
207695
26238

192098
218080
21000

105,0
105,0
80,0

983
5,3

989
5,6

995
5,6

100,6
100,0

2418,1

2636,1

2890,9

109,6

515,3

560,8

600,0

106,9

-20,5

8,8

6,9

Х

Розвиток підприємництва
Малі підприємства - всього
Кількість зайнятих працівників
на малих підприємствах
Обсяги реалізованої продукції
малими підприємствами

од.
тис.осі
б
млн.гр
н.

Інвестиційна діяльність
Обсяг інвестицій в основний капітал
Приріст (зниження) обсягів інвестицій

млн.
грн.
%
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Розрахунок кількості зайнятого населення
у віці 15-70 років за видами економічної діяльності
Пустомитівського району
тис. осіб

Показник

Зайняте населення у віці 15-70
років
у тому числі наймані працівники
підприємств, установ,
організацій

Безробітне населення у віці
15-70 років, визначене за
методологією МОП (у середньому за
рік)
Розподіл зайнятого населення у віці
15-70 років за видами економічної
діяльності
Промисловість
Будівництво
Сільське, лісове, рибне господарство та
мисливство
Тpанспоpт і зв’язок
Оптова і роздрібна торгівля; торгівля
транспортними засобами; послуги з
ремонту; готелі та ресторани
Освіта
Охорона здоров’я та соціальна
допомога
Фінансова діяльність
Державне управління
Інші галузі

2014p.
звіт

2015p.
звіт

2016p.
пpоект

2016p. до
2015p.,%

39,7

40,5

41,7

102,9

20,6

21,6

22,0

101,8

2,0

2,0

2,0

100,0

3,8
0,9
2,2

4,1
0,9
2,3

4,1
0,9
2,4

100,0
100,0
104,3

2,1
3,6

2,2
3,8

2,2
3,8

100,0
100,0

2,5
1,2

2,5
1,2

2,5
1,2

100,0
100,0

0,1
0,8
3,4

0,1
0,8
3,7

0,1
0,8
3,7

100,0
100,0
100,0
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Основні показники розвитку промислового виробництва
Пустомитівського району
Показник
Приріст, зниження (-) обсягів
реалізації промислової
продукції у діючих цінах
Обсяг реалізації промислової
продукції на одну особу
Чисельність промислово виpобничого пеpсоналу
(сеpедньоpічна)

Одиниця
виміpу

2014p.
звіт

2015p.
очікуване

2016p.
пpоект

2016p. до
2015p.,%

%

41,7

в 2,0 р.

13,7

х

грн.

20603

39404

44821

113,7

тис. осіб

3,2

3,2

3,2

100,0
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Галузева структура реалізації промислової продукції
за видами діяльності Пустомитівського району
2014p.
звіт

2015p.
звіт

у%%
2016p.
пpоект

Вся пpомисловість

100

100

100

1. Добувна промисловість
- Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
2. Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устаткування
Машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устаткування
3. Водопостачання, каналізація, поводження
з відходами

0,1
0,1

0,8
0,8

0,8
0,8

96,9
64,0

99,1
67,3

99,1
67,7

4,0

4,6

4,7

16,7

14,8

14,7

4,2

6,4

6,4

0,6

0,9

0,9

0,1

0,1

0,1

Галузь
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Темпи приросту (зниження) обсягів виробництва
промислової продукції за видами діяльності
Пустомитівського району
у%%

2014p.
звіт

2015p.
звіт

2016p.
пpоект

Вся пpомисловість

41,7

в 2,0 р.

13,7

1.Добувна промисловість
- Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів
2.Переробна промисловість
Виробництво харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів
Виготовлення виробів з деревини,
виробництво паперу та поліграфічна
діяльність
Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції
Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устаткування
Машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устаткування
3. Водопостачання, каналізація,
поводження з відходами

-47,3
-47,3

14,0
14,0

10,6
10,6

57,7

58,9

12,5

42,0

46,4

10,2

18,3

в 1,8 р.

12,0

-12,1

32,8

6,3

-26,4

20,5

15,0

100,3

100,3

100,3

Галузь

43

Основні показники розвитку сільського господарства
Пустомитівського району
млн. грн.
Показник
Валова продукція у постійних цінах
2010 р. - всього, млн. грн.
у тому числі:
 сільськогосподарські
підприємства
 господарства населення
у% до попереднього року
Із загального обсягу валової
продукції:
 рослинництво, млн. грн.
 у% до попереднього року
 тваринництво, млн. грн.
 у% до попереднього року
Кількість:
- сільськогосподарських
підприємств, одиниць
- індивідуальних підсобних
господарств, одиниць
- фермерських підприємств,
одиниць

2014p.
звіт

2015p.
звіт

2016p.
пpоект

2016p. до
2015p.,%

669,1

599,8

610,5

101,8

201,0

164,5

161,9

98,4

468,1
101,5

435,3
89,6

448,6
101,8

102,5

458,6
112,6
210,5
83,6

414,5
90,4
185,3
88,0

422,6
102,0
187,9
101,4

102,0

14

14

14

100,0

38012

38012

38012

100,0

113

113

113

100,0

101,4
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Виробництво основних видів сільськогосподарської
продукції (усі категорії господарств)
Пустомитівського району
тис. тонн

Вид продукції

2014p.
звіт

2015р.
звіт

2016p.
пpоект

2016p. до
2015p.,%

63,7

51,0

52,1

102,2

Зернові культури (у вазі після
доробки)
- всього
у тому числі приватний сектор
Із загальної кількості зернових
культур - бобові культури
у тому числі приватний сектор
Цукрові буряки (фабричні) – всього
у тому числі приватний сектор
Олійні культури – всього
у тому числі приватний сектор
Картопля - всього
у тому числі приватний сектор
Овочі, баштанні культури – всього
у тому числі приватний сектор
Плоди та ягоди – всього
у тому числі приватний сектор
Реалізація худоби та птиці
 у живій вазі- всього
у тому числі приватний сектор
 у забійній вазі- всього
у тому числі приватний сектор
Молоко – всього

23,3
0,2

24,7
1,5

24,7
1,6

100,0
106,7

0,1
0,1
0,1
15,2
157,4
151,8
72,4
69,0
9,9
9,8

0,1
31,7
15,6
151,7
147,4
64,0
61,3
9,9
9,8

0,1
17,9
156,0
151,8
69,8
67,0
10,0
9,8

100,0
114,7
102,8
102,7
109,1
109,3
101,0
100,0

12,9
4,1
8,7
2,5
25,5

10,3
3,9
6,8
2,3
24,1

10,7
3,9
7,1
2,3
24,1

103,9
100,0
104,4
100,0
100,0

у тому числі приватний сектор
Яйця, млн. штук – всього
у тому числі приватний сектор

23,1
48,4
29,0

21,8
48,4
29,4

21,8
48,7
29,4

100,0
101,2
100,0
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Показники забезпечення зайнятості населення
Пустомитівського району
Показник
Кількість незайнятих осіб, які
звеpнулись з питань пpацевлаштування, враховуючи
перехідних з попереднього року
в тому числі:
 вивільнено з галузей економіки
 звільнено з пpичин плинності
кадpів
 випускники навчальних закладів
 інші категоpії незайнятого
пpацездатного населення
Кількість незайнятого населення, яку
пеpедбачається зайняти – всього
в тому числі:
 пpацевлаштування в галузях
економіки
 скерування на навчання і
підвищення кваліфікації
 залучення до громадських робіт
Створення нових робочих місць –
усього
в тому числі
кількість pобочих місць, які
пеpедбачаються ввести в дію за
pахунок нового будівництва,
pозшиpення і pеконстpукції
підпpиємств і організацій (створення
робочих місць юридичними особами)
Витpати на pеалізацію заходів щодо
спpияння зайнятості і соціального
захисту від безpобіття – всього
у тому числі:
 на працевлаштування безробітних
шляхом компенсацій роботодавцям
витрат у розмірі єдиного
соціального внеску
 пеpепідготовка незайнятих
трудовою діяльністю громадян
 оплата пpаці гpомадян, які
скеровуються на гpомадські pоботи
 виплата допомоги з безpобіття

Одиниця
виміру
осіб

2014p.
звіт
2411

2015p.
звіт
2387

2016p.
пpоект
2320

-”-”-

98
161

122
1160

150
190

-”-”-

158
1994

112
1993

180
1800

осіб

1543

1558

1580

-”-

893

894

890

-”-

362

376

370

-”одиниць

288
1982

288
1694

320
2030

одиниць

670

891

700

тис. гpн.

9276,2

9734,0

10820,0

-”-

158,2

377,1

500,0

-”-

37,1

61,4

70,0

-”-

-

38,7

50,0

-”-

9080,9

9256,8

10200,0
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Розвиток pоздpібного товаpообоpоту
Пустомитівського району
Показник

Одиниця
виміру

2014p.
2015p.
2016p.
звіт очікуване проект

Оборот роздрібної торгівлі
юридичних та фізичних осіб
Оборот роздрібної торгівлі
юридичних та фізичних осіб
на душу населення
Оборот роздрібної торгівлі
юридичних та фізичних осіб, у
% до попереднього pоку (у
порівнянних цінах)
Структурна характеристика
торгівлі:
- кількість об’єктів роздрібної
торгівлі
- в т.ч. крамниць
- торгова площа крамниць
Кількість ринків
- кількість торгових місць на
них
Гуртова торгівля
 обсяг гуртової торгівлі
 кількість підприємств
Ресторанне господарство
 кількість підприємств
 загальна кількість
посадкових місць

млн. грн.

1227,8

1579,8

1620,0

102,5

гривень

10686

13560

13905

102,5

%

110,2

128,7

102,5

Х

од.

345

346

348

100,5

од.
тис.м.2
од.
од.

285
8408
2
250

285
8408
2
250

285
8408
2
250

100,0
100,0
100,0
100,0

млн. грн.
од.

1297,3
121

1310,6
121

1324,2
121

101,0
100,0

од.
од.

209
9586

210
9706

211
9770

100,4
100,6

2016p. до
2015p.,%
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Показники діяльності малих підприємств та елементів
ринкової інфраструктури Пустомитівського району
Показник
Малі підприємства - всього
Середньорічна кількість
зайнятих працівників на
малих підприємствах
Обсяги реалізованої
продукції (робіт, послуг)
малими підприємствами
Кількість малих підприємств
на 10 тис. населення
Регіональні фонди підтримки
підприємництва
Агенції регіонального
розвитку
Обсяги фінансування
Регіональної програми
розвитку малого
підприємництва
Консалтингові фірми
Аудиторські фірми
Бізнес-інкубатори
Бізнес - центри
Технопарки та технополіси

Один.
виміру

2014p.
звіт

2015p.
очікуване

2016p.
проект

2016p. до
2015p.,%

одиниць
тис. осіб

983
5,3

989
5,6

995
5,6

100,6
100,0

млн.
грн.

2418,1

2636,1

2890,9

109,6

86

86

87

101,1

одиниць

-

-

-

-

одиниць

-

-

-

-

тис. грн.

-

5,058

30,0

в 5,9 р.

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

-

-

-

-

48

Основні фінансові показники
Пустомитівського району
Показник

2014p.
звіт
6968731

Обсяги валових ресурсів, що створюються на
території району (міста), всього
(тис. грн.)
в т.ч.
3700000
 у промисловості
231500
 у сільському господарстві
243160
Податкові надходження до бюджетів
(тис. грн.)
в т.ч.:
123723
 до Державного бюджету
119437
 до місцевого бюджету
Загальна сума недоїмки до бюджетів
31634
(тис. грн.)
291532,3
Обсяг фінансових ресурсів, що залишаються
в районі (місті) тис. грн.
в. т. ч.:
127289,0
 розмір субвенцій
164243,3
 розмір дотацій
Грошові доходи населення
Середньомісячна з/п (грн./місяць)
в т.ч.
2261
 номінальна
2261
 реальна

2015p.
звіт
7157600

2016p.
проект
7266500

3738200
252000
390646

3798600
261000
410178

182951
207695
26238

192098
218080
21000

363275,6

380500

339644,6
25338,6

422937,6
22504,4

2937
2937

3500
3500
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Соціальний захист населення
Головною метою розвитку сфери у 2016 році є вирішення матеріальнопобутових, медичних проблем соціально незахищених верств населення району,
створення умов для реабілітації та інтеграції в суспільство громадян з обмеженими
фізичними можливостями, підвищення якості системи соціальних послуг.

