Про роботу територіально-господарського комплексу району у 2015 році та
виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Золочівського району за 2015 рік.
Промисловими підприємствами району у 2015 році реалізовано
продукції (робіт та послуг) на суму 372,7 млн. грн., що на 36 млн. грн. більше,
ніж у 2014 році.

Програмний показник виконано на 110,2%. Ріст обсягу

реалізованої продукції забезпечили практично всі промислові підприємства.
Найбільшого росту реалізації досягнуто завдяки безперебійному виробничому
процесу та налагодженню ринку збуту Струтинським МПД ДП "Укрспирт" – в
3,5 рази, ТзОВ "Сенс" – у 2 рази та ТзОВ "Графіка" – на 22 %.
Крім цього, ріст обсягу реалізованої продукції відбувся завдяки
розширенню виробничих потужностей підприємств. Так, у минулому році
діюче підприємство "Д-Мікс" розпочало виробництво олії з соєвих бобів; на
ТзОВ "Електроконтакт Україна" відкрито нові лінії з виробництва джгутів до
легкових автомобілів; на філії ТзОВ "Карпатські мінеральні води" завершено
будівництво складських приміщень для зберігання готової продукції.
Не менш важливим сектором економіки району, який формує основну
частину валового продукту, є агропромисловий комплекс. Виробництво
валової сільськогосподарської продукції за 2015 рік склало 536 млн. грн. та
зменшилося у порівнянні з минулорічним показником на 1%. Програмний
показник виконано на 96,3%. Зменшення обсягів виробництва валової
продукції відбулося за рахунок збільшення на 24% площ посіву технічних
культур (або на 8949 га) і зменшення на 22% площ посіву зернових (або на
6 056га). Хоча посівні площі 2015 року були на 7% більшими, ніж у 2014 році
(46163 га). Урожайність технічних культур зазвичай є на 40% - 45% меншою
від урожайності зернових культур, що спричинило зменшення виробництва
валової продукції.
Валовий збір зернових у 2015 році становив 115,2 тис. тонн, що становить
92,2% до запланованого Програмою показника, технічних культур – 41,5 тис.
тонн, а це 128,9% до Програмного показника, картоплі – 71,8 тис. тонн, що
становить 110% до Програми.
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Усіма категоріями господарств за 2015 рік вироблено 7180 тонн м’яса в
живій вазі, що становить 91% до минулорічного показника та 85% до показника
запланованого Програмою. Вироблено 25400 тонн молока, що становить 96%
до попереднього року та 94% до Програмного показника.
У 2016 році посівні площі будуть на рівні минулого року. Під урожай
2016 року на 8% більше посіяно озимих культур (19,6 тис. га), в тому числі
озимих зернових на 54,5% більше (17,8 тис. га ) від рівня попереднього року.
Будівельними організаціями району у 2015 році виконано будівельних
робіт на 18 млн. 823 тис. грн., що на 9 млн. грн. більше до рівня 2014 року та на
19% більше до запланованого показника.

Впродовж року введено в

експлуатацію 81 індивідуальний житловий будинок, що в 2 рази більше, ніж у
2014 році. Загальна площа введеного житла становить 13 тис. 352 кв. м. і
більша від рівня 2014 року на 60%.
У цьому році планується введення в експлуатацію ІІ черги будівництва 55
квартирного житлового будинку у м. Золочеві, введення будівлі під офісні
приміщення на вул. Чайковського у м. Золочеві та провести реконструкцію
кварталу житлової забудови по вул. Кармелюка у м. Золочеві.
За попередніми даними у 2015 році на розвиток економіки Золочівщини
освоєно 61 млн. грн. капітальних інвестицій.
З усіх капітальних інвестицій найбільше коштів спрямовувалося в
будівельну галузь – 36% до загального обсягу, у сільське, лісове та рибне
господарство – 26%, у промисловість – 23%.
У 2015 році в районі реалізовувався ряд проектів та Програм. В цілому
реалізовано 60 проектів.
Переможцями

