Про роботу господарського комплексу району за 2016 рік
перспективи на 2017 рік.
Впродовж

минулого

року

робота

райдержадміністрації

спрямовувалась на всебічний розвиток галузей економіки та
покращення рівня життя мешканців району.
Діяльність агропромислового комплексу району спрямована
на створення сприятливих умов для комплексного розвитку сільських
територій.
Сільськогосподарським

виробництвом

займаються

89 спеціалізованих сільськогосподарських підприємств та 13437
особистих господарств населення.
Посівна площа по всіх категоріях господарств у 2016 році
становила 47744 га та збільшилася у порівнянні з попереднім роком
на 3,5%. Розорені землі в районі використовуються на 100%. У
рейтинговому оцінюванні за кількістю використання ріллі район
посідає 1 місце.
У структурі посівних площ зернові культури становили 59,5%,
технічні культури – 26,2%, кормові – 4,5%, картопля – 7,9%, овочі –
1,8%.
Виробництво

валової сільськогосподарської продукції

порівнянні з попереднім роком зросло на 4%.
рахунок збільшення

у

Ріст відбувся за

виробництва зернових, цукрового буряка та

картоплі.
Валовий збір зернових становив 160 тис. тонн (урожайність
55,9 ц/га), технічних культур 24,7 тис. тонн (урожайність 23,0ц/га),
картоплі 73,8тис. тонн (урожайність 194,9ц/га), овочів 16,1 тис. тонн
(урожайність 174,0ц/га).
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З

метою

фінансової

сільгосптоваровиробникам галузі

допомоги

рослинництва

дрібним

профінансовано

районну програму "Насінництво" в сумі 130 тис. грн., з них для ФГ
"Ольвія" – 90 тис. грн. та ФГ "Спільника" – 40 тис. грн. Ці фермерські
господарства

забезпечили

високоякісним

насінням

першої

репродукції озимої пшениці 10 господарств та ярого ячменю – 5
господарств району. Як результат, у господарствах, що вирощували
ячмінь, за рахунок більшої урожайності додатково отримано
552 тонни зерна на суму 2,04 млн. грн. Прогнозується, що за рахунок
збільшення урожайності озимої пшениці у

господарствах, які

скористалися програмою і посіяли високоякісне насіння, додатково
отримають 567 тонн зерна озимої пшениці на суму 2,3 млн. грн.
Непроста ситуація склалася в галузі тваринництва, зокрема у
молочному скотарстві. Проте за

останні роки спостерігається

тенденція до збільшення питомої ваги домогосподарств приватного
сектору, які утримують 4 і більше голів корів. З метою підтримки
таких домогосподарств за рахунок коштів районної програми
"Тваринництво" профінансовано 24 домогосподарства
50 тис. грн. Це

в сумі

стало стимулом для збільшення кількості

цих

домогосподарств (35 домогосподарств, що на 4 більше ніж у 2015 році).
Для підтримки сімейної молочної ферми Ю.Свідерського
профінансовано заходи Програми в сумі 150 тис. грн. для закупівлі
пресу для тюкування сіна та холодильного обладнання. Це сприяє
розвитку

тваринництва, а

реалізовувати
екологічно

в подальшому дає можливість

проекти щодо забезпечення високоякісними та
чистими

продуктами

харчування

дошкільні

та

загальноосвітні навчальні заклади району, зокрема, проект "Склянка
молока".
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У

2017

році

продовжуватиметься

стимулювання

сільськогосподарських товаровиробників шляхом фінансування

з

районного бюджету заходів Комплексної програми підтримки та
розвитку агропромислового комплексу (775,6 тис. грн).
Позитивний вплив на розвиток агропромислового комплексу
мають підприємства, які крім виробництва, займаються переробкою
сільськогосподарської сировини. Так, в минулому році у с. Поляни
ТзОВ "Барком" відкрито цех з виробництва сирів з коров'ячого та
козячого молока, виробнича потужність якого 4 тонни в місяць. У
2017 році підприємство планує розширити асортимент продукції,
виробляючи сири з овечого молока.
ПП "Глиняни Агро" – одне з небагатьох господарств району,
яке

вирощує зернові та

займається вирощуванням свиней.