Основні заходи та завдання для розвитку сфери у 2016 році:

 Забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів соціальних
допомог.
 Формування єдиного банку даних отримувачів пільг за соціальною ознакою.
 Проведення моніторингу за рівнем оплати праці на економічно-активних
підприємствах, малих підприємствах та у інших сферах економічної діяльності.
 Розширення сфери застосування праці економічно-активного населення за
рахунок створення робочих місць.
 Забезпечення належної організації роботи державних соціальних інспекторів та
посилення контролю за їх діяльністю щодо перевірок достовірності інформації, яка
необхідна для вирішення питання надання всіх видів соціальних допомог.
 Забезпечення щомісячної інвентаризації баз даних Єдиного державного реєстру
осіб, які мають право на пільги.
 Запровадження порядку обов’язкової участі роботодавців у забезпеченні
реабілітації працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і
професійних захворювань.
 Здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян з
обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціального та громадського
призначення.
 Забезпечення співпраці та взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які
опинилися у складних життєвих ситуаціях.
 Забезпечення умов для дітей-інвалідів щодо реалізації їх потенційних
можливостей у всіх сферах суспільного життя.
 Забезпечення виконання програм в галузі соціального захисту населення
Пустомитівського району на 2016 рік.
Забезпечення систематичної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з
питань діяльності органів соціального захисту населення та нововведень у
законодавстві.

Будівництво
В Програму капітального будівництва об’єктів соціально – культурного та
житлово – комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного
бюджету на 2016 рік включено п’ять пріоритетних об’єктів :
1. Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в с. Муроване
2.Реконструкція приміщення Миклашівського НВК І-ІІІ ст. для влаштування
дошкільних груп в с. Миклашів
3.Облаштування території та заміна зовнішніх мереж водопостачання та каналізації
Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Ямпіль
4.Реконструкція ФАПу у с.Кугаїв
5.Капітальний ремонт народного дому по вул. Адермаха, 6 у смт. Щирець
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Житлово-комунальне господарство
Головною метою розвитку галузі у 2016 році є ефективне її функціонування та
забезпечення населення якісними послугами.
Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2016 році:
Необхідне фінансування
(тис. грн.)
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Назва заходу

Виготовлення робочого
проекту по об’єкту
“Будівництво мереж
водопостачання кварталів
забудови “Юність”,
“Східний” та “Мирний”
по Пустомитівській м/р
Будівництво дощової
каналізації мікрорайону
Глинна в м.Пустомити
(від вул.Короленка, 2 до
вул. Винниченка, 5)
Коригування та
перерахунок кошторисної
документації по об’єкту
“Реконструкція очисних
споруд м.Пустомити”
Виготовлення робочого
проекту “Реконструкція
частини водогону між
вулицями Миру та
Сонячна в м.Пустомити”
Коригування та
перерахунок кошторисної
документації по об’єкту
“Реконструкція водогону
від водозабору “Хоросно”
до резервуару чистої води
м.Пустомити “
Схема санітарної очистки
м.Пустомити та с.
Наварія
Виготовлення проектнокошторисної
документації
каналізування у с.Давидів

Всього

Місцевий
бюджет

100,0

100,0

623,01

623,01

50,0

50,0

30,0

30,0

50,0

50,0

20,0

20,0

550, 00

550, 00

Держав
ний
бюджет

Інші
джерела,
субвенції з
обласного
бюджету
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8

9

Будівництво дощової
каналізації від вул.
Коновальця до вул.
Зимноводівської в с.
Зимна Вода
Будівництво
каналізаційних мереж та
споруд в с. Зимна Вода

958,616

200,000

758,616

7648,00

1541, 00

6107,00

934,680
100,680
Будівництво
каналізаційних мереж та
споруд по вул. Шухевича
( від вул. Кобилянської до
вул.. Кн. Святослава) в с.
Зимна Вода
19111,238 1911,124
11 Будівництво систем
зовнішнього
водопостачання та
побутової каналізації у
с. Пасіки-Зубрицькі
1200,0
РБ-100,0
12
Реконструкція очисних
10

споруд глибинного
біологічного очищення
вод в с. Верхня Білка
13

834,000

17200,114

Обласний
фонд
ОНПС1000,0

СБ- 100,0
400,0

Будівництво водопроводу
в с. Верхня Білка-с.
Нижня Білка

РБ- 200,0
СБ- 200,0

Зовнішнє освітлення та реконструкція мереж електропостачання

1

Вуличне освітлення в с.
Борщовичі

2

Будівництво вуличного
освітлення та
відеоспостереження в
с. Горішній
Пустомитівського району
Львівської області

130,0

30,0

2989,344

258,934

100,0

2690,410
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3

Будівництво вуличного
освітлення та
відеоспостереження в
с. Пасіки-Зубрицькі

12511,685

1251,168

11260,517

Охорона здоров'я
Основними напрямками діяльності медичної галузі
Пустомитівського району в 2016 році є:
1.Затвердити на сесії районної ради районну програму «Програма розвитку охорони
здоров’я Пустомитівського району на 2016 – 2018 роки.»
2.
Розробити
заходи
по
впровадженню
дорожньої
карти
щодо
«реалізації основних заходів з реорганізації і розвитку сфери охорони здоров’я
Пустомитівського району» за рекомендаціями проведеного аудиту системи охорони
здоров’я району.
3.З метою розмежування первинного та вторинного рівнів медичної допомоги :
Створити КЗ «Пустомитівський центр первинної медичної допомоги»
Перепрофілювання стаціонару ЦРЛ в лікарню інтенсивного лікування .ю та
Щирецьку МЛ у лікарню відновного лікування.
Організація на базі районної поліклініки та Щирецької поліклініки амбулаторій
ЗПСМ.
5.Реалізація програми соціально-економічного розвитку охорони здоров’я на 2016 рік:
- провести капітального ремонту АЗПСМ в с. Сокільники;
- завершити капітального ремонту з реконструкцією АЗПСМ в
с. Чижиків;
- провести капітальних ремонтів дитячого, терапевтичного відділень та фасаду
райполіклініки;
- провести капітальний ремонт ФАПів в с. Гаї, Кугаїв, Городиславичі, Скнилів.
7. Розширити мережу стаціонарнозамінних форм шляхом організації денних
стаціонарів в АЗПСМ в с. Липники,с. Миколаїв.
8. Ефективно використовувати бюджетні кошти в охороні здоров’я, проведенням
модернізації первинної ланки медичних закладів району.
9. Прийняти участь у обласному конкурсі мікропроектів обласного значення.
Закінчити добудову та організувати роботу приймально-діагностичного відділення
та відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії .
10. Розширити об’єми лапароскопічних операцій при хронічних холециститах,
килах, гострих гінекологічних захворюваннях, ендоскопічному гемостазі при
гастродуоденальних кровотечах.
11. Забезпечити ефективне використання
пересувного флюорографа для
профілактичних оглядів серед людей похилого віку, соціальних незахищених груп
населення, особливо у віддалених населених пунктах району .
12. Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги хворим сімейними
лікарями АЗПСМ з метою зменшення викликів бригад екстреної медичної допомоги.
13. Організувати пункт надання невідкладної медичної допомоги при
райполіклініці.
14. Сертифікувати підлітковий кабінет на звання «Кабінет дружній до молоді».
15. Активізувати роботу виїзних лікарських бригад з використанням діагностичного
обладнання для наближення спеціалізованої медичної допомоги до сільських
мешканців та організувати фіксовані прийоми сімейних лікарів на ФАПі.
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16. Розпочати перехід закладів охорони здоров’я на ведення медичної документації
з паперової на електронну, створення єдиного реєстру пацієнтів.
17. Забезпечити впровадження сучасної інформаційної системи в медичних
закладах району та доукомплектувати комп’ютерну мережу району сучасною
комп’ютерною технікою .
18. Забезпечити контроль за впровадженням та дотриманням закладами охорони
здоров'я локальних клінічних протоколів та управління якості надання медичної
допомоги пацієнтам.
19.Створити телемедичний центр в стаціонарі райлікарні.
20. Посилити контролю за дотримання в медичних закладах району «Стандарту
інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах»
відповідно наказу МОЗ України від 23.11.2011р. №950 та забезпечити виконання
локального протоколу первинної та вторинної медичної допомоги дорослим:
«Туберкульоз», затвердженого наказом МОЗ України від 04.09.2014р. №620.
21. Посилити роботу амбулаторно-поліклінічної служби щодо підвищення якості та
ефективності проведення профілактичних оглядів з раннього виявлення захворювань
та диспансерний нагляд за хворими.
22. Забезпечити підготовку управління медичної служби цивільного захисту та
медичного персоналу до ефективних дій при виникненні надзвичайних ситуацій та
сприяння підвищеної ефективності особового складу МС ЦЗ до роботи в
екстремальних ситуаціях в мирний та військовий час, відповідно плану основних
заходів МС ЦЗ.

Розвиток освітньої сфери
Головною метою розвитку галузі освіти у 2016 році є забезпечення якісного
переходу на нові Державні стандарти учнів початкових класів загальноосвітніх
навчальних закладів, створення сучасного навчально-інформаційного середовища,
оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів.
Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2016 році:
Будівництво школи на 300 місць в с.Наварія
Добудова загальноосвітньої школи на 250 місць в с.Верхня Білка
Добудова школи в с.Семенівка
Будівництво другої черги ЗОШ на 400 місць в с.Чишки
Будівництво ДНЗ на 150 місць в с.Зубра
Добудова спортзалу в с.Гамаліївка
Добудова дошкільного навчального закладу в с.Підберізці
Добудова школи в с.Оброшино (перша черга)
Реконструкція частини приміщень Ямпільської ЗОШ з переплануванням під групи
дошкільного навчання (завершення робіт) – 330,0тис.грн.
Реконструкція даху школи в с.Підбірці – ПП «Лабораторія «Нова модель» кошторисна вартість 2 496 061грн.
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей), проектно-кошторисна документація
виконана ФОП Яремчук Ю.В., експертиза проведена:
Лисиничівська ЗОШ
174 101 грн
Ямпільська ЗОШ
332 916 грн
Верхньобілківська ЗОШ
245 557 грн
Звенигородська ЗОШ
541 467 грн
Пустомитівська ЗОШ №2
317 916 грн
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ДНЗ №3 м.Пустомити
224 664 грн
Капітальний ремонт (заміна вікон та дваерей), проектно-кошторисна документація
виконана ТзОВ Західбудпроект., експертиза проведена:
ДНЗ Лапаївка
295 150 грн
Зимноводівська ЗОШ №1
255 877 грн
Старосільська ЗОШ
272886 грн
РАЗОМ (вікна та двері):
2 387 648 грн
Капітальний ремонт по облаштуванню території Підберізцівського НВК І-ІІІ
ст. -проектно-кошторисна документація виготовлена ТзОВ «ЗахідПроектГруп»,
експертиза виконана, кошторисна вартість 663 967грн.
Реконструкція ЗОШ №1 нпа вул.Мазепи,2 в с.Зимна Вода – ДІПМ Містопроект,
кошторисна вартість 7 835 900грн
Реконструкція даху Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів – ТзОВ «Західбудпроект» кошторисна вартість 2 339 375грн
Реконструкція
даху Пустомитівської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів – ТзОВ
«Західбудпроект» - кошторисна вартість 2 492 936грн
Капітальний ремонт ДНЗ №1 м.Пустомити – ТзОВ НВП «Тріада», кошторисна
вартість 2459тис.грн, кошторисна документація на перерахунку вартості
Капітальний ремонт ДНЗ №2 м.Пустомити Пустомити – ТзОВ НВП «Тріада»,
кошторисна вартість 2 100тис.грн, кошторисна документація на перерахунку вартості
Реконструкція старого корпусу Винничківського НВК з переплануванням в ДНЗ –
проектно-кошторисна документація в стадії розробки, вартість близько 4 млн.грн.
Реконструкція Миклашівського НВК з переплануванням в навчально-виховний
комплекс з утепленням фасаду та ремонтом даху - ДНЗ – КП АПБ м.Пустомити –
проектно-кошторисна документація в стадії розробки, кошторисна вартість близько 6
млн.грн.
Капітальний ремонт даху Солонківської ЗОШ (завершити) – ТзОВ «Західбудпроект» проектно-кошторисна вартість 850877,0грн
Капітальний ремонт даху Городиславицької ЗОШ ) – ТзОВ «Західбудпроект» проектно-кошторисна вартість 491078грн
Капітальний ремонт даху Пикуловицького НВК – ТзОВ «Західбудпроект» проектно-кошторисна вартість 1 494 245грн
Капітальний ремонт басейну ДНЗ №3 м.Пустомити – ТзОВ «Аква буд» - проектнокошторисна документація в стадії виготовлення, кошторисна вартість близько
800тис.грн.
Капітальний ремонт по облаштуванню території Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. проектно-кошторисна документація в стадії виготовлення,
ТзОВ
«ЗахідПроектГруп», кошторисна вартість близько 800тис.грн.
Капітальний ремонт їдальні Звенигородської ЗОШ І-ІІІ ступенів - проектнокошторисна документація в стадії виготовлення, кошторисна вартість близько
900тис.грн.
Реконструкція існуючого корпусу школи ЗОШ І-ІІІ ступеня ім.Лева Шанковського в
селі Оброшино – укошторисна вартість близько 1400тис.грн.
Капітальний ремонт Щирецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів з утепленням фасаду
Капітальний ремонт даху корпусу №2 Щирецької ЗОШ №2 – кошторисна вартість
475705грн
Капітальний ремонт даху над спортзалом Давидівської ЗОШ – кошторисна вартість
1084805грн.
Поточний ремонт медичної кімнати в басейні Пустомитівської ЗОШ №1 –
кошторисна вартість близько120тис.грн.
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Поточний ремонт Раковецької ЗОШ для створення НВК (Конкурс освітніх
мікропроектів) –кошторисна вартість близько 200тис.грн.
Капітальний ремонт Скнилівської ЗОШ для створення НВК (Конкурс освітніх
мікропроектів) кошторисна вартість близько 300тис.грн.
Поточний ремонт Поршнянської ЗОШ для створення НВК (Конкурс освітніх
мікропроектів) кошторисна вартість близько 200тис.грн
Капітальний ремонт Малечковичівської ЗОШ для створення НВК (Конкурс освітніх
мікропроектів)кошторисна вартість близько 300тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення для створення НВК в с.Ковирі (Конкурс освітніх
мікропроектів) кошторисна вартість близько 300тис.грн.

