Про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Золочівського району на 2018 рік
за І півріччя 2018 року.
За січень - червень поточного року промисловими
підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) на
суму 555 млн. грн. (за аналогічний період минулого року обсяг
реалізації склав 427 млн. грн.), програмний показник виконано на
56,1%. (990,0 млн. грн. - програмний показник). Збільшили обсяги
промислового виробництва філія ТзОВ "Карпатські мінеральні
води" на 35%, ТзОВ "Д-Мікс" на 54%,Тзов «Альтеко-Захід» в 3,5
рази, ТзОВ "Електроконтакт Україна" (Золочівський підрозділ) –
30%.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу склав
8007,9 грн. Програмний показник виконано на 56,1% (14279,5 грн. програмний показник).
Частка переробної промисловості в загальному обсязі
реалізованої промислової продукції становить 97,5%, постачання
пари та кондиційованого повітря – 1,1% та водопостачання,
каналізація, поводження з відходами – 1,4%.
Основними
галузями
переробної
промисловості
є
харчопереробна - 3 підприємства (50,6%), машинобудівна – 2
підприємства (31,5%), деревообробна та поліграфічна – 6
підприємств (7,8%) та 2 підприємства хімічної галузі(10,1%).
Найбільшими виробниками району, які впливають на
загальнорайонний обсяг реалізованої продукції є ТзОВ "Д-Мікс
Україна" обсяг реалізованої продукції якого складає 41,2% у всьому
обсязі
реалізованої
продукції
переробної
галузі,ТзОВ
"Електроконтакт Україна" (Золочівський підрозділ) – 31,2% , МПД
ДП "Укрспирт" – 7,9%, філія ТзОВ "Карпатські мінеральні води" –
6,2%, ТзОВ "Д-Мікс" – 3,1%, ТзОВ "Графіка" – 2,7%.
Сільське господарство.У 2018 році загальна посівна площа по
всіх по всіх категоріях господарств становила 48 тис. 847 га та
збільшилася у порівнянні з посівною площею 2017 року на 3,4%.

У структурі посівних площ зернові культури становлять
24512га (50,1%), технічні – 17564га (35,9%), кормові 1953га (4,0%),
картопля 3915га (8,0%), овочі 960га (2,0%).
В агропромисловому комплексі завершено збирання ранніх
зернових культурна площі 18 тис. 209 га (100% до прогнозу збору
ранніх зернових культур)та намолочено 87 тис. 739 тонн зерна при
урожайності 48,2 ц/га.
Очікується, що валове виробництво зернових культур по всіх
категоріях господарств у 2018 році становитиме 123,9тис. тонн.
Озимого ячменю зібрано на площі 1654 га (100% до прогнозу),
намолочено 9070 тонн зерна при урожайності 54,8 ц/га; озимої
пшениці зібрано на площі 10544 га (100% до прогнозу), намолочено
55735тонн зерна при урожайності 52,9 ц/га; озимого жита зібрано
на площі 67 га (100% до прогнозу), намолочено 240 тонн зерна при
урожайності 35,8 ц/га; ярої пшениці зібрано на площі 1028 га
(100% до прогнозу), намолочено 4568тонни зерна при урожайності
44,4 ц/га; ярого ячменю зібрано на площі 3541 га (100% до
прогнозу), намолочено 14517 тонн зерна при урожайності 41,0ц/га;
вівса зібрано на площі 556 га (100% до прогнозу), намолочено
1443 тонн зерна при урожайності 26,0 ц/га; гороху зібрано на площі
826 га (100% до прогнозу) намолочено 2196 тонн при урожайності
26,6 ц/га.
Крім того, зібрано озимого ріпаку на площі 5519 га (100% до
прогнозу), намолочено 16982 тонни при урожайності 30,8 ц/га;
ярого ріпаку зібрано на площі 671 га (100% до прогнозу),
намолочено 1342 тонн при урожайності 20 ц/га.
Під
урожай
2019
року
сільськогосподарськими
підприємствами під посів озимих культур підготовлено 2230 га
ґрунту (47% від прогнозу).
У
сільськогосподарських
підприємствах
утримується
61 голова
ВРХ, (60,4% до минулого року) в тому числі
16 корів (Грушківський будинок інтернат – 7 гол., Золочівський
коледж ЛДАУ - 9 гол.) та свиней -12279 голів свиней.