Господарством завершується реалізація проекту з відкриття забійного
цеху, потужністю 400 голів свиней в зміну або 100 голів ВРХ в зміну.
Залучені інвестиції становитимуть 1,5 млн. грн. В

подальшому

підприємство планує на базі цеху відкрити лінію по обваловці туш
тварин

з подальшою реалізацією тваринницької

продукції в

торгівельній мережі.
Покращення показників галузі тваринництва може відбутися і за
рахунок реєстрації підприємств, які провадять виробничу діяльність
на території району (зокрема два підприємства по вирощуванню
птиці ТзОВ "КПК – Агроінвест", ТзОВ "Агідель" та ТзОВ "Барком").
17134 власників земельних паїв у 2016 році
договорів

уклали 32495

оренди з сільськогосподарськими підприємствами на

площу 35751 га.
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За минулий рік власникам паїв нараховано 55 млн. 89 тис. грн.
орендної плати або 1543 грн. за 1 га. На даний час виплачено
55 млн. 24 тис. грн. ( 99,9%).
Середній відсоток нарахування орендної плати від вартості
землі становить 4,9% (у 2015 році - 4,2%).
Промисловість є одною з ключових галузей економіки
Золочівщини. Розширення і модернізація промислового виробництва,
збільшення випуску конкурентоздатної промислової продукції є
основою для розвитку економіки та стабілізації соціальної сфери
району.
У 2016 році промисловими підприємствами на 69% збільшено
обсяги реалізованої промислової продукції у порівнянні з попереднім
роком. У рейтинговій оцінці за темпами росту обсягів реалізації
промислової продукції район посідає 2 місце серед районів області.
Це відбулося за рахунок відкриття нових виробничих ліній, площ,
розширення виробничих потужностей, реалізації інвестиційних
проектів. Так, у 2016 році ТзОВ "Д-Мікс", основна діяльність якого
спрямована на виробництво і торгівлю кормів для тварин, відкрило
нове виробництво з переробки олійних культур, потужністю 50 тис.
тонн в рік. На новому виробництві створено 45 робочих місць. Крім
цього, у минулому році підприємством збільшено потужність
зернозберігального комплексу до 45 тис. тонн. На заводі виробництво
комбікорму,

переробка

олійних

культур

здійснюється

з

використанням альтернативних відновлювальних джерел енергії
(лузги соняшникової).
На

майбутнє компанія планує розширення виробничих

площадок вирощування птиці, будівництво нового цеху з глибокої
переробки м'яса птиці та лінії пакування готової продукції.
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На ТзОВ "Електроконтакт Україна" розміщено додаткові
конвеєрні лінії проекту BMW та реконструйовано орендований цех
для розміщення проекту Daimler (кабельні мережі для автомобілів
Mercedes), що дало можливість створити нові робочі місця. В цілому
на підприємстві працює 1200 осіб.
Товариство

з

обмеженою

відповідальністю

"Карпатські

мінеральні води" відкрило нове виробництво з виготовлення галетів
із злаків (злакових чіпсів), потужністю 350 кг/год. У поточному році
підприємство планує відкрити лінію по розливу води в скляну тару.
Будівельними організаціями району у 2016 році виконано
будівельних робіт на 60,5 млн. грн. Введено в експлуатацію
30 будівель нового житла, загальною площею 7355 м кв., в тому
числі, введено в експлуатацію після реконструкції ІІ чергу 55-ти
квартирного житлового будинку у м. Золочеві по вул. Львівській, 65,
площею 1213 кв. м.
У

2017

році

планується

ввести

в

експлуатацію

після

будівництва:
- квартал житлової забудови у м. Золочеві на 111 квартир,
-20-ти

квартирний

житловий

будинок

з

офісними

приміщеннями,
- офісний будинок у м. Золочеві, загальною площею 408,6 кв. м,
- комплекс придорожнього сервісу по вул. Тернопільській у
м. Золочеві.
Для

надання

державного

пільгового

кредитування

індивідуальним сільським забудовникам реалізовувалася районна
програма "Власний дім", з районного бюджету профінансовано
50 тис. грн. На 2017 рік передбачається фінансування у сумі
100 тис. грн.
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За попередніми даними, у минулому році на
економіки

району

було

спрямовано

близько

150

розвиток
млн.

грн.

