Довідка про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району у 2016 ріці
Промисловими підприємствами району за січень - червень поточного
року реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 301 млн.176,9 тис. грн. (за
аналогічний період минулого року обсяг реалізації склав 173457,6 тис. грн.),
програмний показник виконано на 81,2%. (371,9 млн. грн. - програмний
показник).
Ріст відбувся за рахунок включення у червні місяці в облікове коло
промислових підприємств ТзОВ "Електроконтакт Україна" (Золочівський
підрозділ), обсяг реалізованої промислової продукції за січень – червень 2016
року якого склав 111841,5 тис. грн.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав 4337,3 грн.
Програмний показник виконано на 81,0%.
Частка переробної промисловості в загальному обсязі реалізованої
промислової продукції становить 97,4%, постачання пари та кондиційованого
повітря – 1,3% та водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1,3%.
Основними галузями переробної промисловості є виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (39,2%), машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і устаткування (38,5%), виготовлення виробів з
деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (12,1%) та
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (10,2%).
Найбільшими виробниками району, які впливають на загальнорайонний
обсяг реалізованої продукції є ТзОВ "Електроконтакт Україна" (Золочівський
підрозділ) обсяг реалізованої продукції якого складає 38,1% у всьому обсязі
реалізованої продукції переробної галузі, ТзОВ "Д-Мікс Україна"– 31,6%,
МПД ДП "Укрспирт" – 9,6%, філія ТзОВ "Карпатські мінеральні води" – 4,6%,
ТзОВ "Графіка" – 3,3%, ТзОВ "Д-Мікс" – 3,0%.
У січні-червні 2016 року промисловими підприємствами району
вироблено основних видів продукції у натуральному виразі:
- води натуральної мінеральної газованої та негазованої (Філія ТзОВ
"Карпатські мінеральні води") – 2802,3 тис. дал. (132,2% до рівня 2015
року);
- води з доданням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих
(Філія ТзОВ "Карпатські мінеральні води") – 910,4 тис. дал. (168,2% до
рівня 2015 року);
- спирту етилового (Золочівське МПД ДП "Укрспирт") – 139,7 тис. дал.
(54,0% до рівня 2015 року);
- шпон лущений (ТзОВ "ЕІМО") – 1220 куб. м. (в 2,2 рази більше рівня
2015 року)

- деревина уздовж розпилена– 2,9 куб.м.(на рівні 2015р.)(ДП "Золочівське
лісове господарство" – 2,3 куб.м. та ПП "Віконт" – 0,6 куб.м.)
У 2016 році загальна посівна площа по всіх категоріях господарств
становить 47744 га та збільшилася у порівнянні з минулим роком на 3,5%
( посівна площа у сільськогосподарських підприємствах – 33165 га та на 4,6%
більша ніж у минулому році ).
Підприємствами агропромислового комплексу завершено збирання
ранніх зернових культур та продовжується збирання пізніх зернових. Всіма
категоріями господарств на площі 21782 га зібрано 107134 тонни збіжжя при
урожайності 49,2 цнт/га. Зокрема, зібрано: ярої пшениці з площі 418 га та
намолочено 1387 тонн при урожайності 53,1 цнт/га; озимого ячменю з площі
3499 га та намолочено 17936 тонн при урожайність 51,3 цнт/га; озимої пшениці
– 13836 га , намолочено – 69958 тонн при урожайності 55,0 цнт/га; ярого
ячменю – 3251 га, намолочено – 15976 тонн при урожайності 49,1 цнт/га;
вівса – 634 га, намолочено – 1522 тонни при урожайності 24,0 цнт/га.
Очікується, що валове виробництво зернових культур по всіх категоріях
господарств становитиме – 140,2 тис. тонн, програмою на 2016 рік передбачено
– 129 тис. тонн зернових культур. Виробництво олійних культур програмою
передбачено в кількості 39,1 тис. тонн, вже зібрано озимого ріпаку на площі
1094 га, та намолочено 3180 тонн, програмний показник виконано 8%.
Станом на 19.08.16 підготовлено ґрунту під посів озимих культур на
площі 5160 га (33,1%), крім того під озимий ріпак 4360 га (119%), посіяно
озимого ріпаку на площі 3180 га (87%).
Для
надання
фінансової допомоги сільгосптоваровиробникам
виконується
Програма "Насінництво". На сьогоднішній
день кошти
перераховано учасникам програми ФГ "Ольвія" - 44 тис.грн, ФГ «Спільника»
- 16 тис.грн.
Реалізовується проект з розвитку малих сімейних фермерських
господарств – "500 успішних сімейних фермерських господарств".
Зацікавленість проектом виявили сімейні фермерські господарства 4 сільських
рад ( Білокамінська, Бібщанська, Гологірська, Жуківська сільські ради), які
займаються вирощуванням малини на площі 35га.
За 7 місяців поточного року сільськогосподарськими підприємствами
вироблено 2050 тонн м'яса, що на 9,1% менше ніж у відповідному періоді
минулого року.
Станом на 1 серпня 2016 року сільськогосподарськими підприємствами
утримується 123 голови ВРХ. Поголів’я свиней складає 12108 голів, або на
6,0 % менше до відповідного періоду минулого року.
Поголів’я птиці становить 161738 голів, що у 4,6 раз більше рівня
минулого року.