Розвиток фізичної культури та спорту

№
1
2
3
4
5

6
7
10
11
12
13
14

План спортивно-масових заходів на 2016 рік:
Термін
Місце
Склад
проведе проведен
ня
ння
Назва заходу
команди
Підсумки спортивного року –
2015
Турнір з вільної боротьби
«Щирецький килим»

Орієнтовна
потреба
коштів

Згідно з
Пустоми
положенням
ти

лютий

2 000

необмежени
й

лютий

4 000

березень

2 000

березень

1 000.

березень

1 500

березень

1 000

березень

500

Квітень

750

Квітень

750

Квітень

2 000

Травень

500

Травень

1 500

Щирець
Районна спартакіада депутатів
місцевих рад
необмежени Пустоми
й
ти
Районні змагання з шахів
Згідно з
Пустоми
«Родинні шахи»
положенням
ти
Олімпійське лелеченя,
Згідно з
районні змагання
положенням Солонка
Районна спартакіада
Згідно з
Пустоми
державних
службовців
положенням
ти
Згідно з
Волейбол серед сільських рад положенням
Зубра
Згідно
положен
Олімпійське лелеченя
Згідно з
ня
(обласні змагання)
положенням
Пустоми
ти,
Згідно з
Пляжний волейбол
положенням Солонка
Згідно
положен
Згідно з
положенням
ня
Першість району з шахів
Згідно з
Пустоми
Кубок м.Пустомити з регбі
положення
ти
Обласна спартакіада
Згідно з
Згідно
державних
положенням положен
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службовців -зональні
змагання
Травневий дебют
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Обласна спартакіада
державних службовців –
фінальні змагання

ня
Необмежен
ий

Пустоми
ти

Травень

Згідно з
положенням

Львів

Травень
1 000

Щирець,
Пустоми
ти
Пустоми
ти

Турнір з футболу серед
ветеранів спорту

15 уч.
Необмежен
День Молоді
ий
Згідно з
Львів
Спартакіада спортивних сімей положенням
Згідно з
Відкритий чемпіонат району з положенням Пустоми
ти
регбі
Олімпійський день бігу
необмежени Пустоми
(обласні та районні змагання)
й
ти, Львів
Шаховий фестиваль
необмежени Пустоми
й
ти
Фестиваль з регбі до Дня
Згідно з
Пустоми
Незалежності
положенням
ти
Згідно
змположенн Пустоми
ям
ти
Спартакіада інвалідів
Згідно з
Пустоми
Заходи до Дня Незалежності
положення
ти
День фізичної культури та
Згідно з
Пустоми
спорту
полож.
ти
Регата з веслування серед
Згідно з
оз.
ветеранів спорту
полож.
Наварія
м.
15 уч. + 1 Червоног
пр.
рад
Обласна спартакіада інвалідів
3 уч + 1
представник Пустоми
ти
..
Районні шахи серед ЗОШ
Спортивні змагання до Дня
Св.Миколая
Турнір з волейболу пам»яті
вчителя фізичної культури
Є. М. Копитка
Районні змагання з вільної
боротьби серед учнів ДЮСШ
ХХІV спортивні ігри
школярів Пустомитівщини

необмежени
й

3 000

Пустоми
ти

10 осіб
Щирець
необмежени Пустоми
й
ти
Згідно з
Згідно з
положенням положен

Травень,
жовтень

500

червень

3 000

Травень

1 500

червень

500

липень

2 000

липень

2 000

Серпень

1 000

Серпень

1 000

Серпень

3 500

Вересень

1 000

Вересень

1 000.

вересень

1 000

Жовтень

500

грудень

1 000

листопад

1 000

грудень
січень жовтень

3 000
3 000
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шкіл І -ІІ, та І -ІІІ ступенів

1

2

ХХVспортивні ігри
Львівщини серед міст та
районів
та IX обласні ігри ветеранів
спорту
Змагання відповідно до
календарного плану заходів
Львівського Обласного
Центру фізичного здоров’я
населення
«Спорт для всіх»

ням
Обласні
заходи

Згідно з
положенням

Згідно з
положен
ням

січень жовтень

10 000

Згідно з
положенням

Згідно з
положен
ням

березень листопад

2 000

Розвиток культури та охорони культурної спадщини
Головною метою розвитку галузі у 2016 році є організація культурних заходів,
спрямованих на просування української культури на національному та міжнародному
рівні, збереження
культурної спадщини в інтересах соціально-економічного,
культурного та духовного розвитку району.
Перелік основних питань, які будуть вирішуватись у 2016 році в установах та
закладах відділу культури:
 Виконання заходів в рамках районної Програми поповнення бібліотечних
фондів на 2016р ,в т ч. передплата періодики ;
 Виконання заходів в рамках Програми збереження культурної спадщини на
2016 рік;
 Ремонт сільських бібліотек
Борщовичі
Пикуловичі,
Щирець;
 Придбання костюмів театральних, чоловічих, сценічного взуття для
танцювальних колективівРНД , смтЩирець, Звенигород;
 Виготовлення документації на капітальний
ремонт фасаду та ремонт
Щирецької ДМШ;
 Завершити будівництво народних домів у селах Сокільники, Давидів, Басівка та
Чорнушовичі ;
 Провести реконструкцію народного дому у с. Горбачі ;
 Виготовити ПКД та провести капітальні ремонти НД у с. Підбірці,
Пустомити№2(дах), Чишки (дах), Городиславичі(дах), Наварія ( дах,вн.ремонт),
Жирівка, Ст.Село № 2, (дах) Відники. (вн.прим,опалення), В.Білка ( фасад та
реконст.опалення), Шоломия (фасад), Лисиничі(туалет), Борщовичі, СорокиЛьвівські,Ямпіль, Звенигород, Миколаїв,Ямпіль, Сердиця, Щирець;
 Провести поточні ремонти приміщень НД Поршна, Ст.Село №1, Коцурів (
гуртк.кім.), Яструбків (коридор), Никонковичі, Черкаси, Дмитровичі,;
 Провести заміну вікон на склопакети в НД сіл Городиславичі, Оброшино.
Черкаси, Горбачі, С.Львівські, Ст.Село №2,;
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 Заміна дверей-Черкаси, Сердиця, Горбачі;
 Відновити опалення Будьків, Відники, В.Білка, Миколаїв, Гринів, Полянка,
Скнилів, Звенигород, Гуменець;
 Придбання театральних .крісел :
Будьків(50),
С.Львівські(100), Ставчани(150), Гринів(100), Коцурів( 100),
Сердиця(100),Журавники (50), Миколаїв(100)
 Придбання
костюмів
Дмитре(
вокальний),
Оброшино(духовий),
Кротошино(тріо), Борщовичі(Мрія), Жирівка ( «Пролісок)
 Придбання одягу сцени для народних домів сіл З.Вода, Гринів, Конопниця,
Коцурів, Никонковичі, Сердиця, Тарасівка, Яструбків;
 Придбання музичної та акустичної апаратури для народних домів сіл
Оброшино, Звенигород, Басівка, Дмитровичі, Конопниця, Соколівка;
 Придбання музичних інструментів (баян,акордеон) Гамаліївка, Черкаси,
Будьків, Соколівка, Ст.Село, Борщовичі.

Соціальна робота з сім»ями, дітьми та
молоддю
Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2016 році:
- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання
складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;
- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги;
- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у
складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм
соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;
- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення
соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
- соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитерористичної
операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з
урахуванням визначених потреб;
- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
- соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу;
- соціального супроводу осіб з інвалідністю;
- соціального супроводу осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;
- соціального супроводу осіб, які зазнали жорстокості та насильства,
постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;
- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до
законодавства.

Захист прав дітей
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Основні заходи та завдання для розвитку галузі у 2016 році:
- забезпечення належної організації роботи працівників служби у справах дітей
та посилення контролю за їх діяльністю щодо забезпечення законних прав та
інтересів дітей;
- забезпечення належного ведення Єдиного електронного банку даних дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;
- забезпечення належного ведення Єдиного електронного банку даних дітей, які
опинились в складних життєвих обставинах;
- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах та постановки їх на облік;
- забезпечення своєчасного виявлення дітей, які залишились без батьківського
піклування, надання їм правового статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування та постановки їх на облік;
- забезпечення захисту особистих, майнових і житлових прав дітей;
- запобігання поширенню соціального сирітства, безпритульності та
бездоглядності;
- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї;
- забезпечення влаштування дітей, які набули правового статусу, в сімейні форми
виховання (усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного
типу);
- забезпечення спільного проживання і виховання братів і сестер при
влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення систематичної інформаційно - роз’яснювальної роботи серед
населення з питань діяльності служби у справах дітей та нововведень у законодавстві;
- забезпечення контролю за станом утримання та виховання дітей, які
проживають в сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях,
дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях, де батьки не виконують батьківських
обов’язків.
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Основні показники
соціально-економічного розвитку міста Пустомити Львівської
області у 2016 році

Назва показника

Середньорічна чисельність
населення
Чисельність працівників,
зайнятих у галузях
економіки
Кількість безробітних

Одиниця
виміру

2014p.
звіт

2015p.
звіт

2016p.
2016p.
до
пpоект 2015p.,
%

Трудові ресурси
тис. осіб
9,3

9,4

9,5

101,1

тис. осіб

4,9

5,0

102,0

0,38

0,34

89,5

12

100,0

7,0

102,9

6,5

103,2

590,0

102,1

33,6

101,2

169,7

104,5

169,2

104,3

158,9

102,3

-

-

158,9
-

104,6
-

1610

100,0

-

-

4,9

тис. осіб
0,32
Економічний розвиток
од.
12

Кількість промислових
12
підприємств
Обсяг промислової
млн. грн.
6,76
6,8
продукції (у діючих цінах
відповідного року)
Обсяг капітальних вкладень млн. грн.
7,0
6,3
за рахунок усіх джерел
фінансування (у цінах
відповідних років)
Обсяг роздрібного
млн. грн.
578,5
578,0
товарообігу
Обсяг реалізації платних
млн. грн.
32,9
33,2
послуг
Рівень забезпеченості населення основними
елементами соціальної інфраструктури
Всього житлового фонду
кв. м.
161,0
162,3
у тому числі обладнано:
- централізованим
кв. м.
159,2
162,3
газопостачанням
- централізованим
кв. м.
151,3
154,9
водопостачанням
- централізованим
кв. м.
теплопостачанням
- каналізацією
кв. м.
151,3
151,9
Місткість міських лікарень
ліжок
Місткість амбулаторновідвід. в
поліклінічних закладів
зміну
Кількість наявних
учн. місць
1610
1610
учнівських місць у середніх
навчальних закладах
Додаткова потреба у місцях
учнів
-
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Назва показника