капітальних інвестицій.
В 2016 році реалізовувався 131 проект, що в 2 рази більше, ніж у
2015 році. На реалізацію проектів з різних джерел фінансування було
спрямовано 61 млн. грн.
Зокрема, за кошти державного фонду регіонального розвитку
реалізовувалося два проекти: реконструкція дитячого відділення
Золочівської

центральної

районної

лікарні

та

реконструкція

зовнішнього освітлення вулиць с. Червоне. Загальна вартість проектів
2176,1 тис. грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам

на

соціально-економічний

розвиток

профінансовано

83 заходи та спрямовано 3142,9 тис. грн.
За рахунок коштів Програми обласного конкурсу мікропроектів
місцевого розвитку реалізовано 24 проекти, загальною вартістю
2807,6 тис. грн.
Ряд проектів та програм фінансувалися і за рахунок коштів
районного та місцевих бюджетів, на що в цілому освоєно
23,9 млн. грн., що на 20% більше, ніж у 2015 році.
За

рахунок

коштів

районного

та

місцевих

бюджетів

співфінансовувалися проекти та фінансувалися роботи на:
- 26 об'єктах галузі культури на загальну суму 4095,7 тис. грн.
- 4 об'єктах галузі освіти на суму 1148,7 тис. грн.,
- 8 об'єктах галузі охорони здоров'я на суму 1456,7 тис. грн.,
- 14 об'єктах по вуличному освітленню на суму 2831,5 тис. грн.,
(Програма вуличного освітлення населених пунктів району –
261,3 тис. грн.)
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Питома вага капітальних видатків в обсязі усіх видатків,
проведених

місцевими

радами,

у

порівнянні

з

2015

роком

збільшилася та становить 8,6%.
У минулому році реалізовано ряд проектів, що фінансувалися
фондами охорони навколишнього природного середовища.
За рахунок коштів державного фонду охорони навколишнього
природного середовища у 2016 році профінансовано роботи на трьох
об'єктах на суму 25,6 млн. грн. Фінансувалися наступні об'єкти:
каналізування вулиць П.Мирного, О.Кобилянської, М.Залізняка в
м. Золочеві; будівництво водопостачання та каналізування вулиць
Замкової, Спортивної, Перемоги та М. Кривоноса у м. Золочеві та
будівництво каналізаційної мережі м. Глиняни.
За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього
природного

середовища

виконувалися

роботи,

пов’язані

з

поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми по вул.
Шевченка у м. Золочеві, освоєно 299,8 тис. грн.
З метою забезпечення населення міста Золочева питною водою
нормативної якості реалізовувалися два проекти по Програмі "Питна
вода", загальною вартістю 410,7 тис. грн.
В

минулому

"Створення

році

продовжувалася

багатофункціонального

реалізація

проекту

навчально-виробничого

комплексу трансформерного типу "МОЗАЇКА" із залученням коштів
міжнародної технічної допомоги. Метою реалізації проекту є
відродження та збереження традиційного історичного місцевого
ремесла – килимарства та розвитку молодіжних ініціатив. Загальна
вартість проекту 483 тис. євро (14 млн. грн.). В 2016 році використано
8810,6 тис. грн. міжнародної технічної допомоги. У поточному році
реалізація проекту завершиться.
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Ще один проект із залученням коштів міжнародної технічної
допомоги реалізовувала Золочівська міська рада в рамках проекту
ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" з
впровадження енергозберігаючих заходів. Загальна вартість проекту
2647 тис. грн.
З метою пропагування безпечної поведінки дітей у побуті,
школі, на вулиці, на дорогах, а також інформування про права та
обов’язки громадянина за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги реалізовується проект "Попередження дитячої злочинності
та травматизму на дорогах через співпрацю громади Золочівського
району і Національної поліції у впровадженні інноваційних методик
задля

безпечного

життя".

Проект

Канадського фонду місцевих ініціатив.

реалізується

за

підтримки

Загальна вартість проекту

складає 470 тис. грн.
У рейтинговому оцінюванні за обсягом залучених коштів
міжнародної технічної допомоги район посідає друге місце в області.
У 2017 році продовжуватиметься робота над реалізацією
незавершених та нових проектів. Так, до фінансування за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та
бюджету розвитку обласного бюджету запропоновано 20 об'єктів.
На конкурс проектів, що можуть фінансуватися за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвитку подано 5 заявок, а
для участі у конкурсному відборі мікропроектів подано 60 заявок.
Крім цього, запропоновано перелік основних доріг для
фінансування у 2017 році

з обласного бюджету на 3 млн. грн.

Передбачається, що з місцевих бюджетів буде профінансовано
710,0 тис. грн.