З метою підтримки та розвитку галузі тваринництва діє районна
Програма «Тваринництво» де в частині підтримки малої молочної ферми
заплановано виділення коштів з районного бюджету в сумі 80 тисяч гривень.
Створюється 1 мала сімейна молочна ферма - с. Бужок,
домогосподарство Ю. Свідерського (ВРХ 22 гол, в тому числі 10 корів).
Програмою також передбачено підтримку домогосподарств які
утримують 4 і більше корів. На даний час пакети документів прийнято від 24
домогосподарств, якими утримується 125 голів корів.
Будівельними організаціями району за січень-червень 2016 року
виконано будівельних робіт на 25 млн. 247 тис. грн., ( у минулому році –
4 млн. 161 тис. грн.).
До кінця року планується ввести в експлуатацію будівлі з офісними
приміщеннями на вул. Героїв Небесної Сотні у м. Золочеві, загальною площею
408, 6 кв.м. Розпочато будівництво 111 квартирного кварталу житлової
забудови, загальною площею 997 м2 у м. Золочів на вул. Кармелюка, 12.
За попередніми даними на розвиток економіки району у звітному періоді
спрямовано близько 30 млн. грн. капітальних інвестицій.
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Мікропроекти реалізовуються за такими напрямками:
три мікропроекти по Народних домах (с. Трудовач, с. Підгіря,
с. Гончарівка) передбачено з обласного бюджету 141,0 тис. грн.;
- три мікропроекти в галузі охорони здоров'я (ФАПи с. Сновичі,
с. Куровичі, с. Руда-Колтівська) передбачено з обласного бюджету
172,6 тис. грн.;
- один проект у освітній галузі (Білокамінське НВК) передбачено з
обласного бюджету 100,0 тис. грн.;
- один проект за напрямом з
розвитку дошкілля (с. Гончарівка)
передбачено з обласного бюджету 100,0 тис. грн.;
- два проекти за напрямом "Вуличне освітлення" (м. Глиняни та м. Золочів)
передбачено з обласного бюджету 179,0 тис. грн.;
- чотирнадцять проектів за напрямом "Інші пріорітети" передбачено з
обласного бюджету 587,9 тис. грн.
У поточному році за рахунок коштів Державного фонду регіонального
розвитку реалізовуватимуться два проекти: "Реконструкція Дитячого
відділення Золочівської центральної районної лікарні по вул. В. Кука, 8 в м.
Золочеві Львівської області" та "Реконструкція зовнішнього освітлення вулиць
с. Червоне Золочівського району Львівської області" на що у Державному
бюджеті передбачено 1 млн.950 тис.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку
-