Крім цього, діють
малі сімейні молочні ферми:
Ю. Свідерського(с. Бужок), П. Патрика (с.Городилів), Г. Олексевич
(с. Хмелева), І. Вільшанецького (С.Червоне) , Л. Шелюк(с.
Вороняки), М. Романюк (с. Колтів), які утримують 79 голів ВРХ, в
тому числі 40 корів, 30 голів свиней та 300 овець.
Для надання фінансової допомоги сільгоспвиробникам
виконується Програма підтримки та розвитку агропромислового
комплексу. З районного бюджету на виконання програми виділено
400 тис. грн., профінансовано - 45 тис. грн. ФГ "Спільника А.В."на
часткове відшкодування вартості насіння зернових культур
першої репродукції.
Планується, що за 2018 рік виробництво валової продукції
сільського господарства в постійних цінах 2010 року складе 556,1
млн. грн.
Будівельними організаціями району за січень-червень 2018
року виконано будівельних робіт на 29 млн.грн., ( у минулому році
– 24 млн.грн.). Програмний виконано на 34% (програмний показник
85,0 млн. грн.).
На розвиток економіки району у поточному році спрямовано
більше 50 млн. грн. капітальних інвестицій.
У 2018 році за рахунок бюджетних коштів реалізовується
139 проектів на загальну суму 38643,2 тис.грн.
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку
передбачено реалізацію 2 проектів на загальну суму 7243,131 тис.
грн.
В поточному році заплановано завершити проект
"Реконструкція Народного дому з влаштуванням шатрового даху в
с. Червоне", реалізація якого розпочалася у 2017 році. Кошторисна
вартість проекту 3985,93 тис. грн., у 2018 році кошти ДФРР–
2332,0 тис. грн., кошти місцевого бюджету – 318,41 тис. грн.
Ще один проект, який передбачено реалізовувати за рахунок
коштів ДФРР - "Реконструкція будівель головного та терапевтичноінфекційного корпусів Золочівської центральної районної лікарні".
Кошторисна вартість проекту 20916,46 тис. грн., у 2018 році

Кабінетом міністрів України передбачено фінансування в сумі
3512,3 тис. грн., співфінансування з місцевого бюджету 1080,421
тис. грн.
За рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету по
Програмі капітального будівництва об'єктів соціально-культурного
та
житлово-комунального
призначення
на
2018
рік
фінансуватимуться 3 проекти, на реалізацію яких в обласному
бюджеті передбачено 2 873,0 тис. грн. Це:
- "Реконструкція будівлі міської ради з влаштуванням центру
надання адміністративних послуг у м. Глиняни", кошторисна
вартість 3908,510 тис. грн., кошти бюджету розвитку обласного
бюджету – 1300,0 тис. грн.
- "Будівництво спортивного майданчика Золочівського
районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в селі
Білий Камінь", кошторисна вартість – 1 498,460 тис. грн., кошти
бюджету розвитку обласного бюджету – 1 273,0 тис. грн.,
співфінансування – 275,994 тис. грн.(кошти районного бюджету 125,994 тис.грн та 150,00 тис.грн. Білокамінської сільської ради).
- "Реконструкція тротуарів вул. Шкільна в с. Ремезівці" на
реалізацію проекту в обласному бюджеті передбачено 300 тис. грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на
соціально-економічний розвиток територій, що виділена у 2017
році, завершено реалізацію 40 проектів та розпочато реалізацію 26
проектів за рахунок коштів субвенції, що виділена у поточному
році. В цілому за рахунок коштів субвенції реалізовується 66
проектів на суму 6385,6 тис. грн., а саме
- 16 проектів у галузі культури на суму 1198 тис. грн.;
- 3 проекти в галузі охорони здоров'я на суму 270 тис. грн.;
- 19 проектів у галузі освіти на суму 1003 тис. грн.;
- 15 проектів по благоустрою території населених пунктів на
суму 3180,6 тис. грн.;
- 7 проектів по придбанню дитячих майданчиків на суму
373 тис. грн.;