обласного

конкурсу

мікропроектів

за

напрямом

"Енергозбереження в освітній сфері" стали 30 шкіл району, в яких проведено
роботи по заміні старих віконних та дверних блоків на нові енергозберігаючі.
Загальна вартість проектів становить майже 4 млн. 265,5 тис. грн.
Відремонтовано 2 Народні доми (с. Гончарівка та с. Верхобуж) в
результаті реалізації мікропроектів (вартість проектів 202,7 тис. грн).
Ряд

проектів

реалізовувався

Золочівською

міською

радою,

які

профінансовано з державного та обласного бюджетів на 20 млн. грн. В рамках
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участі в програмі ПРООН на 2015-2017 роки Золочівською міською радою у
минулому році реалізовано 8 проектів з покращення стану житлового фонду
ОСББ та залучено 1 млн. 11 тис. грн. коштів Європейського Союзу.
Глинянською міською радою розпочато реалізацію проекту з будівництва
каналізаційної мережі м. Глинян, на що з державного фонду охорони
навколишнього природного середовища освоєно 13,3 млн. грн.
Ряд проектів та програм фінансувалися і за рахунок коштів районного та
місцевих бюджетів, на що в цілому освоєно 8,8 млн. грн.
Глинянською міською радою спільно з благодійною організацією "Фонд
розвитку Глинян" розпочато реалізацію проекту за підтримки міжнародної
технічної допомоги "Створення багатофункціонального навчально-виробничого
комплексу трансформерного типу "Мозаїка", що дасть змогу відкрити
культурно-освітній та інтелектуально-бізнесовий центр для розвитку міста
Глиняни та відродження народного промислу – килимарства. Загальна вартість
проекту 483 тис. євро.
У 2015 році на капітальний ремонт доріг з державного бюджету
використано 12,2 млн. грн. На дорогах місцевого значення за кошти обласного
бюджету проведено робіт на 4 млн. 739 тис. грн. Сільськими радами за кошти
місцевих бюджетів відремонтовано дороги на 667,3 тис. грн.
Впродовж 2015 року забезпечено надходжень до зведеного бюджету
податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 136 млн. 377 тис. грн., що
складає 117% до доведених показників. В тому числі до загального фонду
державного бюджету надійшло 47 млн. 882 тис. грн.
Впродовж 2015 року до бюджету району надійшло доходів (без
врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 94 млн. 313 тис. грн., в тому
числі до загального фонду бюджету - 76 млн. 629 тис. грн., до спеціального
фонду – 17 млн. 684 тис. грн.
План по доходах загального фонду виконано на 130%. Проти 2014 року
доходів

загального

фонду

(без

трансфертів)

надійшло

більше

на

29 млн. 209 тис. грн., або на 61,6 відсотка.
Основними джерелами доходів бюджету району є податок на доходи
фізичних осіб – 54,9%, плата за землю – 18% та єдиний податок – 15,3%
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надходження яких склали, відповідно 42 млн. 66 тис. грн., 13 млн.200 тис. грн.
та 11 млн.730 тис. грн.
Порівняно із попереднім роком (в порівняльних умовах) обсяг
надходжень податку на доходи фізичних осіб збільшився на 38,9%, або
11 млн. 782 тис. грн., в основному за рахунок значного збільшення
перерахування цього податку до бюджету району в порівнянні з попереднім
роком ТзОВ "Електроконтакт Україна" – на 2 млн. 766 тис. грн.,
ДП "Золочівський лісгосп" - 491 тис. грн., ДП "Укрспирт" - 290 тис. грн. та
інших

підприємств

та

за

рахунок

росту

грошового

забезпечення

військовослужбовців надходження податку збільшились на 3 млн. 382 тис. грн.,
а також росту розміру орендної плати за земельні паї - 900 тис. грн.