Одиниця
виміру

2014p.
звіт

2015p.
звіт

2016p.
2016p.
до
пpоект 2015p.,
%

у середніх навчальних
закладах
Кількість місць в дитячих
місць
215
215
215
дошкільних закладах
Додаткова потреба у місцях
місць
200
290
320
у дитячих дошкільних
закладах
Наявна місткість телефонної номерів
2112
560
560
мережі
Додаткова потреба у
номерів
15
номерах телефонної мережі
Введення в експлуатацію потужностей соціальної сфери
Загальна площа житла
кв. м.
10636
10595
10650
Лікарняних ліжок/*
один.
Амбулаторно-поліклінічних
відвід. в
закладів/*
зміну
Учнівських місць/*
учн. місць
Місць у дитячих дошкільних
місць
закладах/*
Місць у закладах культури/*
місць
Телефонних номерів/*
номерів
Показники діяльності суб’єктів малого підприємництва
Кількість підприємств
од.
242
238
247
малого бізнесу
- середньоспискова
осіб
1035
1011
1050
чисельність працівників
- виручка від реалізації
млн. грн.
179,0
179,5
183,0
продукції (робіт, послуг)
Кількість підприємцівосіб
284
286
298
фізичних осіб
Сума надходжень до
млн. грн.
2592,1
2629,9
2700,0
міського бюджету від
діяльності малого бізнесу
Фінансові показники
Сума дохідної частини
млн. грн. 12754,9 19162,8 10651,5
міського бюджету
Сума видаткової частини
млн. грн. 10032,4 20940,5 10651,5
міського бюджету

100,0
110,3
100,0
100,5
103,8
103,4
101,9
104,2
102,3

55,6
50,9

Місто Пустомити розміщене на південному сході за 20 км від м. Львова.
Площа міста 1776,6 га, що відповідно 4,4% площі району. Населення становить
9,4 тис. чоловік, або 8% всього населення району. Через територію району
проходить дві міжнародні залізничні магістралі – Львів-Перемишль та ЛьвівЧоп. Корисні копалини представлені вапняком. Є також джерела мінеральної
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води. Житловий фонд міста становить 162,3 тис. кв. метрів. В місті діє дві
загальноосвітні школи, потужністю 1610 учнівських місць, три дошкільні
установи, розрахованих на перебування в них 215 дошкільнят, 3 клубні
установи, 4 бібліотеки та школа мистецтв. Функціонує 12 промислових
підприємств, 238 підприємств малого бізнесу. Основним напрямком діяльності
промислових підприємств міста традиційно є промисловість будівельних
матеріалів, зорієнтована на місцеву сировину. Сільське господарство
спеціалізується на вирощуванні овочевих культур та птахівництва.
Протягом 2015 року: проведено реконструкцію водогону по вул.
Фабричній в м. Пустомити; будівництво вуличного освітлення вул. Садової в м.
Пустомити; реконструкцію вуличного освітлення вул. Тичини м. Пустомити;
відновлено будівництво школи в с.Наварія; розпочато будівництво
адміністративної будівлі Пустомитівської міської ради; виготовлено проектнокошторисну документацію та розпочато реконструкцію каналізаційного
колектора на вул.Парковій-Грушевського у м.Пустомити; частково розроблено
генеральний план м. Пустомити.
Проекти, заплановані до реалізації, у 2016 році:
- реконструкція каналізаційного колектора по вул. Паркова-Грушевського
в м. Пустомити;
- геологічне вивчення надр водозабору “Хоросно”;
- виготовлення робочого проекту реконструкції частини водогону між
вулицями Миру та Сонячна в м.Пустомити;
- коригування проектно-кошторисної документації проекту реконструкції
водогону від водозабору “Хоросно” до резервуару чистої води
м.Пустомити;
- продовження будівництва школи в с. Наварія;
- продовження будівництва адміністративної будівлі Пустомитівської
міської ради;
- капітальний ремонт тротуару на вул.Грушевського у м.Пустомити;
- завершення робіт з виготовлення генерального плану м. Пустомити;
- продовження реконструкції вул. Глинської м. Пустомити;
- будівництво мережі дощової каналізації на вул.Глинській м.Пустомити;
- виготовлення детальних планів територій та проектів відведення
земельних ділянок;
- схема санітарної очистки м. Пустомити та с. Наварія;
- виготовлення проекту реконструкції громадського центру на
вул.Д.Дяченко,17 у м.Пустомити;
- проведення топографо-геодезичних робіт на вул.Шевченка у
м.Пустомити.
Хоча у 2015 році, завдяки внесеним змінам до податкового та
бюджетного законодавства, надходження до місцевого бюджету збільшились,
порівняно з попередніми роками, однак цього все ще недостатньо для того, щоб
місто самостійно змогло розв’язати накопичені проблеми. Щоб економічна
активність міста не згасала, необхідне державне фінансування на вирішення
проблем розвитку – державні субвенції на вуличне освітлення, ремонт доріг,
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реконструкцію очисних споруд, забезпечення міста сучасною технікою для
вивозу твердих побутових відходів та інші.

Перелік програм місцевого значення, що передбачаються до
затвердження та фінансування з районного бюджету у 2016
році
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ЗАМОВНИК
Програми
Цільова програма щодо надання соціальних Управління соціального
гарантій малозабезпеченим верствам населення захисту населення
Пустомитівського району, що фінансується за райдержадміністрації
рахунок коштів місцевого бюджету
в тому числі в галузі соціального захисту та
оздоровлення
громадян,
які
постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи,
Управління соціального
Районна програма підтримки діяльності
захисту населення
Пустомитівської районної асоціації інвалідів
райдержадміністрації
ЛОАІ ВОІ СОІУ на 2016 рік
КП «Соціальні гарантії»
Цільова програма підтримки комунального
підприємства «Соціальні гарантії»
Пустомитівської районної ради на 2016 рік
Районна організація
Районна програма підтримки діяльності
ветеранів України у
Пустомитівської районної організації ветеранів
Пустомитівському районі
України на 2016 рік
Районна програма підтримки видання районної Редакція друкованого засобу
газети «Голос народу» на 2016 рік
Районна державна
Програма створення і використання
адміністрація
Пустомитівського районного місцевого
матеріального резерву для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на
2016 рік
ДЮСШ «Тризуб»
Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ
«Тризуб» на 2016 рік
ДЮСШ ”Надія”
Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ
«Надія» на 2016 рік
Районна програма підтримки діяльності районної Пустомитівська районна
організації спортивного товариства «Колос»
організація ВФСТ «Колос»
агропромислового комплексу України на 2016 рік
НАЗВА ПРОГРАМИ

Відділ економічного розвитку.
інфраструктури та торгівлі
райдержадміністрації
Сектором молоді та спорту
Цільова програма «Підтримки розвитку шахів у
райдержадміністрації
Пустомитвіському районі на 2016-2020 роки»
Сектором молоді та спорту
Цільова програма «Молодь Пустомитівщини
райдержадміністрації
2016-2020»
Програма підтримки розвитку рослинництва Управління
(спеціальна
дотація
сільськогосподарським агропромислового комплексу
підприємствам та організаціям за посіяні зернові райдержадміністрації
Регіональна програма розвитку малого і
середнього підприємництва на 2016-2018 роки

СУМА КОШТІВ
(ТИС. ГРН.)
561,0

50,0
60,0

1369,2

52,0

220,0
50,0

500,0
500,0
115,0

30,0
205,0
41,0
530,0
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14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

сільськогосподарські культури) на 2016 рік
Програма підтримки розвитку тваринництва
(спеціальна дотація особистим селянським
господарствам на утримання 3-ох і більше корів
молочного напрямку продуктивності) на 2016
рік
Програма часткового відшкодування витрат,
пов’язаних із штучним осіменінням маточного
поголів’я ВРХ
в особистих селянських
господарствах на 2016 рік
Програма часткової компенсації вартості
придбаних племінних (генетичних) ресурсів
овець на 2016 рік
Программа підтримки районного товариства
української мови ім.Т.Шевченка «Просвіта» на
2016 рік
Районна
програма
підтримки
діяльності
Пустомитівського районного місцевого осередку
ЛОО ВГО «Товариство українських офіцерів» на
2016 рік
Програма
розвитку
архівної
справи,
забезпечення належного зберігання документів
Національного архівного фонду України в
архівному
відділі
Пустомитівської
райдержадміністрації та у відомчих архівах
органів
державної
влади,
місцевого
самоврядування,
підприємств,
установ
і
організацій району на 2016 рік
Програма забезпечення введення в промислову
експлуатацію Єдиної інформаційно-аналітичної
системи «Діти» в службі у справах дітей
Пустомитівської
районної
державної
адміністрації
Районна програма забезпечення житлом дітей сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
та
осіб
з
їх
числа
у
Пустомитівському районі на 2016 – 2018 роки
Локальна програма «Цукровий та нецукровий
діабети» у Пустомитівському районі на 2016 рік
Програма соціально-економічного розвитку
охорони здоров’я Пустомитівського району на
2016 рік

Управління
агропромислового комплексу
райдержадміністрації

300,0

Управління
агропромислового комплексу
райдержадміністрації

70,0

Управління
агропромислового комплексу
райдержадміністрації
Районне
товариство
української
мови
ім.Т.Шевченка «Просвіта»
Пустомитівський районний
місцевий осередок ЛОО ВГО
«Товариство
українських
офіцерів»
Архівний відділ
райдержадміністрації

100,0
14,428
50,25

64,4

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

22,98

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

100,0

Пустомитівська центральна
районна лікарня

260

Пустомитівська центральна
районна лікарня

15000

Перелік затверджених Програм місцевого значення, що
передбачаються до фінансування з районного бюджету у 2016 році
1.
Цільова
програма
щодо
надання
соціальних
гарантій
малозабезпеченим верствам населення Пустомитівського району, що
фінансується за рахунок коштів районного бюджету на 2016 рік.
2. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
асоціації інвалідів ЛОАІ ВОІ СОІУ на 2016 рік.
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3. Цільова програма підтримки комунального підприємства «Соціальні
гарантії» Пустомитівської районної ради на 2016 рік.
4. Районна програма підтримки діяльності Пустомитівської районної
організації ветеранів України на 2016 рік.
5. Програма підтримки видання районної газети "Голос народу" на 2016
рік.
6. Програма створення і використання Пустомитівського районного
місцевого матеріального
резерву для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій на 2016 рік.
7. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Тризуб» на 2016 рік.
8. Районна Програма підтримки діяльності ДЮСШ «Надія» на 2016 рік.
9. Районна програма підтримки діяльності районної організації
спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України на 2016
рік.
10. Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва у
Пустомитівському районі на 2016-2018 роки.
11. Цільова програма “Підтримка розвитку шахів у Пустомитівському
районі на 2016-2020 роки”.
12. Цільова програма “Молодь Пустомитівщини 2016-2020”.
13. Програма розвитку архівної справи, забезпечення належного
зберігання документів Національного архівного фонду України в архівному
відділі Пустомитівської райдержадміністрації та у відомчих архівах органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ
і
організацій району на 2016 рік.
14. Програма підтримки районного товариства української мови
ім..Т.Шевченка «Просвіта» на 2016 рік.
15. Програма підтримки розвитку тваринництва (спеціальна дотація
особистим селянським господарствам на утримання 3-ох і більше корів
молочного напрямку продуктивності) на 2016 рік.
16. Програма підтримки розвитку рослинництва (спеціальна дотація
сільськогосподарським підприємствам та організаціям за посіяні зернові
сільськогосподарські культури) на 2016 рік.
17. Програма часткового відшкодування витрат, пов’язаних із штучним
осіменінням маточного поголів’я ВРХ в особистих селянських господарствах
на 2016 рік.
18. Програма часткової компенсації вартості придбання племінних
(генетичних) ресурсів овець на 2016 рік.
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Перелік
першочергових природоохоронних заходів, для фінансування яких необхідно залучити кошти обласного фонду охорони навколишнього
природного середовища у складі обласного бюджету у 2016 році по Пустомитівському району

Зміст заходу

1
Реконструкція очисних споруд м.
Пустомити Львівської обл..