Зазначені кошти будуть спрямовані для укладки

суцільного асфальтобетону.
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На ремонт доріг у минулому році виділено у 4 рази більше
коштів, ніж у 2015 році та в цілому профінансовано 16439,06 тис.
грн., в тому числі з обласного бюджету 16,0 млн. грн., за кошти
місцевих рад – 439,06 тис. грн., за які прокладено 6,5 км суцільного
асфальтобетону (у 2015 році – 800 м суцільного асфальту).
Впродовж 2016 року до загального фонду бюджету району
надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі
126 млн. 185 тис. грн., що становить 137% до уточнених показників.
У порівнянні з 2015 роком доходи загального фонду бюджету району
збільшилися на 49 млн. 667 тис. грн. або на 64,9 %. За рівнем
виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів район
посідає 1 місце в області у рейтинговій оцінці.
Надходження до загального фонду районного бюджету склали
72 млн. 373 тис. грн., що становить 144,1% до уточненого плану або
більше на

22 млн. 135 тис. грн. В порівнянні з 2015 роком

надходження до районного бюджету збільшились на 71,5%.
Основними джерелами доходів бюджету району є податок на
доходи фізичних осіб – 57,1% в загальній сумі надходжень загального
фонду, плата за землю – 14,1%, єдиний податок – 15,3% та акцизний
податок з реалізації підакцизних товарів – 9,4%.
Надходження податку на доходи фізичних осіб становлять
72 млн. грн. та на 71,2% більші від надходжень попереднього року,
єдиного податку надійшло 19 млн. грн., що на 65% більше 2015 року,
податку за землю – 18,7 млн. грн. та на 35,3% більше попереднього
року, акцизного податку надійшло 11,9 млн. грн. та на 96,8% більше
від 2015 року.
Виконання планових показників забезпечено по усіх 36 місцевих
бюджетах району.
Надходження до спеціального фонду бюджету району склали
4008,6

тис. грн., що

в 3,7 рази більше до уточненого плану.
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А у порівнянні з 2015 роком надходження зросли на 61,3%, зокрема
за

рахунок

надходжень

коштів

пайової

участі

в

розвитку

інфраструктури – більше в 4,3 рази та продажу земельних ділянок –
на 72,8%. У 2016 році від продажу земельних ділянок надійшло
3237,9 тис. грн. В поточному році заплановано продаж права оренди
12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення на площу
155,95 га.
Впродовж 2016 року місцевими радами району перераховано до
районного бюджету 5580,3 тис. грн. субвенцій, що на 2134,9 тис. грн.
або 62,0% більше, ніж у 2015 році. Кошти виділялися на утримання
бюджетних установ, розташованих на території відповідних місцевих
рад та на виконання програм соціально-економічного розвитку.
В цілому фінансувалося 30 районних програм.
Зокрема,

у

2016

матеріально-технічного

році

на

розвитку

реалізацію

заходів

програми

пожежно-рятувальної

служби

виділено 110 тис. грн. на переоснащення пожежно-рятувальної
служби обладнанням та на забезпечення особового складу одягом.
Аналогічна програма прийнята на 2017 рік з фінансуванням
380 тис. грн. для придбання засобів захисту органів дихання та зору і
пожежних рукавів, оскільки гасіння пожеж, особливо в літній період,
для району є проблемою останніх років. Горіння сухої трави, горіння
торфів є особливо складним та небезпечним. У 2016 році у гасінні
торф'яної