- 3 проекти по придбанню тренажерного обладнання на суму
145 тис. грн. ;
- 3 проекти за іншими пріоритетами на суму 216 тис. грн.
За рахунок коштів Програми проведення обласного конкурсу
мікропроектів місцевого розвитку у 2018 році реалізовується 42
проекти, а саме:
4 – в галузі охорони здоров'я на суму 1009,914 тис. грн.,
6 – в галузі культури на суму 1426,989 тис. грн.,
3 – в освітній галузі на суму 346,291 тис. грн.,
4 – по вуличному освітленню на суму 1242,054 тис. грн.,
25 – за іншими пріоритетами на суму 7272,621 тис. грн.
Загальна вартість мікропроектів 11298,155 тис. грн. На
реалізацію мікропроектів з обласного бюджету передбачені кошти
в сумі 5580,742 тис. грн.
Впродовж І півріччя 2018 року до загального фонду бюджету
району надійшло доходів, без врахування міжбюджетних
трансфертів, в сумі 93445,4 тис. грн., що становить 113,4% до
показників, затверджених місцевими радами на І півріччя 2018
року, або більше на 11076,7 тис. грн.
Виконання річного плану склало 53,1%.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року
надходження податків, зборів та інших платежів до загального
фонду бюджету району збільшились на 26,9% або на 19806,6 тис.
грн.
Впродовж звітного періоду з місцевих бюджетів району
забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної
плати працівникам бюджетної сфери. Своєчасно профінансовано
видатки з оплати спожитих енергоносіїв та комунальних послуг.
За даними Головного управління ДФС у Львівській області,
середньомісячна заробітна плата у липні 2018 року становила
6034,34 грн. (програмний показник 5270,0 грн.). В порівнянні з
початком року заробітна плата зросла на 24% (станом на 1 січня
2018 року – 4866,55 грн.).

За галузями економіки середньомісячна заробітна плата у І
півріччі становила: в галузі промисловості – 4860 грн., в
будівництві – 5301 грн., в сільському господарстві – 4056 грн., в
галузі транспорту – 4189 грн., в галузі торгівлі – 4033 грн., в галузі
освіти – 7358 грн. Середня заробітна плата медпрацівників
становить 5239 грн., зокрема: лікарського персоналу – 6494 грн.,
середнього медичного
персоналу – 4620 грн., молодшого
медичного персоналу - 3810 грн.
У районі функціонує 44 заклади загальної середньої освіти, з
них 3 опорних заклади освіти (Сасівський, Глинянський,
Золочівський) на базі яких діє 8 філій. На перспективу у 2018-2019
навчальному році у них навчатиметься 7007 учнів. З метою доступу
учнів до якісної освіти в поточному році на базі Золочівської ЗОШ ІІІІ ступеня № 2 створено Золочівський опорний заклад, в якому
навчатиметься 1080 учнів. Для зміцнення матеріально-технічної
бази закладу придбано сучасні засоби навчання на суму 900,0 тис.
грн. В рамках реалізації державної програми "Нова українська
школа" зміцнено матеріально-технічну базу перших класів закладів
освіти та закуплено сучасні меблі і обладнання за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів на суму 3 млн. грн.
З метою створення доступного освітнього середовища для
дітей з особливими освітніми потребами у поточному році створено
інклюзивно-ресурсний центр, який надаватиме послуги дітям віком
від 2 до 18 років. Для облаштування центру виділено 255 тис.грн.
Також розширено мережу інклюзивних класів з 8 до 12.
За підсумками зовнішнього незалежного оцінювання
2018 року 16 дітей району отримали від 195 до 200 балів.
З метою забезпечення школярам якісних умов навчання у
мережі закладів освіти проведено ряд заходів для підготовки до
нового навчального року. Проведено капітальні ремонти у
Куровичівській ЗОШ І-ІІІ ст., Білокамінському НВК, ДНЗ № 6 м.
Золочева, закуплено шкільне обладнання, комплекти меблів,
спортивний інвентар, музичну апаратуру для Словітського НВК,
для Золочівських ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, № 2, № 4, Зозулівського НВК