Обсяг фінансування, тис. грн.

Термін
виконання

Замовник,
виконавець

Ступінь
готовності
об’єкта

2

3

4

5

6

7

3,52

17052,362

99,9948

16952,3672

2008КП
2017 Пустомитиводоканал

Джерела фінансування, тис. грн.

Залишок
Коштоосвоєння
Державрисна
коштів, Прогноз на
ний
вартість, станом на
2016 р.
бюджет
всього 01.01.2016р
.
8

Державний Місцевий
фонд
бюджет
ОНПС
9

10

ОФ
ОНПС

11

2016

Пустомитівська міська
рада

0

500,0

500,0

500,0

Реконструкція технологічного корпусу
очисних споруд м. Пустомити

2016

КП
Пустомитиводоканал

0

2065,0

2065,0

2065,0

Реконсрукція КНС 1 м. Пустомити

2016

КП
Пустомитиводоканал

0

17725,892

17725,892

17725,892

2016

Зимноводівська
сільська рада

3,04

970,022

940,57

940,57

190,570

750,0

3

929,476

929,476

929,476

66,721

862,755

27,77

14268,775

10306,769

10306,769

2706,769

7600,0

3

19403,21

19403,21

19403,21

485,79

19403,21

142,572

142,572

2016
2016

Зимноводівська
сільська рада
Зимноводівська
сільська рада

2016- Солонківська сільська
2017
рада

12

13

Інші

14

Районний852,621
15599,747
Місцевий499,9992

Виготовлення проекту «Рекультивація
території полігону твердих побутових
відходів м. Пустомити, вул.
Радоцинська»

Будівництво каналізаційних мереж та
споруд по вул. Шухевича (від вул.
Кобилянської до вул. Кн. Святослава)в
с. Зимна Вода
Будівництво дощової каналізації від вул.
Коновальця до вулиці Зимноводівської
Будівництво каналізаційних мереж та
споруд в с Зимна Вода
Реконструкція очисних споруд з
нарощуванням продуктивності з
60м3/добу до 500м3/добу в с. Солонка
Будівництво зовнішньої мережі
побутової каналізації по вул. Л.
Українки, Нижньої, Дорошенка с.
Муроване
Будівництво побутової самопливної
каналізації по вул. Львівська та
Партизанська с. Муроване
Будівництво самопливного
каналізаційного колектора Д 400 мм вул.
Житня – КНС-1
с. Муроване

Кошти
Зарубіжні
підприінвестиції
ємств

Районний45
місцевий-5
Районний103,25

450,0

1961,75

Районний16839,592
886,3

2016

Сороки-Львівська
сільська рада

85,23

964,997

142,572

2016

Сороки-Львівська
сільська рада

0

1188,004

1188,004

1188,004

237,601

950,403

2016

Сороки-Львівська
сільська рада

0

788,957

788,957

788,957

157,791

631,166
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Обсяг фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн.

Замовник,
виконавець

Ступінь
готовності
об’єкта

Сороки-Львівська
сільська рада

0

309,700

309,7

309,7

61,94

247,76

Сороки-Львівська
сільська рада

0

1070

1070

1070

214,0

856,0

2016

Сороки-Львівська
сільська рада

0

1750

1750

1750

350

1400

Реконструкція очисних споруд с. Верхня
2017
Білка

Верхнобілківська
сільська рада

1200,0

Районний100,0
Місцевий100,0

1000

Зміст заходу

Термін
виконання

Придбання технологічного обладнання
для гідравлічного очищення
2016
трубопроводів, канало промивний апарат
АГВТ «ШТОРМ – 2041 К»
Придбання автомашини для збирання та
транспортування твердих побутових
2016
відходів (сміттєвоз)
Придбання «Мулососна машина»

0

Залишок
Коштоосвоєння
Державрисна
коштів, Прогноз на
ний
вартість, станом на
2016 р.
бюджет
всього 01.01.2016р
.

4920,407

4920,407

Державний Місцевий
фонд
бюджет
ОНПС

ОФ
ОНПС

Кошти
Зарубіжні
підприінвестиції
ємств

Інші
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Пропозиції до Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного
та житлово-комунального призначення за рахунок коштів
бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік
Пустомитівський район

№
з/п

Назва та
місцезнаходже
ння об'єкта,
вид робіт

Замовн
ик

Проектна
потужність у
відповідних
одиницях

1

2

3

4

1.

Капітальний
ремонт
дошкільного
навчального
закладу в с.
Муроване
Пустомитівсько
го району
Львівської
області

Сороки
Львівсь
ка
сільськ
а рада

2.

Реконструкція
приміщення
Миклашівськог
о НВК І-ІІІ ст.
для
влаштування
дошкільних
груп в с.
Миклашів
Пустомитівсько
го району

Відділ
освіти
Пустом
итівськ
ої РДА

90 місць

40 місць

Рік
початку,
закінчення
будівництв
а

Коштор
исна
вартіст
ь

5

6

2015-2016

2313,98

2016-2017

ПКД в
стадіі
виготов
лення

Залишок
кошторисно
ї вартості
на 01.01.16

%
будівельн
ої
готовност
і

Кошти
бюджету
розвитку
обласного
бюджету

7

8

9

933,781

орінтовно
4000,0

59,6

0

700,00

Кошти
місцевог
о
бюджету

Наявність
проектної
документа
ції (ким і
коли
затверджен
а)

Наявність
позитивного
висновку
Укрдержбуде
кспертизи
(№, дата)

Обгрунтуван
ня
необхідності
фінансуванн
я об’єкта

10

11

12

13

233,781

СорокиЛьвівська
сільська
рада
рішення
№18 від
26.11.2015р
.

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-4218-15
від 12.11.2015

—

—

в зв'яку з
відсутністю
дитячого
навчального
закладу
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Львівськоі
області

3.

Облаштування
території та
заміна
зовнішніх
мереж
водопостачання
та каналізації
Ямпільської
ЗОШ І-ІІІ ст. в
с.Ямпіль
Пустомитівсько
го району
Львівської
області

Відділ
освіти
Пустом
итівськ
ої РДА

4.

Реконструкція
ФАПу у
с.Кугаїв
Пустомитівсько
го р-ну

Пустом
итівськ
а ЦРЛ

5.

Капітальний
ремонт
народного дому
по вул.
Адермаха, 6 у
смт. Щирець
Пустомитівсько
го району
Львівської
області

Відділ
культур
и
Пустом
итівськ
ої РДА

82 м2

350 пос.місць

2016

ПКД в
стадіі
виготов
лення

орінтовно
1000,00

2016

1300,0
(в цінах
2012
року)

1300,0
(в цінах 2012
року)

2016

0

0

—

—

—

№14-0293512 від
04.09.2012 р.
переоформляє
ться

у процесі
виготовлен
ня

—

дозволить
покращити
розвиток
культурнопросвітницьк
ої роботи
серед
населення
селища
Щирець
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Пропозиції до
Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів
бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік
Пустомитівський район

тис. гривень

№
з/п

Назва та
місцезнаходження
об'єкта, вид робіт

Замовни
к

Проектн
а
потужніс
ть у
відповідн
их
одиниця
х

1

2

3

4

1

Реконструкція частини
існуючих приміщень під
дитячий садочок по вул.
Медичній, 1 в с. Чижиків
Пустомитівського
району Львівської
області

2

Реконструкція дитячого
навчального закладу
"Сонечко" в с.
Звенигород, 1454,
Звенигородської
сільської ради
Пустомитівського
району Львівської ради

Чижиківс
ька
сільська
рада

Звенигор
одська
сільська
рада

35 місць

70 місць

Рік
початк
у,
закінче
ння
будівн
ицтва
5

20152016

20152016

Коштори
сна
вартість

Залишок
коштори
сної
вартості
на
01.01.16

%
будівел
ьної
готовн
ості

6

7

8

7099,037

5443,139

1944,17

3377,939

73

38,0

Кошти
бюдже
ту
розвит
ку
обласн
ого
бюдже
ту
9

1749,17

3039,94

Кошти
місцев
ого
бюдже
ту

Наявність
проектної
документа
ції (ким і
коли
затверджен
а)

Наявність
позитивного
висновку
Укрдержбудексп
ертизи (№, дата)

Обгрунтування
необхідності
фінансування
об’єкта

10

11

12

13

195,00

Рішення
Чижиківськ
ої сільської
ради №311
від
3.08.2015

Філія ДП
"Укрдербудексп
ертиза" у
Львівській
області
№14-2736-15 від
20.07.2015

338,00

Рішення
Звенигород
ської
сільської
ради №988
від
03.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза " у
Львівській
області
№14-2391-15 від
28.08.2015

71

3

Капітальний ремонт
заміна вікон
Звенигородської ЗОШ

4

Реконструкція частини
приміщень Ямпільської
загальноосвітньої школи
I—III ступеня з
переплануванням
підгрупи дошкільного
навчання, с. Ямпіль
Пустомитівського
району

5

6

Капітальний ремонт
заміна вікон дверей
Ямпільської ЗОШ

Будівництво ІІ черги
ЗОШ I—III ступенів на
400 учнів в с. Чишки по
вул.Шевченка
Пустомитівського
району Львівської
області

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

2016

45

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Чишківсь
ка
сільська
рада

20152016

2016

400

20142017

541,467

3273,757

332,916

42425,546

541,467

416,179

332,916

40269,236

Наказ
відділу
освіти РДА
№483 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбудексп
ертиза" у
Львівській області
№440,4672,15/523
2 від 11,12,15

Наказ
відділу
освіти РДА
№249 від
29.07.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-2169-15 від
21.07.2015

0%

Наказ
відділу
освіти РДА
№481 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№438,4670,15/52
30 від 11,12,15

5,0

Рішення
Чишківсько
ї сільської
ради від
06.10.2015
№95933/2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-3659-15 від
25.09.2015

0%

486,467

55,00

87,30%

36242,2
36

4027,00
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7

Добудова об’єкту
соціально-економічної
інфраструктури загальноосвітньої школи
I—III ступенів в с.
Семенівка
Пустомитівського
району Львівської
області

8

Добудова
загальноосвітньої школи
I—III ступеня на 250
учнів в с. Верхня Білка
Пустомитівського
району Львівської
області

9

Будівництво
дошкільного
навчального закладу на
150 місць, с. Зубра
Пустомитівського
району

6

"Будівництво корпусу
2 Гамаліївської ЗОШ"
по вул.Грушевського в
с.Гамаліївка
Пустомитівського
району Львівської
області (коригування)

Семенівс
ька
сільська
рада

Верхньоб
ілківська
сільська
рада

Зубрянсь
ка
сільська
рада

Гамаліївс
ька
сільська
рада

550

250

150

пкд на
перераху
нку

20152016

20152017

20122017

2016

19522,67

14883,714

32762,924

11 055,0

18444,17

13568,430

24765,406

11 055,0

10%

5,60%

32,00

45,0

16599,1
7

12211,4
3

22288,4
06

8 855,0

1845,00

Рішення
сесії
Семенівськ
ої сільської
ради від
30.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбудексп
ертиза"
№140784-15 від
15.07.2015

1357,00

Рішення
сесії
Верхньобіл
ківської
сільської
ради №8 від
13.03.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-0105-15 від
12.03.2015

2477,00

Рішення
Зубрянської
сільської
ради №1304
від
21.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-3063-15 від
01.09.2015

ріш.
Сільської
ради від
09.10.2015
№317

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-3563-15 від
09.10.2015

2 200,0
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11

Капітальний ремонт
дошкільного
навчального закладу, с.
Муроване
Пустомитівського
району

Сороки
Львівська
сільська
рада

12

Реконструкція даху
Щирецької ЗОШ

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

13

Капітальний ремонт
заміна вікон ДНЗ
с.Лапаївка

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

90

20152016

2313,980

1157,380

52,0

2016

4000 на
перераху
нку

4000

0%

2016

295,15

295,15

0%

2197,98

116,00

Рішення
буде
прийнято
черговій
сесії
сільської
ради
25.11.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-4218-15 від
12.11.2015

Наказ
відділу
освіти РДА
№423 від
23,11,15

Не проводилась
п.2 постанова
№665 від
26,08,2015р.
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14

Капітальний ремонт
даху Пустомитівської
ЗОШ №2

15

Капітальний ремонт
даху ДНЗ №1
м.Пустомити

16

Капітальний ремонт
даху ДНЗ №2
м.Пустомити

17

18

Будівництво школи в с.
Наварія
Пустомитівського
району Львівської
області

Капітальний ремонт
заміна вікон
Пустомитівської ЗОШ
№2

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА
Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Пустомит
івська
міська
рада