Крім

цього, легалізовано трудові відносини та залучено до оподаткування найманих
працівників, внаслідок чого сплачено додаткові надходження до бюджету.
У 2015 році досягнуто значний ріст (+50,6 відсотків, або 4435,0 тис. грн.
до попереднього року) надходжень плати за землю насамперед, завдяки
продажу

права

оренди

59

земельних

ділянок

сільськогосподарського

призначення загальною площею 994,4 га, поступлення орендної плати за які у
2015 році склали 1 млн. 780 тис. грн.
Завдяки продажу 14 земельних ділянок несільськогосподарського
призначення площею 2,15 га та 6 об'єктів нерухомого майна загальною площею
211,6 кв. м бюджет розвитку спеціального фонду місцевих бюджетів поповнено
на 2 млн. 200 тис. грн.
За 2015 рік заробітна плата з нарахуваннями працівникам бюджетної
сфери району, які утримуються за кошти місцевих бюджетів району виплачена
у повному обсязі, за спожиті комунальні послуги та енергоносії бюджетні
установи району розрахувались повністю.
За оперативними даними на кінець 2015 року середньомісячна заробітна
плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці району становить
2745 грн. при штатній чисельності працівників 8400 осіб.
Середня заробітна плата працюючого у галузі промисловості становить
2719 грн., у галузі сільського та лісового господарства – 2985 грн., у бюджетній
сфері – 2523,6 грн.
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На кінець 2015 року заборгованість з виплати заробітної плати по району
відсутня.
Видатки на пенсійні виплати у 2015 році склали 307 млн. грн.
Забезпечено виплату пенсій та грошових допомог 19362 пенсіонерам району.
Середній розмір пенсії станом на 1.01.2016 року склав 1364 грн. та
збільшився у порівнянні з початком року на 118 грн.
На соціальний захист населення у минулому році реалізовувалися 43
державні програми.

На виплату допомог, житлових субсидій, пільг та

компенсацій використано 123,4 млн. грн.
Державну допомогу отримали 10167 сімей району.
14416 громадян користуються пільгами з оплати житлово – комунальних
послуг, з них 394 учасники бойових дій АТО, в т. ч. 94 особи з числа
демобілізованих.
За

призначенням

житлової

субсидії

звернулось

9445

членів

домогосподарств, що в 7 разів більше ніж у попередньому році. Призначено
9249 житлових субсидій, профінансовано 42 млн. 630,1 тис. грн.
За субсидією на тверде паливо готівкою у 2015 році звернулось 485
членів домогосподарств. Призначено 454 субсидії. Виплачено 719,5 тис. грн.
на придбання твердого палива.
Впродовж 2015 року 304 учасникам бойових дій АТО виплачена
одноразова допомога на суму 266,0 тис. грн. з державного бюджету.
206 учасників АТО отримали матеріальну допомогу з районного бюджету
на суму 430 тис. грн.
131 особі виплачено одноразову адресну грошову допомогу для
демобілізованих учасників АТО з обласного бюджету на суму 393 тис. грн.
З метою забезпечення земельними ділянками учасників АТО розроблено
5 кварталів для надання земельних ділянок у власність для ведення садівництва
по 0,10 га (231 ділянка) (Підгородненська сільська рада, Струтинська с/р,
Єлиховичівська с/р, Ясеновецька с/р, Почапівська с/р).
Учасникам

АТО надано 307 дозволів на розроблення проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність на загальну площу
94,2 га (191 ділянка – для ведення садівництва, 91 – для ведення особистого
селянського господарства, 25 – для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд).
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Надано у власність 125 ділянок на площу 59,7 га (94 ділянок – для
ведення садівництва, 28 – для ведення особистого селянського господарства, 3
– для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд).
Для дітей демобілізованих учасників АТО оплата за відвідування
садочків знижена на 50%, а у дошкільних закладах сіл Гончарівка та Єлиховичі
їх звільнено від оплати.
51 дитину із сімей учасників АТО оздоровлено у літніх таборах.
Ведеться постійна робота у напрямку соціального захисту дітей.
Впродовж останніх років збільшується тенденція до влаштування дітей у
сімейні форми виховання. На сьогодні їх частка складає 83 % від загальної
кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
На даний час 20 дітей підлягають усиновленню.
Реалізовуючи заходи Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, у 2015 році
забезпечено житлом 1 особу з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування – одиноку матір, яка виховує двох малолітніх дітей.
Впродовж