та ДНЗ №7 м. Золочева. В цілому на галузь освіти передбачено
більше 4,7 млн. грн.
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 67,8%
(від 3 до 6 років) (програмний показник 68%). До кінця поточного
року на базі Скварявської ЗОШ І-ІІІ ступеня планується відкрити
дошкільний підрозділ на 25 місць. Це дозволить збільшити рівень
охоплення дітей дошкіллям.
Завершено реалізацію заходів з проведення оздоровлення та
відпочинку дітей влітку 2018 року. Впродовж літнього періоду
оздоровлено 1104 дитини в тому числі 1093 дитини пільгових
категорій. 724 дитини відпочили в пришкільних таборах, 226 дітей
в таборі "Сокіл", 40 дітей учасників операції об'єднаних сил та
10 дітей з ДБСТ оздоровились на морі, на що з районного бюджету
використано 689,8 тис. грн. В цілому на оздоровчу кампанію
профінансовано 856,3 тис. грн.
Медична допомога населенню району надається в 76
установах охорони здоров'я, ліжкова мережа складає 355 ліжок
(забезпеченість ліжками на 10 тис. населення становить 51,0 ліжок).
Забезпеченість кадровим потенціалом на 10 тис. населення складає
29,76 – лікарями та 68,43 – медперсоналом. На засадах сімейної
медицини обслуговується 71,7% населення району (програмний
показник 73,0%). На виконання заходів, спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я в сільській місцевості підготовлено
документи на будівництво модульних амбулаторій в с. Червоне та
с. Ремезівці.
Для покращення матеріально-технічної бази медустанов
проведено ремонтні роботи у АЗПСМ с. Куровичі, ФАПі с. Велика
Вільшаниця, розпочато капітальний ремонт ФАПу у с. Лука також
придбано дороговартісне обладнання. На що в цілому використано
коштів в сумі 1078 тис. грн. з бюджетів усіх рівнів.
Мережа закладів культури в районі включає в себе 79 народних
домів, 69 бібліотек та 2 дитячі музичні школами. В сфері культури
та мистецтва зайнято 286 працівників. Впродовж 2018 року
організовано та проведено ряд культурно-освітніх, національно-

патріотичних та мистецьких заходів участь у яких взяли художні
колективи району, зокрема: другий обласний етнофестиваль
гостинності, другий вокально-хореографічний фестиваль "Золочіва",
обласне літературно-мистецьке свято "Світло Маркіяна", вечір
пам'яті "Недоспівана пісня", огляд-конкурс "Заспівай родино",
фестиваль "Процвітай Поморянський краю".
Для
забезпечення належного функціонування закладів
культури у поточному році проведено капітальні ремонти Народних
домів в м. Золочеві, смт. Поморяни, с. Бужок, с. Розваж,с. Словіта, с.
Новосілки, с. Черемошня, с. Бонишин, с. Струтин, с. Якторів та
с. Золочівка, капітальні ремонти бвбліотек с. Словіта та с. Ремезівці.
Придбано музичну апаратуру та обладнання для Народних домів м.
Золочів, с. Розваж, с. Черемошня, с. Підлипці с. Перегноїв, с. Залісся
та с. Ясенівці. В цілому в галузі використано 2162,0 тис. грн.