пожежі

застосовано

метод

змішування,

який

дав

можливість у 2,9 рази зменшити витрати як пального, так і коштів.
Ще одна програма профінансована в сумі 100 тис. грн. з метою
комплексного
розв'язання
проблем
матеріально-технічного
забезпечення двох військових частин, які дислокуються на території
району та беруть участь в антитерористичній операції.
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З метою підтримки заходів призову по мобілізації і на строкову
службу фінансувалася районна Програма сприяння діяльності та
матеріально-технічного забезпечення райвійськкомату (50 тис. грн.).
Крім цього, до проведення заходів по призову долучалися
керівники
суб'єктів
господарювання,
зокрема
забезпечено
перевезення призовників на Львівський обласний збірний пункт,
проведення оповіщення призовників, розшукових заходів відносно
призовників, які ухиляються від проходження військової служби та
перевезення відібраних кандидатів для проходження військової
служби за контрактом у 184 Навчальний центр с. Старичі
Яворівського району.
У минулому році на військову службу у Збройні Сили України
за контрактом вступили 103 особи. Виконання планового завдання у
І півріччі становило більше як 100%.
Під час весняної та осінньої призовної кампанії призвано
69 молодих юнаків на строкову службу. Виконання встановленого
плану по відправці молоді у війська становило весною 132%, восени
– 100%.
Минулий рік став початком проведення реформи державних
закупівель. З 1 червня 2016 року зобов'язано всіх розпорядників
бюджетних коштів здійснювати закупівлі через електронні
майданчики системи "Prozorro". У системі державних закупівель
"Prozorro" проведено 93 закупівлі на суму 26,4 млн. грн., економія
коштів – 2 млн. грн., в тому числі проведено 11 тендерів на суму
23,4 млн. грн. (економія коштів – 1,5 млн. грн.) та 82 допорогові
закупівлі на суму 3,0 млн. грн. (економія коштів – 0,5 млн. грн.).
За кількістю проведених допорогових закупівель район другий в
області.
На рівень життя населення впливають соціальна захищеність та
належний розмір заробітної праці. Середньомісячна заробітна плата
за 9 місяців 2016 року склала 3759 грн. та збільшилася у порівнянні з
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відповідним періодом 2015 року на 37,7%, а у порівнянні з початком
року – на 29%.
Впродовж минулого року райдержадміністрацією проводилася
відповідна

робота

щодо

детінізації

економіки,

легального

використання найманої робочої сили та виплати заробітної плати
більшої за мінімальну. Результатом є збільшення у грудні 2016 року
кількості найманих працівників, які отримували заробітну плату
більшу від мінімальної. Їх питома вага у загальній кількості
працюючих становить 94%. Проте є ще над чим працювати, адже
лише 62% зайнятих отримали у грудні минулого року заробітну плату
більшу від 3200 грн.
Найбільшу заробітну плату отримують працівники ТзОВ "Аллер
Аква Україна" – 11993 грн., ТзОВ "Електроконтакт Україна" –
8448 грн., ПП "Галкомсервіс" – 7488 грн., ТзОВ "Княжі лани" –
6221 грн., ТзОВ "Центр сервісного обслуговування" – 6347 грн.
На

соціальний

захист

населення

у

минулому

році

використано 184,5 млн. грн. на допомоги, житлові субсидії, пільги,
що на 50% або на 61 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.
Державну допомогу отримали 9097 сімей району. Найбільше
допомог отримували матері при народженні дитини (2924 сім'ї), яким
виплачено

40%

від

загальної

суми

призначених

допомог

та

малозабезпечені сім'ї (2753 сімей), яким виплачено 29,8% всієї суми
допомог.
У 2016 році призначено субсидій на житлово-комунальні
послуги на суму 123 млн. 959 тис. грн., що в 2,9 рази більше, ніж у
2015 році.

Субсидії призначено 15410 домогосподарствам, що на

43,5% більше, ніж у попередньому році. Субсидіями охоплено 71,7%
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домогосподарств та 61,6% населення району. Середньомісячний
розмір субсидії на житлово-комунальні послуги становив 2146,15 грн.
Середньорічний розмір субсидії на скраплений газ та тверде паливо –
2819,16 грн.
У 2016 році фінансувалася Комплексна цільова програма
соціальної

підтримки

населення

району.