обласного бюджету у поточному році продовжуватимуться роботи з
реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку "Сокіл", на що
передбачено 750,0 тис.грн.
За кошти Державного фонду ОНПС продовжуватимуться роботи з
реалізації проектів з будівництва каналізаційної мережі в м. Глиняни та
каналізування вулиць П.Мирного, О.Кобилянської, М.Залізняка у м. Золочеві
на що передбачено 18 млн. 69 тис.грн..
За підтримки та фінансування Європейського Союзу в м. Глиняни
продовжується
реалізація
грантового
проекту "Створення
багатофункціонального навчально-виробничого комплексу трансформерного типу
"Мозаїка". Загальна вартість проекту 483 тис. євро. 10% співфінансування
проекту українською стороною. На що в поточному році по обласній Програмі
з міжнародного і транскордонного співробітництва та європейської інтеграції
передбачено і профінансовано 650,0 тис.грн.
В рамках участі в програмі ПРООН на 2015-2017 роки Золочівською
міською радою продовжується реалізація проектів з покращення стану
житлового фонду ОСББ та капітальних ремонтів дитячих дошкільних закладів
у м.Золочеві. У 2016 році заплановано капітальні ремонти дахів у шести
будинках ОСББ та залучити 1146,9 тис.грн. коштів Європейського Союзу. Крім
цього кошти Європейського Союзу в сумі 341,5 тис. грн. будуть використані на
енергозберігаючі заходи (заміна вікон та дверей) у двох дитячих дошкільних
закладах.
В економіку Золочівщини станом на 1 липня 2016 року надійшло
1 млн.343,4 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій, що становить
102,5% до обсягу прямих іноземних інвестицій на початок року. На 1 липня
2016 року прямі іноземні інвестиції в розрахунку на 1 особу склали
19,3 дол. США.
Основними країнами-інвесторами району є Польща, Франція,
Нідерланди, Хорватія, США, Німеччина.
Впродовж січня-липня 2016 року до Зведеного бюджету України по
Золочівському району надійшло податків, зборів та обов'язкових платежів на
суму 112 млн. 982 тис. грн., що на 24,4 % більше від доведеного завдання. До
загального фонду державного бюджету надійшло 40 млн. 99 тис. грн., до
місцевого бюджету – 72 млн. 935 тис. грн.
Впродовж січня-липня 2016 року забезпечено виконання планових
завдань по сплаті податків та платежів до загального фонду державного
бюджету, зокрема: по податку на прибуток – на 121,2 %; по військовому збору
– на 133,7 %; по податку з доходів фізичних осіб (25%) – на 135,1%.
До загального фонду бюджету району впродовж січня - липня 2016 року
без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 63 млн. 549 тис. грн., що

на 19761,7 тис. грн. або на 45,1 % більше плану. Всього до загального фонду
бюджету району за 7 місяців 2016 року надійшло 256 млн. 154 тис. грн., що на
17501 тис. грн. (на 7,3%) більше плану.
Надходження до загального фонду районного бюджету (без врахування
міжбюджетних трансфертів) склали 36 млн.90 тис. грн., що становить 169,9 %
до призначень на січень-липень 2016 року, або більше на 14854 тис. грн. Всього
до загального фонду районного бюджету за 7 місяців поточного року надійшло
227 млн. 1,7 тис. грн., що більше плану на 13 млн. 271,7 тис. грн. або на 6,2%.
Впродовж січня-липня поточного року забезпечено поступлень по
єдиному соціальному внеску в сумі 58984,2 тис. грн., що складає 110,9% до
доведених завдань.
На показники економічного розвитку суттєво впливає діяльність суб'єктів
малого та середнього бізнесу. В районі працює 2427 суб'єктів малого
підприємництва, з них 327 малих підприємств та 2100 фізичних осібпідприємців.
Питома вага надходжень від суб’єктів підприємницької діяльності в
зведений бюджет району становить 40%.
Впродовж першого півріччя 2016 року в районі зареєстровано 45
суб'єктів господарювання – юридичних осіб та 90 фізичних осіб – підприємців.
Державна реєстрація суб'єктів господарської діяльності збільшилася в
порівнянні з відповідним періодом минулого року на 29%. У І півріччі 2016
року знято з реєстрації 20 юридичних осіб та 54 підприємці, що на 70% менше
ніж у відповідному періоді 2015 року.
За статистичними даними, середньооблікова кількість штатних
працівників, зайнятих в економіці району, у І півріччі 2016 року склала
8436 осіб, що на 18% більше від зайнятих за цей же періоді минулого року.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в
економіці району у І півріччі
2016 року становить 3621 грн.
(програмний показник 2890 грн.) та збільшилася у порівнянні з відповідним
періодом минулого року на 38,9%.
За галузями економіки середньомісячна заробітна плата в галузі
промисловості склала 3282,0 грн., в сільському та лісовому господарстві 4348,60 грн., в галузі освіти – 3045,25, середня заробітна плата вчителя без
виплат допомоги на оздоровлення та щорічної грошової винагороди з
врахуванням обов'язкових надбавок у І півріччі становила 3935 грн. в галузі
культури – 3119,87 грн. Середня заробітна плата працівників медустанов
району за звітний період становила: лікарського персоналу – 3730 грн.,
середнього медичного персоналу – 2498 грн., молодшого медичного персоналу
– 1475 грн.,
Станом на 01.08.2016 року на обліку в Золочівському об'єднаному
управлінні Пенсійного фонду перебуває 19006 пенсіонерів району, що на 230