літнього

періоду всі

діти-сироти

та

діти

позбавлені

батьківського піклування були оздоровлені, на що з районного бюджету
відповідно до заходів Районної програми оздоровлення та відпочинку дітей,
використано 38,4 тис. грн.
Для покращення умов відпочинку та збільшення кількості оздоровлених
дітей у 2016 році продовжуватиметься робота з реконструкції табору
відпочинку "Сокіл" в с. Сасів. Проект подано на фінансування у 2016 році з
державного фонду регіонального розвитку на 2млн.грн.
На виконання районної програми розвитку дошкілля робиться акцент на
охоплення більшої кількості дітей віком від 2 до 6 років дошкільною освітою.
У 2015 році було відкрито по одній додатковій групі на 25 дітей на базі
Зозулівського НВК та Золочівського ДНЗ №3.
З метою подальшого збільшення охоплення дітей дошкільною освітою у
2015 році розпочато роботи з реалізації проекту по реконструкції приміщення
Вороняцької ЗОШ І-ІІ ст., який став переможцем в обласному конкурсі
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мікропроектів за напрямком "Розвиток мережі дошкільних навчальних
закладів". На базі колишньої школи планується відкриття 3-ьох дошкільних
груп. Загальна вартість проекту 568,8 тис. грн.
Освітянська галузь району наявною матеріально-технічною базою
забезпечила проведення якісного навчального процесу для 6687 учнів району та
реалізовувала заходи з удосконалення та розвитку мережі закладів освіти.
Крім 30 мікропроектів з енергозбереження в освітній сфері проводилися
роботи

з реалізації проекту, що став переможцем в обласному

конкурсі

мікропроектів за напрямком "Створення якісного навчального середовища". У
результаті реалізації проекту на базі Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
облаштовано центр військово-патріотичного виховання.
Проведено ремонтні роботи у Золочівському НВК "Школа Радості", в
результаті відкрито додаткове приміщення для 1-го класу.
Для покращення умов навчання учнів та зміцнення матеріальної бази
освітніх установ району на початок навчального року проведені всі необхідні
ремонтні роботи, на що використано більше 5 млн. грн.
З

метою

налагодження

партнерських

зв’язків

освітян

у

сфері

міжнародного співробітництва у минулому році налагоджено співпрацю з
Асоціацією франко-української дружби. До проекту під назвою

"Франція

далека та близька" залучені 13 шкіл району, у яких вивчається французька
мова. У 2015 році за кошти Асоціації закуплено оргтехніку (80 тис. грн.) для
п’яти шкіл району.
Медична допомога населенню району у минулому році надавалася в 76
установах

охорони

здоров'я,

ліжкова

мережа

складала

470

ліжок

(забезпеченість становила 67,42 ліжок на 10 тис. населення). На початок
поточного року виведено 45 ліжок з мережі (забезпеченість склала 60,96 ліжок
на 10 тис. населення).
Розвивається мережа закладів загальної практики сімейної медицини. На
засадах сімейної медицини обслуговується 41% населення району.
У 2016 році на базі фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Ремезівці,
Скварява, Шпиколоси, Сновичі заплановано відкрити сільські лікарські
амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
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Для покращення матеріально-технічної бази медустанов у минулому році
проводився

ремонт

покрівлі

приміщення

стоматологічної

поліклініки,

капітальний ремонт покрівлі і заміна вікон дитячого відділення районної
лікарні та поточні ремонти закладів охорони здоров'я району на загальну суму
1350 тис. грн.
В районі функціонує 78 Народних домів та діє централізована
бібліотечна система, що включає 64 сільські бібліотечні філії. У 2015 році для
поповнення бібліотечних фондів та придбання нової літератури з районного
бюджету виділено 40,0 тис. грн.
З метою забезпечення належного функціонування закладів культури у
минулому році в дев'яти Народних домах проводилися поточні та капітальні
ремонти, на що освоєно 583 тис. грн., на проведення ремонту районної
бібліотеки та бібліотечних філій профінансовано 188,2 тис. грн. Для бібліотек
м. Глиняни, с. Білий Камінь та с. Плугів придбано комп'ютерне обладнання.
Впродовж 2015 року реалізовувалися 22 програми, на які в районному
бюджеті було передбачено

3 млн. 991,3 тис. грн. та профінансовано

3 млн. 787,3 тис. грн., що становить 95%.
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