Бюджетні

кошти

використано на місцеві пільги громадянам в сумі 278,7 млн. грн., на
виплату одноразових допомог – 795,0 тис. грн., зокрема громадянам,
які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС – 103 тис. грн.
400 тис. грн. – на закупівлю житла учаснику бойових дій АТО,
інваліду війни І групи І.Назаревичу. Придбано 2-ох кімнатну
квартиру, площею 87,6 кв.м у м. Львові по вул. Стрийській, 45"а",
загальною вартістю 1296,480 тис. грн. (400,0 тис. грн. – районний
бюджет, 425,0 тис. грн. – державний бюджет, 471,0 тис. грн. – інші
джерела).
На початок 2017 року на обліку перебуває 262 учасники АТО з
числа демобілізованих. В минулому році 145 демобілізованих
учасників АТО одержали одноразову адресну допомогу з обласного
бюджету в сумі 435 тис. грн., 96 учасників АТО одержали
матеріальну допомогу на суму 298,5 грн. з районного бюджету.
Сім'ї загиблих учасників АТО одержали одноразову допомогу з
районного бюджету в розмірі 50 тис. грн.
Учасникам АТО виділено 488 земельних ділянок площею 342 га,
з них 245 ділянок в межах населених пунктів на загальну площу
270 га та 243 ділянки за межами населеного пункту на площу 72 га.
З загальної кількості виділених земельних ділянок 55 – для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд, 211 – для ведення особистого селянського
господарства та 222 ділянки для ведення садівництва. До
Золочівської міської ради подано 45 заяв учасників АТО про
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виділення земельних ділянок. У затвердженому детальному плані
території міста заплановано для них 142 ділянки. На черговій сесії
міської ради це питання буде розглянуто.
Психологічну реабілітацію у санаторіях пройшли 65 учасників
АТО.
84 учасники бойових дій пройшли оздоровлення в соляній
кімнаті реабілітаційно-катехитичного центру при церкві Блаженного
Миколая Чарнецького, використано 25,2 тис. грн. коштів районного
бюджету.
Ведеться постійна робота в напрямку соціального захисту
дітей.
Збільшується тенденція до влаштування дітей у сімейні форми
виховання. На сьогодні їх частка складає 83,3 % від загальної
кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
На даний час 16 дітей підлягають усиновленню. Сформована
база кандидатів в усиновителі, яка налічує 4 подружні пари.
У 2016 році усиновлено 1 дитину, що перебувала на місцевому
обліку.
Впродовж літнього періоду

в оздоровчих таборах відпочило

315 дітей, в тому числі 235 дітей пільгових категорій, на що
використано 472,8 тис. грн.
У дитячому позаміському закладі відпочинку «Сокіл» відпочило
219 учнів, в тому числі 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 1 дитина-інвалід, 3 дітей, які потерпіли від
наслідків Чорнобильської катастрофи, 97 дітей з малозабезпечених,
багатодітних сімей, 14 дітей з сімей учасників АТО, 1 дитина з сім’ї,
вимушено переміщеної з зони АТО, та
дитячого будинку "Рідний дім".
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53 вихованці

районного

На базі закладів освіти впродовж літнього періоду працювали
33 мовних табори, якими охоплена 861 дитина та використано
9057 грн.
Для забезпечення рівного доступу населення до якісної освіти у
районі функціонують 52 загальноосвітні навчальні заклади, у яких
здобуває освіту 6751 учень. Середня наповнюваність класів становить
14,7 учнів. У 2016 році призупинено діяльність ЗОШ І ст.
с. Погорільці. Для учнів цієї школи організовано підвіз шкільним
автобусом до Куровицької ЗОШ І-ІІІ ст.
На сьогодні потребують перевезення 1464 учні та 417 педагогів.
За бюджетні кошти підвозиться 99,6% учнів. Підвіз школярів
здійснюється маршрутним транспортом та 20 шкільними автобусами.
Реалізація програми «Шкільний автобус» дала змогу вирішити
проблему довозу учнів, вчителів до сорока восьми шкіл району.
У минулому році за бюджетні кошти в повному обсязі
проводилось безкоштовне харчування учнів пільгових категорій та
фінансувалося 50% вартості харчування дітей 1-4 класів.
З метою налагодження партнерських зв’язків освітян у сфері
міжнародного співробітництва у 2016 році продовжувалася співпраця
з представництвом видавництва Великобританії Оксфорд Юнівесіті
Прес в Україні, а також з Асоціацією франко-української дружби. До
проекту під назвою "Франція далека та близька" залучені 13 шкіл
району, у яких вивчається французька мова. У результаті реалізації
проекту на базі Центру дитячої та юнацької творчості відкрито
кабінет франкознавства за кошти Асоціації. Успішною є співпраця
навчальних закладів міста з Корпусом Миру США в Україні.
Дошкільна освіта як первинна ланка системи неперервної
освіти

представлена

в

районі

12

дошкільними

навчальними

закладами, у яких виховується 1197 дітей та 12 навчально-виховними
- 15 -

комплексами з дошкільними підрозділами (17 груп), якими охоплено
370 дітей дошкільного віку.
Пріоритетним завданням залишається розширення мережі
дошкільних навчальних закладів та збільшення охоплення дітей
дошкільною освітою. У минулому році відкрито по одній додатковій
групі на 25 дітей на базі Сновичівського та Плугівського НВК. У
с. Підгайчики