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

300

2016

2119,00

2119,00

0%

2016

2459 на
перераху
нку

2459

0%

2016

2100 на
перераху
нку

2100

0%

20002017

2016

50932,348

317,916

33510,607

317,916

50%

0%

ПКД на
експертизі

30159,6
07

285,916

3351,00

32,00

Рішення
виконавчог
о комітету
Пустомитів
ської
міської
ради
№02-03/75
від
02.07.2015

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-1133-15 від
30.06.2015

Наказ
відділу
освіти РДА
№484 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№439,4671,15/52
31 від 11,12,15

75

19

20

Капітальний ремонт
заміна вікон ДНЗ №3
м.Пустомити

Капітальний ремонт
заміна вікон дверей
Лисиничівської ЗОШ

21

Капітальний ремонт
заміна вікон Верхньо
Білківської ЗОШ

22

Капітальний ремонт по
облаштуванню території
Підберізцівського НВК

23

Добудова
Кротошинської ЗОШ

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

2016

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

2016

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА
Кротоши
нська
сільська
рада

200

224,664

174,101

224,664

174,101

0%

0%

201,664

157,101

23,00

17,00

Наказ
відділу
освіти РДА
№427 від
25,11,15

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№384,4361,15/49
37 від 11,12,15

Наказ
відділу
освіти РДА
№440 від
30,11,15,

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№380,4356,16/49
42 від
26+,11,2015
Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№437,4669,15/52
29 від 11,12,15

2016

245,557

245,557

0%

220,557

25,00

Наказ
відділу
освіти РДА
№482 від
16,12,15

2016

663,967

663,967

0%

597,967

66,00

На
перерахунк
у

20122016

9296,7 на
перераху
нку

9195,3

0%

8366,7

930,00

На
перерахунк
у

на перерахунку

76

24

25

26

27

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

Дошкільний навчальний
заклад в с.Милятичі, вид
робіт : реконструкція

Будівництво
спортивного залу
Зимноводівської ЗОШ
№2 по вул. Ів.Сірка в с.
Зимна Вода,
Пустомитівського
району, Львівської
області
Реконструкція ЗОШ
№1 на вул.Мазепи, 2 в
с.Зимна Вода
Пустомитівського
району Львівської
області

Годовиць
коБасівська
сільська
рада

180 учнів

Жирівськ
а сільська
рада

2016

Зимновод
івська
сільська
рада

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

2016

20152016

3060м2
даху

2016

12 013,29

5782903,0

10244,3

7835,9

12 013,29

5782903.0

10244,3

7835,9

0%

0,0

0,0

0,0

10811,9
6

578290
3,00

9219,89
1

6935,9

ПКД на
експертизі

1201,33

витрати
на
виготов
лення
ПКД

наявна ,
затверджен
а рішенням
сесії
Жирівської
сільської
ради №33
від
23.12.2015р
.

наявна, №144439-15 від
21.12.2015р.

1024,43
23

Рішення
Зимноводів
ської
сільської
ради №77
від
26.01.2016
року

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-0045-16 від
25.01.2016 року

відсутність
спортивного
залу

900

наказ
відділу
освіти №46
від
29.01.2016р
.

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-0071-16 від
29.01.2016

протікання
рулонної
покрівлі

розвиток
соціальної сфери
села Милятичі

77

28

29

30

Капітальний ремонт
заміна вікон
Зимноводівської ЗОШ
№1

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Реконструкція даху
школи в с.Підбірці

Відділ
освіти
Пустомит
івської
РДА

Будівництво
пускового
Оброши
комплексу школи в
нська
с. Оброшине,
сільська
Пустомитівського
рада
району, Львівської
області

31

Будівництво корпусу
дитячого навчального
закладу та паливної на
вул.. 1-Травня, 2А у
Старому Селі
Пустомитівського рну Львівської області

32

Сокільники НД

Старе
Село

2016

2016

270
учнівсь
ких
місць

50

19892017
р.

2016

255,877

2496,061

34200,0
0

6639,00

255,877

2496,061

32200,0
0

6639,00

0%

Наказ
відділу
освіти РДА
№442 від
30,11,15

0%

Наказ
відділу
освіти РДА
№

60

0

16200,
00

6339,0
0

500,00

Перераху
нок ПКД

Проект
зараз
знаходить
300,00
ся на
стадії
держ.експ
ертизи

Не проводилась
п.2 постанова
№665 від
26,08,2015р.

___

Ліквідація
навчання у дві
зміни.
Створення
сучасних уов
для навчання.

Необхідність
створення
додаткових груп
у зв’язку з
перевантаження
м існуючих груп
та великою
чергою дітей в
садок.
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33

34

35

Будівництво
Народного дому на
100 місць в
с.Чорнушовичі
Пустомитівського
району Львівської
області

Чорнуш
овицька
сільська
рада

100
місць

20152016р.
р.

6669,03
2

5469,03
2

20

4922,0
32

547,00

Годови
Народний дім на 100
цькомісць в с. Басівка
Басівськ
Пустомитівського
а
району Львівської
сільська
області
рада

101
місць

20162017

7 786,89

7 786,89

0%

7007,8
9

779,00

Капітальний ремонт
амбулаторії,
с.Чижиків
Пустомитівського
району

Реконструкція з
прибудовою
приймальнодіагностичного
відділення та
реанімаційного
36 відділення
стаціонару
Пустомитівської
центральної
районної лікарні по
вул. Грушевського,
7, м. Пустомити

Пустом
итівська
ЦРЛ

Пустом
итівська
ЦРЛ

331,54
кв. м.

11
ліжок

20152016

20152016

2727,7

8132,78
9

417,39

2280,94
2

85

72

375,39

2051,9
42

рішення
Чорнушо
вицької
сільської
ради №
231 від
19.08.201
5

філія ДП
"УКРДЕРЖБУД
ЕКСПЕРТИЗА"
№ 14-2390-15
від 24.07.2015р

ПКД на
експертизі

42,00

Пустомит
івська
ЦРЛ,
наказ
№276 від
30.12.201
4

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-3297-14 від
21.10.2014

229,00

Розпоряд
ження
голови
РДА
№338 від
08.07.201
5

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-0106-15 від
10.02.2015
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Реконструкція
ФАПу у с.Гаї
37
Пустомитівського рну
38

39

40

41

42

43

44

Реконструкція ФАПу у
с.Городиславичі
Пустомитівького р-ну

Реконструкція
ФАПу у с.Кугаїв
Пустомитівського рну
Капітальинй ремонт
ФАПу с.Скнилів
Пустомитівського рну
Капітальний ремонт
дитячого відділення
Пустомитівської
ЦРЛ
Капітальний ремонт
терапевтичного
відділення
Пустомитівської
ЦРЛ
Кап,ремонт НД
с.Піски
Будівництво
спортивного
комплексу
с.Конопниця

Пустомиті
вська ЦРЛ

56 м2

2016

279,2

279,2

є

№14-02066-12 від
20.07.2012р.
переоформляється

Пустомиті
вська ЦРЛ

49,1м2

2016

168,30

168,30

є

№14-02067-12 від
20.07.2012р.
переоформляється

Пустомиті
вська ЦРЛ

82 м2

2016

1300,00

1300,00

є

№14-02935-12 від
04.09.2012р.
переоформляється

2016

800,00

800,00

Пустом
итівська
ЦРЛ
Пустомиті
вська ЦРЛ

293,1

2016

1300,0

є
переробл
яється

1300,0

є

Пустомиті
вська ЦРЛ

відділ
культур
и
Конопн
ицька
сільська
рада

№14-3917-14 від
09.12.2014р.
переофорляється

є

150місц
ь

2016

1800,0

2016

185,8

2016

26900,0
0

№14-4267-14 від
24.12.2014р.
переофорляється

1800,0

26900,0
0

0

24210,
00

185,80

є

2690,0
0

є

є
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45

46

47

Будівництво
дитячого
дошкільного
навчального закладу
на 75 місць по вул.
Лесі Українки в
с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області
Будівництво систем
зовнішнього
вдопостачання та
побутової
каналізації в
с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області”
Застосування
енергозберігаючих
технологій та мереж
відеоспостереження
в с. ПасікиЗубрицькі та с.
Горішній
Пустомитівського
району Львівської
області

ПасікиЗубриць
ка
75 місць
сільська
рада

20152016

11
964,892

11
146,940

7

10
032,24
6

ПасікиЗубриць
ка
сільська
рада

20152017

21224,6
26

21224,6
26

0

19
102,16
3

ПасікиЗубриць
ка
сільська
рада

20162017

15 000,
000

15 000,
000

0

13
500,00
0

1
114,69
4

Рішення
ПасікиЗубрицьк
ої
сільської
ради від
12 червня
2015 року

Філія ДП
“Укрдержбудекс
пертиза”у
Львівській
області
№14-1696-15 від
04.06.2015

2
122,46
3

Рішення
ПасікиЗубрицьк
ої
сільської
ради від
13 липня
2015 року

Філія ДП
“Укрдержбудекс
пертиза” у
Львівській
області
№14-2471-15 від
13.07.2015

1
500,00
0

81

48

Будівництво
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
на 300 учнів по вул.
Лесі Українки в
с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області

Будівництво
адміністративної
будівлі
Пустомитівської
міської ради на
вул.Грушевського
у м.Пустомити
Пустомитівського
району Львівської
області

49

ПасікиЗубриць
ка
сільська
рада

300
місць

1020,60
м2
загальн
Пустом
ої
итівська площі, з
міська
них
рада
871,42
м2
корисно
ї площі

20162018

20152017

32
500,000

14
495,118

32
500,000

12
004,184

0

47 - (Іша
черга
будівн
ицтва)

29
250,00
0

9
000,0

3
250,00
0

1
000,0

на стадії
розробки

Рішення
виконавч
ого
комітету
Пустомит
івської
міської
ради
№0203/64 від
04.06.201
5

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській
області
№14-1522-15 від
21.05.2015

Проект відповідає
цілі 3 “Ефективне
державне
управління
у
сфері
регіонального
розвитку”
Державної
Стратегії
регіонального
розвитку
на
період до 2020
року,
затвердженої
Постановою
Кабінету
Міністрів України
від 06.08.2014р.
№385; завданням
2.2.2
“Доступність
адміністративних
послуг” та 2.5.1
“Формування та
реалізація нової
моделі організації
територіальних
громад”,
що
визначені
Стратегією
розвитку
Львівської області
на період до 2020

82

року.

Реконструкція
очисних споруд м.
Пустомити
Львівської області

50
Створення
візуальної
туристичноінформаційної
інфраструктури на
автодорогах
Пустомитівського
району та розробка
туристичної карти
51 району.

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

52

2700 м3
стічної
води на
добу,
Пустом
концент
итівська
рація
міська
стічних
рада
вод по
БСК260
мг/дм3

20082016

8 526,2

7 926,2

7,8

7126,2

800,0

Пустом
итівська
районна
рада

2016
рік

1 183,5

1 183,5

0,0

1
064,2

119,3

КП
"Пусто
митиво
доканал
"

8,1 км.