осіб менше в порівнянні з минулим роком. Середньомісячний розмір пенсії –
1411грн. 05 коп.
Станом на 01.08.2016 року на соціальний захист населення району
спрямовано 183,5 млн. грн.
50,8% домогосподарств району, або 31566 громадян
охоплено
житловими субсидіями. У 2016 році нараховано 110 млн.742,4 тис. грн.
житлових субсидій (профінансовано – 40756,3 тис.грн.).
7105 сім'ям району призначено державних допомог на суму 53 млн.233,3
тис. грн.
13930 громадян району користуються пільгами на житлово-комунальні
послуги. Впродовж року нараховано пільг на суму 11 млн. 956,3 тис. грн.
На соціальний захист населення з районного бюджету станом на
01.08.2016 року профінансовано 1025,8 тис. грн. на заходи програми соціальної
підтримки населення району.
У 2016 році реалізується дві обласні програми: з яких на компенсацію
пільгового проїзду окремих категорій громадян у автомобільному транспорті
(передбачено 646,2 тис. грн.) та на придбання навчального приладдя дітям із
багатодітних сімей (50,961тис.грн.).
В районі функціонує 83 заклади культури в яких зайнято 316
працівників. З метою забезпечення належного функціонування закладів культури
обласною Програмою підтримки народних домів передбачено фінансування в
сумі 150,0 тис. грн. на заходи з організації гастролей колективів художньої
самодіяльності, для забезпечення сучасними технічними засобами переможців
конкурсу на кращий народний дім та на пошиття сценічних костюмів для
переможців конкурсу серед колективів художньої самодіяльності.
Для покращення технічного стану закладів культури за бюджетні кошти
проводилися ремонтні роботи в народних домах сіл: Розворяни, Гончарівка,
Трудовач, Підгіря, Стінка, Городилів, Жуків, Туркотин, Поляни, Хильчиці,
Залісся, Ясенівці.
Для бібліотек району обласною Програмою поповнення бібліотечних
фондів та бібліотечних проектів передбачено 15,0 тис. грн. на придбання
технічного обладнання.
За рахунок коштів районного бюджету розпочато капітальний ремонт
покрівлі адмінбудинку Золочівської музичної школи.
Освітня галузь району з наявною матеріально-технічною базою
забезпечила проведення якісного навчального процесу для 6687 учнів району та
реалізовує заходи з розвитку та підготовки мережі закладів освіти до нового
навчального року. Проводиться заміна віконних блоків у Білокамінському
НВК, капітальний ремонт даху Зозулівського НВК, капітальний ремонт
корпусу бувшої Вороняцької школи, для відкриття трьох дошкільних груп,
проведено поточні ремонти класних та сантехнічних приміщень. З обласного

бюджету фінансуватимуться заходи обласної програми розвитку освіти:
облаштування опорних закладів сучасною матеріально-технічною базою
(578,440 тис. грн.), придбання спортивного обладнання та інвентаря (152,0 тис.
грн.) та придбання підручників і посібників для учнів (126,18 тис. грн.).
Завершено реалізацію заходів з проведення оздоровлення та відпочинку
дітей влітку 2016 року. Впродовж літнього періоду оздоровлено 235 дітей
пільгових категорій на що використано 466,810 тис.грн.
Для покращення умов відпочинку та збільшення кількості оздоровлених
дітей продовжуватиметься робота з реконструкції табору відпочинку "Сокіл" в
с.Сасів. За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету буде
профінансовано заходами обласної програми з реконструкції дитячого
позаміського закладу відпочинку "Сокіл" в сумі 750,0 тис. грн., роботи
передбачені у ІІ півріччі 2016 року.
Медична допомога населенню району надавалась в 76 установах
охорони здоров'я, ліжкова мережа складає 425 ліжок (забезпеченість ліжками
на 10 тис. населення становить 60,96 ліжок). На засадах сімейної медицини
обслуговується 41% населення району.
Для покращення матеріально-технічної бази медустанов проводяться
капітальні ремонти ФАПів сіл Сновичі, Куровичі, Руда-Колтівська на що
планується освоїти 363,3 тис.грн., а на реконструкцію Дитячого відділення
Золочівської ЦРЛ з районного та державного бюджетів передбачено виділити
1629,4 тис.грн.
У 2016 року до фінансування з районного бюджету пропонувалось 27
районна цільова програма на загальну суму 8828,7 тис.грн.
Станом на 01.08.16 року профінансовано 18 програм на суму
4158,1 тис.грн. (47,0%).
Назва програми

Комплексна цільова програма соціальної
підтримки населення Золочівського району на
2016-2017 роки.