відкрито дошкільний навчальний заклад з групою

короткотривалого перебування дітей на базі Підгайчиківської ЗОШ
І-ІІ ст. Рівень охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до
6 років становить 64,6%.
Для зміцнення матеріальної бази закладів освіти проведено
капітальні ремонти дахів Зозулівського НВК та

Колтівської

ЗОШ І-ІІІ ст. з заміною шиферної покрівлі на металочерепицю,
капітальний ремонт фасаду з утепленням Вороняцького НВК
(колишнє приміщення школи), поточні ремонти приміщень під
дошкільні підрозділи у Плугівській

та Сновицькій ЗОШ І-ІІІ ст.,

реалізовано мікропропроект у Білокамінському НВК з заміни 84
віконних блоків, на що освоєно 1455 тис. грн. За кошти обласного
бюджету для покращення навчально-матеріальної бази опорного
закладу

Сасівський

НВК

придбано

обладнання

на

суму

583,49 тис. грн. В цілому на розвиток освіти освоєно 3,5 млн. грн.
бюджетних коштів.
У 2017 році планується продовжувати реалізацію проектів у
закладах освіти, зокрема подано 19 заявок на обласний конкурс
мікропроектів, 4 об'єкти запропоновано до фінансування за кошти
субвенції з державного бюджету та 2 об'єкти – за рахунок бюджету
розвитку обласного бюджету. Одним з пріоритетних об'єктів, якому
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приділятиметься особлива увага у

поточному році, залишається

реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку "Сокіл".
З метою залучення широких верств населення до масового
спорту та максимальної реалізації здібностей молоді розвиваються
такі види спорту як футбол, дзюдо, бокс, легка атлетика, теніс,
кіокушинкай,

волейбол,

баскетбол,

шахи

та

шашки,

успіхи

представників яких є візитною карткою Золочівщини.
На території району налічується 207 спортивних споруд. Серед
них: стадіон "Сокіл", 64 майданчики з тренажерним обладнанням,
25 футбольних полів, два майданчики з синтетичним покриттям,
21 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять, 28 спортивних
залів, 10 стрілецьких тирів та інші споруди.
У 2016 році встановлено 3 спортивні майданчики зі штучним
покриттям та тренажерним обладнанням, на що освоєно 1228 тис. грн.
бюджетних

коштів.

Зокрема,

Золочівською

міською

радою

використано 500 тис. грн. коштів обласної програми та 600 тис. грн.
коштів місцевого бюджету (на замощення основи). Куровичівською
та Словітською сільськими радами використано по 50 тис. грн. з
обласного бюджету та на підготовку основи освоєно 28 тис. грн.
коштів місцевих бюджетів.
33 місцевим радам за кошти обласного бюджету закуплено
футбольні та волейбольні форми, тенісні столи, спортивні м'ячі,
футбольні сітки на суму 99,1 тис. грн.
З метою залучення населення до занять спортом та враховуючи
інтереси і здібності молоді до різних видів фізично-спортивних
спрямувань

за

взаємодії

влади

та

громадської

організації

"Шанувальники боксу Золочівщини" проведено реконструкцію
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приміщень танцювального залу районного Народного дому під
секцію боксу.
Медична допомога населенню району надається в 76 установах
охорони здоров'я, мережа яких включає 3 лікарняні заклади,
62 фельдшерсько-акушерських пункти, 10 сільських лікарських
амбулаторій загальної практики сімейної медицини. На засадах
сімейної медицини обслуговується 70,6% населення району.
З метою раціонального використання бюджетних коштів у
2016 році виведено з мережі 45 ліжок та скорочено 17 посад
медичного

персоналу

(економічний

ефект

358,5

тис.

грн.).

Планується скорочення ліжкової мережі ще на 70 ліжок. Для надання
якісної

медичної

допомоги

переводиться

неврологічне

і

офтальмологічне відділення з філії с. Білий Камінь в м. Золочів, що
дасть можливість також зекономити кошти на енергоносії (близько
500 тис. грн.). Крім цього, завершується ліквідація реабілітаційного
відділення

в

с.

Білий

Камінь,

яке

перестало

виконувати

функціональне призначення.
З метою розвитку галузі охорони здоров'я в минулому році
фінансувалася районна програма розвитку медицини на суму
2523,4

тис.

грн.