20122017

11465,4

6234,1

45,6

5634,1

600,0

Рішення
виконавч
ого
комітету
Пустомит
івської
міської
ради від
17.01.201
2р. №0203/30

Рішення
виконавч
ого
комітету
Пустомит
івської
міської
ради від
27.03.201
3р. №0203/30
потребує
перераху
нку ПКД

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській обл.
від 14.12.2011р.
№14-03437-11

Філія ДП
"Укрдержбудекс
пертиза" у
Львівській обл.
від 25.02.2013р.
№14-0083-13

потребує
коригування
робочого
проекту та
перерахунку
проектнокошторисної
документації

Фізична
зношеність
водогону,
відсутність
резервного
водопроводу;
проект
потребує
перерахунку
проектнокошторисної
документації

83

Пропозиції до
Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів
бюджету розвитку обласного бюджету на 2016 рік
Пустомитівський район

тис.
гривень
Рік
початку,
закінчен
ня
будівниц
тва

Коштори
сна
вартість

Залишок
коштори
сної
вартості
на
01.01.16

%
будівель
ної
готовнос
ті

Кошти
бюджету
розвитку
обласног
о
бюджету

Кошти
місцев
ого
бюдже
ту

Наявність
проектної
документа
ції (ким і
коли
затверджен
а)

Наявність
позитивного
висновку
Укрдержбуде
кспертизи
(№, дата)

Обгрунт
ування
необхідн
ості
фінансув
ання
об’єкта

8

9

10

11

12

13

Назва та
місцезнаходження
об'єкта, вид робіт

Замовник

Проектна
потужність у
відповідних
одиницях

1

2

3

4

5

6

7

1

Борщовичі ДНЗ

2

Реконструкція старого
корпусу
Винничківського НВК

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

4500

4500

3

Давидів ЗОШ (дах)

пкд в стадії
виготовлення

2016

2000

2000

4

Давидів спорт.школа
(дах)

пкд в стадії
виготовлення

2016

2500

2500

5

Капітальний ремонт
школи та даху
Дмитрівської ЗОЩЗОШ

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

3000

3000

6

Реконструкція
Миклашівського НВК

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

4000

4000

7

Капітальний ремонт даху
Городиславицької ЗОШ

Відділ освіти
Пустомитівсько

пкд в стадії
виготовлення

2016

1000

1000

№
з/п

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА
Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА
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ї РДА
8

Підберізці ДНЗ

9

Раковець ЗОШ в НВК

10

Добудова ДНЗ
с.Семенівка

11

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

200,00

200,00

Капітальний ремонт даху
Солонківської ЗОШ

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

1500

1500

12

Сороки -Львівські
школа-сад

Сільська рада

13

Лани школа-сад

14

Капітальний ремонт даху
Пикуловицького НВК

пкд в стадії
виготовлення

2016

1500

1500

15

Капітальний ремонт
басейну ДНЗ №3 м.
Пустомити

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

1500

1500

16

Капітальний ремонт по
облаштуванню території
Ямпільської ЗОШ

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

800

800

Капітальний ремонт
їдальні Звенигородської
ЗОШ
Капітальний ремонт
(заміна вікон)
Старосільської ЗОШ

Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА
Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА
Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА
Сільська рада
Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

пкд в стадії
виготовлення

2016

500

500

пкд в стадії
виготовлення

2016

300

300

пкд в стадії
виготовлення

2016

300

300

пкд в стадії
виготовлення

2016

500

500

100місць

2016

17
18
19

Щирець ЗОШ №2 (дах)

20

Шоломия школа-сад

21

Ковирі ДНЗ

22

Кап.ремонт НД с.Горбачі

Сільська рада
Відділ освіти
Пустомитівсько
ї РДА

відділ культури

нема
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23

Кап.ремонт НД с.
Жирівка

відділ культури

170місць

2016

нема

24

Кап.рем.НД с. Відники

відділ культури

250 місць

2016

нема

відділ культури

110місць

2016

нема

відділ культури

250місць

2016

нема

відділ культури

250місць

2016

нема

26
27
28

Кап.ремонт НД с.
Соколівка
Кап.рем. Даху НД с.
Ямпіль
Будівництво НД у с.
Пикуловичі

29

Кап.ремонт НД
с.Миколаїв

відділ культури

255місць

2016

нема

30

Кап.ремоньт НД
с.Городиславичі

відділ культури

120місць

2016

нема

відділ культури

360місць

2016

нема

відділ культури

350місць

2016

нема

75 пос.місць

2016

нема

2016

потр.перера
х

31
32

Кап.рем.даху НД с.
Солонка
Кап.ремонт НД с.
Борщовичі

33

Кап.ремонт НД с.Наварія

відділ культури

34

Кап.ремонт НД №2
м.Пустомити(Лісневичі)

відділ культури

35

Кап. Ремонт НД с. Вовків

відділ культури

125 місць

2016

нема

36

Кап.ремонт НД №2
с.Старе Село

відділ культури

150місць

2016

нема

37

Кап.ремонт РНД

відділ культури

350місць

2016

нема

38

Кап.ремонт Щирецької
ДМШ

відділ культури

200 учнів

2016

нема

180 місць
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39
40
41

42

Кап.ремонт даху НД
с.Звенигород
Кап.рм.даху НД с.
Чишки
Кап.ремонт НД
смт.Щирець
Народний дім на 100
місць в с. Басівка
Пустомитівського
району Львівської
області

відділ культури

500місць

2016

нема

відділ культури

360місць

2016

нема

відділ культури

360 місць

2016

нема

ГодовицькоБасівська
сільська рада

100 місць

20162017

7 786,89

7 786,89

0

7008,20

778,69

ПКД на
експертизі

43

Кап.ремонт НД с.
Шоломия

відділ культури

250місць

2016

нема

44

Кап.ремонт НД №1 с.
Старе Село

відділ культури

100місць

2016

нема

45

Кар.ремонт НД с.
Дмитре

відділ культури

180місць

2016

нема

46

кап.ремонт НД
с.СорокиЛьвівські

відділ культури

110місць

2016

нема

відділ культури

85місць

2016

нема

відділ культури

330місць

2016

нема

47
48

49

Кап.ремонт НД
с.Милятичі
Кап.ремонт НД с.
Підбірці
Капітальний реомнт
ФАПу с.Нижня Білка
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1000,00

1000,00

розробляєть
ся

50

Капітальний ремонт
АЗПСМ с.Борщовичі
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

2000,00

2000,00

розробляєть
ся

51

Капітальний ремонт
ФАПу с.Будьків
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1000,00

1000,00

розробляєть
ся

52

Дмитре ФАП

2500,00

2500,00
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53

АЗПСМ с.Миклашів
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

300 м2

2016

4000,00

4000,00

розробляєть
ся

54

АЗПСМ с.Сокільники
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

300 м2

2016

10000,00

10000,00

розробляєть
ся

55

АЗПСМ с.Солонка
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

300 м2

2016

10000,00

10000,00

розробляєть
ся

56

Нове будівництво
АЗПСМ с.Ямпіль
Пустомитівського р-ну

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1000,00

1000,00

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1000,00

1000,00

57
58

Капітальний ремонт
ФАПу с.Поршна
Пустомитівського р-ну
Капітальний ремонт
хірургічного віддліення
Пустомитівського ЦРЛ

Пустомитівська
ЦРЛ

Капітальний ремонт
пологового відділення
Пустомитівської ЦРЛ

Пустомитівська
ЦРЛ

60

Реконструкція даху
Пустомитівської ЦРЛ

Пустомитівська
ЦРЛ

61

Капітальний ремонт
фасаду Пустомитівської
ЦРЛ

62

Реконструкція даху
АЗПСМ с.Оброшино
Пустомитівського р-ну

59

63

Капітальний ремонт
ФАПу с.Сердиця
Пустомитівського р-ну

2016

2000,0

2000,0

розробляєть
ся
розробляєть
ся
розробляєть
ся

2016

1500,0

1500,0

2016

4000,00

4000,00

розробляєть
ся

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

3000,00

3000,00

розробляєть
ся

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1500,00

1500,00

розробляєть
ся

Пустомитівська
ЦРЛ

2016

1000,00

1000,00

розробляєть
ся

1600
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Пропозиції до
Програми капітального будівництва об`єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Пустомитівський район

тис. гривень

№
з/п

Назва та
місцезнаходження
об'єкта, вид робіт

Замовник

1

2

3

1

Реконструкція
частини існуючих
приміщень під
дитячий садочок по
вул. Медичній, 1 в с.
Чижиків
Пустомитівського
району Львівської
області

2

Реконструкція
дитячого
навчального закладу
"Сонечко" в с.
Звенигород, 1454,
Звенигородської
сільської ради
Пустомитівського
району Львівської
ради

Чижиківськ
а сільська
рада

Звенигород
ська
сільська
рада

Проектн
а
потужніс
ть у
відповідн
их
одиниця
х
4

35 місць

70 місць

Рік
початку,
закінчен
ня
будівниц
тва
5

20152016

20152016

Коштори
сна
вартість

Залишок
кошторисної
вартості
на 01.01.16

%
будівел
ьної
готовно
сті

Кошти
бюджету
розвитку
обласного
бюджету

6

7

8

9

7099,037

5443,139

1944,17

3377,939

73

38,0

1749,17

3039,94

Кошти
місцевого
бюджету

Наявність
проектної
документації
(ким і коли
затверджена)

Наявність
позитивного
висновку
Укрдержбуде
кспертизи
(№, дата)

Обгрунтуван
ня
необхідності
фінансуванн
я об’єкта

10

11

12

13

195,00

Рішення
Чижиківської
сільської ради
№311 від
3.08.2015

Філія ДП
"Укрдербудек
спертиза" у
Львівській
області
№14-2736-15
від 20.07.2015

338,00

Рішення
Звенигородсько
ї сільської ради
№988 від
03.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза " у
Львівській
області
№14-2391-15
від 28.08.2015

89

3

Капітальний ремонт
заміна вікон
Звенигородської
ЗОШ

4

Реконструкція
частини приміщень
Ямпільської
загальноосвітньої
школи I—III ступеня
з переплануванням
підгрупи
дошкільного
навчання, с. Ямпіль
Пустомитівського
району

5

Капітальний ремонт
заміна вікон дверей
Ямпільської ЗОШ

6

Будівництво ІІ черги
ЗОШ I—III ступенів
на 400 учнів в с.
Чишки по
вул.Шевченка
Пустомитівського
району Львівської
області

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

45

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Чишківська
сільська
рада

20152016

2016

400

20142017

541,467

3273,757

332,916

42425,546

541,467

416,179

332,916

40269,236

Наказ відділу
освіти РДА
№483 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№440,4672,15/
5232 від
11,12,15

Наказ відділу
освіти РДА
№249 від
29.07.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-2169-15
від 21.07.2015

0%

Наказ відділу
освіти РДА
№481 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№438,4670,15/
5230 від
11,12,15

5,0

Рішення
Чишківської
сільської ради
від 06.10.2015
№959-33/2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-3659-15
від 25.09.2015

0%

486,467

55,00

87,30%

36242,236

4027,00
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7

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

8

Добудова
загальноосвітньої
школи I—III ступеня
на 250 учнів в с.
Верхня Білка
Пустомитівського
району Львівської
області

9

Будівництво
дошкільного
навчального закладу
на 150 місць, с.
Зубра
Пустомитівського
району

6

"Будівництво
корпусу 2
Гамаліївської
ЗОШ" по
вул.Грушевського в
с.Гамаліївка
Пустомитівського
району Львівської
області
(коригування)

Семенівськ
а сільська
рада

Верхньобіл
ківська
сільська
рада

Зубрянська
сільська
рада

Гамаліївськ
а сільська
рада

550

250

150

пкд на
перераху
нку

20152016

20152017

20122017

2016

19522,67

14883,714

32762,924

11 055,0

18444,17

13568,430

24765,406

11 055,0

10%

5,60%

32,00

45,0

16599,17

12211,43

22288,406

8 855,0

1845,00

Рішення сесії
Семенівської
сільської ради
від 30.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза"
№14-0784-15
від 15.07.2015

1357,00

Рішення сесії
Верхньобілківс
ької сільської
ради №8 від
13.03.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-0105-15
від 12.03.2015

2477,00

Рішення
Зубрянської
сільської ради
№1304 від
21.09.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-3063-15
від 01.09.2015

ріш. Сільської
ради від
09.10.2015
№317

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-3563-15
від 09.10.2015

2 200,0
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11

Капітальний ремонт
дошкільного
навчального закладу,
с. Муроване
Пустомитівського
району

Сороки
Львівська
сільська
рада

12

Реконструкція даху
Щирецької ЗОШ

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

13

Капітальний ремонт
заміна вікон ДНЗ
с.Лапаївка

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

295,15

295,15

0%

14

Капітальний ремонт
даху
Пустомитівської
ЗОШ №2

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

2119,00

2119,00

0%

90

20152016

2313,980

1157,380

52,0

2016

4000 на
перераху
нку

4000

0%

2197,98

116,00

Рішення буде
прийнято
черговій сесії
сільської ради
25.11.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-4218-15
від 12.11.2015

Наказ відділу
освіти РДА
№423 від
23,11,15

Не
проводилась
п.2 постанова
№665 від
26,08,2015р.