Обсяг
Фактично
фінансування профінансовано
на 2016 рік
ст. на 01.08.
тис. грн.
2016
тис. грн.
1883,7
1025,8

Районна програма надання медичної допомоги
хворим нефрологічного профілю на 2016 рік

800,0

419,1

Районна програма оздоровлення та відпочинку
дітей на 2014-2018 роки
Програма підтримки органів виконавчої влади

86,0

44,6

2200,0

1200,0

Назва програми

Обсяг
Фактично
фінансування профінансовано
на 2016 рік
ст. на 01.08.
тис. грн.
2016
тис. грн.
150,0
86,1
Програма "Створення резерву матеріальнотехнічних ресурсів Золочівського району на
2016 рік"
70,0
18,6
Програма відзначення державних, релігійних і
професійних свят, знаменних подій, визначних
та історичних дат у Золочівському районі на
2016 рік
Програма діяльності та фінансової підтримки
КП "Редакція районного радіомовлення та
телебачення
Золочівської
районної
ради
Львівської області" на 2016 рік.

50,0

29,2

Програма діяльності та фінансової підтримки
редакції газети "Народне слово" на 2016 рік

70,0

35,1

Програма забезпечення виконання державної
регіональної політики, сприяння розвитку
громадянського суспільства.

30,0

16,6

Цільова комплексна програма розвитку фізичної
культури та спорту у Золочівському районі на
2012-2016 роки.

20,0

8,9

Районна цільова соціальна програма "Молодь
Золочівщини " на 2016-2020 роки.

30,0

5,6

Програма розвитку медицини Золочівщини у
2016 році

2370,0

745,8

Програма
технічного
і
фінансового
забезпечення, удосконалення та розвитку
системи централізованого оповіщення і зв'язку
на 2016 рік

9,0

9,0

Програма матеріально-технічного розвитку
пожежно-рятувальної служби Золочівського
району на 2016 рік.

110,0

110,0

Програма розвитку футболу у Золочівському
районі на 2016 рік.

150,0

80,1

Програма "Насіництво".

60,0

60,0

Назва програми

Програма "Тваринництво"

Обсяг
Фактично
фінансування профінансовано
на 2016 рік
ст. на 01.08.
тис. грн.
2016
тис. грн.
140,0
-

Районна програма підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі "Власний дім" на
2016 рік

100,0

-

Програма
організаційного
забезпечення
діяльності Золочівського районного суду
Львівської області на 2016 рік.

-

-

Програма вуличного освітлення населених
пунктів Золочівського району на 2016-2020
роки.

200,0

163,6

Районна програма проведення діагностичних,
протиепізоотичних, лікувально-профілактичних
заходів
проти
незаразних,
інфекційних,
інвазійних, антропозоонозних захворювань на
території Золочівського району на 2016 рік.

200,0

-

Програма "Забезпеченя житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування та
осіб з їх числа у Золочівському районі на 20162018 роки.

-

-

Програма
"Поліпшення
сервісу
надання
адміністративних послуг, підвищення їх сервісу
та забезпечення комфортних умов платника
податків та населенню Золочівського району на
2016-2020 рік".

-

-

Програма "Інформаційно-аналітичної роботи в
інтересах
органів
державної
влади
та
управління, протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності
і корупції на території Золочівського району на
2016-2017 роки.

-

-

Програма "Охорона і збереження культурної
спадщини Золочівського району на 2016 рік"

-

-

Назва програми

Обсяг
Фактично
фінансування профінансовано
на 2016 рік
ст. на 01.08.
тис. грн.
2016
тис. грн.
100,0
100,0
Програма "Розвитку культури Золочівського
району на 2016 рік".
Програма "Боротьба із злочинністю та зміцнення
правопорядку
району"
Всього

на

території

Золочівського
8828,7

4158,1