та

для

забезпечення

п'ятьох

хворих

з

трансплантованими органами нефрологічного профілю необхідними
медикаментами

профінансовано

районну

програму

в

сумі

800 тис. грн.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних
установ проведено реконструкцію дитячого відділення Золочівської
ЦРЛ,

реконструкцію

чотирьох

ФАПів,

капітальні

ремонти

лікувально-приймального, пологового, поліклінічного відділень ЦРЛ,
капітальний ремонт покрівлі на дитячій консультації та замінено
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віконні блоки у двох амбулаторіях. Крім цього, придбано санітарний
автомобіль, фіброгастроскоп та інше медичне обладнання. В цілому
капітальні видатки в галузі медицини становили 3384,8 тис. грн., що
становить 6,5% до усіх видатків на утримання галузі. Крім цього,
залучено 4346,2 тис. грн. позабюджетних коштів.
Основними завданнями в галузі охорони здоров'я у 2017 році
буде: створення центру первинної медико-санітарної допомоги,
розширення діагностично-приймального відділення зі створенням
повноцінного травмпункту, створення залу гемодіалізу та придбання
діагностичного обладнання, зокрема рентгенодіагностичної системи
та апарату С-дуга, ехокардіографа з доплером.
вирішення

питання

раціонального

Важливим буде

використання

приміщень

Білокамінської філії Золочівської ЦРЛ та реорганізація ФАПів сіл
Ремезівці, Сновичі, Скварява, Шпиколоси в сільські лікарські
амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Заклади культури Золочівщини свою роботу спрямовують на
формування та реалізацію державної політики в галузі культури,
забезпечують відродження, захист, зберігання та всебічний розвиток
традицій, звичаїв, обрядів, духовних цінностей українського народу.
В районі функціонує 79 Народних домів та 69 бібліотек.
У 2016 році призупинена робота однієї сільської бібліотеки-філії у
зв'язку з відсутністю приміщення. Для поповнення бібліотечних
фондів та придбання нової літератури з районного бюджету виділено
40,0 тис. грн. З метою впровадження нових форм та методів
популяризації української літератури придбано інтерактивну дошку,
проектор, екран та комп'ютерну техніку на суму 42,5 тис. грн.

- 19 -

При Народних домах району діє 19 Народних колективів. Всі
вони успішно пройшли обласну переатестацію, підтвердивши звання
"народний".
Впродовж 2016 року в закладах культури проводилися
тематичні заходи, за кількістю яких у грудні минулого року район
зайняв третє місце в рейтинговому оцінюванні.
Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у
2016 році у 26 об'єктах галузі культури проводилися поточні та
капітальні

ремонти,

на

що

з

місцевих

бюджетів

освоєно

4095,7 тис. грн.
Естетичним розвитком підростаючого покоління займаються
Золочівська та Глинянська дитячі музичні школи. Учні шкіл є
учасниками багатьох конкурсів та фестивалів

різних рівнів. У

минулому році вихованці музичних шкіл стали переможцями
Європейського фестивалю мистецтв "Європа співає і танцює – 2016",
який проходив у Словаччині, Міжнародного фестивалю-конкурсу
"Слов'янський вінець" (м.Варна, Болгарія ) та VІІ Міжнародного
конкурсу ім. М.Старовецького.
У 2016 році в районі стартував проект Золочівські фестини
«Наші», присвячені 160-літтю від дня народження Івана Франка та
100-літтю від дня його смерті, 205-річниці від дня народження
Маркіяна Шашкевича, в якому взяли участь НАШІ видатні артисти,
актори, художники, письменники, народні майстри – вихідці з
Золочівщини.
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А Золочівщина багата на таланти. Гордістю нашої землі є:
Народні артисти України: Магера Сергій Ігорович – соліст
національної опери України; Бурко Сергій Іванович – керівник
академічного камерного оркестру "Віртуози Львова"; Курач Юрій
Володимирович

–

художній

керівник

національної

капели

бандуристів;
заслужені артисти України: Коструба Лілія Олександрівна – солістка
Львівської обласної філармонії; Качала Любов Василівна – солістка
Львівського театру опери та балету; Дедюх Лариса Віталіївна;
заслужений діяч мистецтв України Курач Володимир Володимирович
– диригент капели ім. Ревуцького.
Гордістю золочівської землі є Феньвеші Марія-Лілія Омелянівна
– заслужений працівник культури, засновник капели бандуристок
"Червона калина", яка все своє життя віддала українській пісні.
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