ПКД на
експертизі

92

15

Капітальний ремонт
даху ДНЗ №1
м.Пустомити

16

Капітальний ремонт
даху ДНЗ №2
м.Пустомити

17

Будівництво школи в
с. Наварія
Пустомитівського
району Львівської
області

18

19

Капітальний ремонт
заміна вікон
Пустомитівської
ЗОШ №2

Капітальний ремонт
заміна вікон ДНЗ №3
м.Пустомити

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА
Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Пустомитів
ська міська
рада

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

300

2016

2459 на
перераху
нку

2459

0%

2016

2100 на
перераху
нку

2100

0%

20002017

2016

2016

50932,348

317,916

224,664

33510,607

317,916

224,664

50%

0%

0%

30159,607

285,916

201,664

3351,00

32,00

23,00

Рішення
виконавчого
комітету
Пустомитівсько
ї міської ради
№02-03/75 від
02.07.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-1133-15
від 30.06.2015

Наказ відділу
освіти РДА
№484 від
16,12,15

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№439,4671,15/
5231 від
11,12,15

Наказ відділу
освіти РДА
№427 від
25,11,15

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№384,4361,15/
4937 від
11,12,15

93

20

Капітальний ремонт
заміна вікон дверей
Лисиничівської ЗОШ

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

174,101

174,101

0%

157,101

17,00

Наказ відділу
освіти РДА
№440 від
30,11,15,

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№380,4356,16/
4942 від
26+,11,2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№437,4669,15/
5229 від
11,12,15

21

Капітальний ремонт
заміна вікон Верхньо
Білківської ЗОШ

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

245,557

245,557

0%

220,557

25,00

Наказ відділу
освіти РДА
№482 від
16,12,15

22

Капітальний ремонт
по облаштуванню
території
Підберізцівського
НВК

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

2016

663,967

663,967

0%

597,967

66,00

На перерахунку

23

Добудова
Кротошинської ЗОШ

Кротошинс
ька сільська
рада

200

20122016

9296,7 на
перераху
нку

9195,3

0%

8366,7

930,00

На перерахунку

24

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

Годовицько
-Басівська
сільська
рада

180 учнів

2016

12 013,29

12 013,29

0%

10811,96

1201,33

на
перерахунку

ПКД на
експертизі

94

25

Дошкільний
навчальний заклад в
с.Милятичі, вид
робіт : реконструкція

26

Будівництво
спортивного залу
Зимноводівської
ЗОШ №2 по вул.
Ів.Сірка в с. Зимна
Вода,
Пустомитівського
району, Львівської
області

27

28

Жирівська
сільська
рада

2016

Зимноводів
ська
сільська
рада

Реконструкція
ЗОШ №1 на
вул.Мазепи, 2 в
с.Зимна Вода
Пустомитівського
району Львівської
області

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Капітальний ремонт
заміна вікон
Зимноводівської
ЗОШ №1

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

20152016

3060м2
даху

2016

2016

5782903,0

10244,3

7835,9

255,877

5782903.0

10244,3

7835,9

255,877

0,0

0,0

0,0

0%

5782903,00

9219,891

6935,9

витрати на
виготовле
ння ПКД

1024,4323

900

наявна ,
затверджена
рішенням сесії
Жирівської
сільської ради
№33 від
23.12.2015р.

наявна,
№14-4439-15
від
21.12.2015р.

розвиток
соціальної
сфери села
Милятичі

Рішення
Зимноводівсько
ї сільської ради
№77 від
26.01.2016 року

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-0045-16
від 25.01.2016
року

відсутність
спортивного
залу

наказ відділу
освіти №46 від
29.01.2016р.

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-0071-16
від 29.01.2016

протікання
рулонної
покрівлі

Наказ відділу
освіти РДА
№442 від
30,11,15

Не
проводилась
п.2 постанова
№665 від
26,08,2015р.

95

29

30

31

Реконструкція даху
школи в с.Підбірці
Пустомитівського
району Львівської
області

Будівництво
пускового
комплексу школи в
с. Оброшине,
Пустомитівського
району, Львівської
області

Будівництво корпусу
дитячого
навчального закладу
та паливної на вул..
1-Травня, 2А у
Старому Селі
Пустомитівського рну Львівської області

Відділ
освіти
Пустомитів
ської РДА

Оброшинсь
ка сільська
рада

Старе Село

1708м2

270
учнівськи
х місць

50

2016

19892017 р.

2016

2496,1

34200,00

6639,00

2496,1

32200,00

6639,00

0,0

60

0

2196,061

16200,00

6339,00

300

500,00

300,00

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-4014-15
від 29.10.2015

протікання
рулонної
покрівлі

Перерахунок
ПКД

___

Ліквідація
навчання у
дві зміни.
Створення
сучасних уов
для навчання.

Проект зараз
знаходиться на
стадії
держ.експертиз
и

Необхідність
створення
додаткових
груп у зв’язку
з
перевантажен
ням існуючих
груп та
великою
чергою дітей
в садок.

Наказ відділу
освіти РДА
№30 від
25.01.2016р.

96

32

Будівництво
Народного дому
"центр мистецтв та
дозвілля Просвіта"
с.Сокільники
Пустомитівського
району Львівської
області

Сокільниць
ка сільська
рада

33

Будівництво
Народного дому на
100 місць в
с.Чорнушовичі
Пустомитівського
району Львівської
області

Чорнушови
цька
сільська
рада

100 місць

20152016р.р.

6669,032

5469,032

20

34

Народний дім на 100
місць в с. Басівка
Пустомитівського
району Львівської
області

Годовицько
-Басівська
сільська
рада

101 місць

20162017

7 786,89

7 786,89

0%
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Капітальний ремонт
амбулаторії,
с.Чижиків
Пустомитівського
району

Пустомитів
ська ЦРЛ

400 п/
місць

331,54 кв.
м.

20122016

20152016

14649,5

2727,7

14322,0

417,39

15,0

85

3822

ріш. с/ ради
№246 від
23.01.2012

№14-0396-14
від 03.04.2014

4922,032

547,00

рішення
Чорнушовицько
ї сільської ради
№ 231 від
19.08.2015

філія ДП
"УКРДЕРЖБ
УДЕКСПЕРТ
ИЗА"№ 142390-15 від
24.07.2015р

7007,89

779,00

ПКД на
експертизі

42,00

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-3297-14
від 21.10.2014

10500

375,39

Пустомитівська
ЦРЛ, наказ
№276 від
30.12.2014

відсутність
дозвільного
закладу на
території села
та збільшення
кількості
дітей
дошкільного
віку

97

36

Реконструкція з
прибудовою
приймальнодіагностичного
відділення та
реанімаційного
відділення
стаціонару
Пустомитівської
центральної
районної лікарні по
вул. Грушевського,
7, м. Пустомити
Реконструкція ФАПу
у с.Гаї
Пустомитівського рну

Пустомитів
ська ЦРЛ

11 ліжок

20152016

8132,789

2280,942

72

2051,942

229,00

Розпорядження
голови РДА
№338 від
08.07.2015

Пустомитів
ська ЦРЛ

56 м2

2016

279,2

279,2

є

Пустомитів
ська ЦРЛ

49,1м2

2016

168,30

168,30

є

39

Реконструкція ФАПу
у с.Кугаїв
Пустомитівського рну

Пустомитів
ська ЦРЛ

82 м2

2016

1300,00

1300,00

є

40

Капітальинй ремонт
ФАПу с.Скнилів
Пустомитівського рну

Пустомитів
ська ЦРЛ

41

Капітальний ремонт
дитячого відділення
Пустомитівської
ЦРЛ

Пустомитів
ська ЦРЛ

42

Капітальний ремонт
терапевтичного
відділення
Пустомитівської
ЦРЛ

Пустомитів
ська ЦРЛ

37

38

Реконструкція ФАПу
у с.Городиславичі
Пустомитівького рну

2016

293,1

2016

800,00

1300,0

800,00

1300,0

1800,0

1800,0

№14-02066-12
від
20.07.2012р.
переоформляє
ться
№14-02067-12
від
20.07.2012р.
переоформляє
ться
№14-0293512 від
04.09.2012р.
переоформляє
ться

є
переробляється

є

є
2016

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-0106-15
від 10.02.2015

№14-3917-14
від
09.12.2014р.
переофорляєт
ься
№14-4267-14
від
24.12.2014р.
переофорляєт
ься

98
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44
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Кап,ремонт НД
с.Піски
Будівництво
спортивного
комплексу
с.Конопниця
Будівництво
дитячого
дошкільного
навчального закладу
на 75 місць по вул.
Лесі Українки в
с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області

відділ
культури

150місць

Конопниць
ка сільська
рада

ПасікиЗубрицька
сільська
рада

75 місць

2016

185,8

2016

26900,00

20152016

11
964,892

26900,00

11 146,940

0

7

24210,00

10 032,246

185,80

є

2690,00

є

є

1 114,694

Рішення
ПасікиЗубрицької
сільської ради
від 12 червня
2015 року

Філія ДП
“Укрдержбуде
кспертиза”у
Львівській
області
№14-1696-15
від 04.06.2015

Рішення
ПасікиЗубрицької
сільської ради
від 13 липня
2015 року

Філія ДП
“Укрдержбуде
кспертиза” у
Львівській
області
№14-2471-15
від 13.07.2015

46

Будівництво систем
зовнішнього
вдопостачання та
побутової каналізації
в с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області”

ПасікиЗубрицька
сільська
рада

20152017

21224,626

21224,626

0

19 102,163

2 122,463

47

Застосування
енергозберігаючих
технологій та мереж
відеоспостереження
в с. ПасікиЗубрицькі та с.
Горішній
Пустомитівського
району Львівської
області

ПасікиЗубрицька
сільська
рада

20162017

15 000,
000

15 000, 000

0

13 500,000

1 500,000

99
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Будівництво
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
на 300 учнів по вул.
Лесі Українки в
с.Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівського
району Львівської
області

Будівництво
адміністративної
будівлі
Пустомитівської
міської ради на
вул.Грушевського у
м.Пустомити
Пустомитівського
району Львівської
області

49

ПасікиЗубрицька
сільська
рада

Пустомитів
ська міська
рада

300 місць

1020,60м
2
загальної
площі, з
них
871,42 м2
корисної
площі

20162018

20152017

32
500,000

14
495,118

32 500,000

12 004,184

0

47 - (Іша
черга
будівни
цтва)

29 250,000

9 000,0

3 250,000

1 000,0

на стадії
розробки

Рішення
виконавчого
комітету
Пустомитівсько
ї міської ради
№02-03/64 від
04.06.2015

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
області
№14-1522-15
від 21.05.2015

Проект
відповідає
цілі
3
“Ефективне
державне
управління у
сфері
регіонального
розвитку”
Державної
Стратегії
регіонального
розвитку на
період
до
2020
року,
затвердженої
Постановою
Кабінету
Міністрів
України від
06.08.2014р.
№385;
завданням
2.2.2
“Доступність
адміністратив
них послуг”
та
2.5.1
“Формування
та реалізація
нової моделі
організації
територіальни
х громад”, що

100

визначені
Стратегією
розвитку
Львівської
області
на
період
до
2020р.

Реконструкція
очисних споруд м.
Пустомити
Львівської області

Пустомитів
ська міська
рада

Створення
візуальної
туристичноінформаційної
інфраструктури на
автодорогах
Пустомитівсь-кого
району та розробка
тури-стичної карти
району.

Пустомитів
ська
районна
рада

50
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Реконструкція
водогону від
водозабору
"Хоросно" до
резервуару чистої
води м.Пустомити
Львівської області

КП
"Пустомити
водоканал"

2700 м3
стічної
води на
добу,
концентр
ація
стічних
вод по
БСК-260
мг/дм3

8,1 км.

20082016

8 526,2

7 926,2

7,8

7126,2

800,0

2016 рік

1 183,5

1 183,5

0,0

1 064,2

119,3

20122017

11465,4

6234,1

45,6

5634,1

600,0

Рішення
виконавчого
комітету
Пустомитівсько
ї міської ради
від 17.01.2012р.
№02-03/30

Рішення
виконавчого
комітету
Пустомитівсько
ї міської ради
від 27.03.2013р.
№02-03/30
потребує
перерахунку
ПКД

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
обл. від
14.12.2011р.
№14-03437-11

Філія ДП
"Укрдержбуде
кспертиза" у
Львівській
обл. від
25.02.2013р.
№14-0083-13
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Голова районної ради
Завізовано:
Начальник відділу економічного розвитку інфраструктури та торгівлі Пустомитівської РДА

потребує
коригування
робочого
проекту
та
перерахунку
проектнокошторисної
документації

Фізична
зношеність
водогону,
відсутність
резервного
водопроводу;
проект
потребує
перерахунку
проектнокошторисної
документації

Галина Гичка
Мирослава Савка
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