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Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку
Сокальського району за 2016 рік
На Ваш розгляд пропонується інформація про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Сокальського району за 2016 рік, яка була розроблена
відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
місцеві державні адміністрації", та на підставі даних та пропозицій структурних підрозділів
райдержадміністрації, інших управлінь і відділів органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування та затверджена рішенням сесії Сокальської районної ради №75 від 31
березня 2016 року.
Загальні тенденції розвитку району в 2016 році
Інформація про хід виконання завдань
Програми соціально-економічного та культурного розвитку
ПОКАЗНИКИ
Обсяг реалізації промислової
продукції
Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на душу
населення
Обсяг валового виробництва с/г
продукції
Виробництво продукції тваринництва
- м’ясо
- молоко
Виробництво продукції
рослинництва:
 зерно
 цукровий буряк
 картопля
Бюджет:
- надходження до Зведеного бюджету
України
- до загального фонду місцевого
бюджету
Рівень середньомісячної заробітної
плати
Залучено до громадських робіт та
тимчасових робіт
Скеровано на профнавчання
* - станом на 01.10.2016 року.
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-
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131,3
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4700*

-
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315

297

94,3

осіб

350

257
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Один.
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Програма складається з ІІІ розділів:
І - забезпечення умов для соціально - економічного зростання;
ІІ - розвиток реального сектору економіки;
ІІІ - розвиток гуманітарної та соціальної сфери.

2
1.1.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

За попередніми даними обсяг прямих іноземних інвестицій за 2016 рік складе 4,2 млн.
грн. і зросте на 5% до 2015 року.
За оперативними даними обсяг капітальних інвестицій за 2016 рік складе 205 млн. грн. і
зросте на 31,6% до 2015 року.
З метою популяризації району, як привабливого для інвестування та поширення
інформації про наявні інвестиційні можливості голова райдержадміністрації та керівники
підприємств району взяли участь у ряді заходів.
 у ІХ Спеціалізованій конференції на тему «Агротехніка – 2016» у Львові де розглядались
перспективи розвитку сільськогосподарських господарств в умовах викликів європейської
інтеграції;
 у Міжнародному форумі «Агропорт Захід Львів – 2016»;
 у Агрофорумі «Євро Агро», тема «інвестиції: стабільні передумови конкурентного
розвитку аграрної економіки»;
 у Економічний форум «Агропродукція – прорив на зовнішній ринок», тема - виробництво
продукції з доданою вартістю, як чинник підвищення конкурентних переваг українських
компаній: інвестиції, стандарти, вихід на зовнішні ринки.
Протягом року поновлено і висвітлення на офіційних сайтах облдержадміністрації та
райдержадміністрації інформацію про 20 земельних ділянок, 8 вільних приміщень та 5
інвестиційних проектів.
У зв’язку із малим ринком збуту зрізування енергетичної лози по ТзОВ «САЛІКС
ЕНЕРДЖІ» (філія) у 2016 році не відбулося. Також не принесли належних результатів
перемовини щодо пресування сировини з метою отримування паливних пелет по ТзОВ
«БІОПРОЕК-К».
Завершено будівельні роботи та монтаж обладнання для гідроелектростанції ТзОВ
«ЛІГА» LTD. Пусково-налагоджувальні роботи перенесено на 2017 рік.
У квітні затверджено детальний план будівництва вітроелектростанції «Сокальська
ВЕС-1» на землях запасу Острівської сільської ради (за межами Борятин, Рудки). У грудні
пройшла реєстрація договорів оренди земельних ділянок для будівництва вітроелектростанцій
(Сокальська ВЕС-1).
По ТзОВ «Іст-Вест-Сад» збільшено площі під вирощування сільськогосподарських
культур на 64 га (на 60% більше, ніж було заплановано).
Із запланованих завдань також реалізовано 81 проект обласного конкурсу мікропроекту,
тривала реалізація 3 проектів ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІІ».
 «Енергозберігаючі заходи в дитсадку с.Волиця. Капітальний ремонт даху, заміна вікон
та дверей» (проект завершено);
 «Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с.Варяж.
Реконструкція мережі з використанням ВДЕ (енергії сонця) (проект на стадії завершення);
 «Інноваційне енергозбереження в ФАПі с.Муроване. Утеплення фасадів, утеплення
підлог, заміна вікон та дверей, ремонт інженерних мереж.
1.2. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА
За 2016 рік забезпечено виконання дохідної частини місцевого бюджету в сумі 171,8 млн.
грн., це 130,9% планових призначень.
Вперше за останні чотири роки забезпечено виконання місцевих бюджетів всіма
міськими, селищною та сільськими радами.
Забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району в повному
обсязі.
Станом на 01.01.2017 р. на обліку в Сокальському відділенні Червоноградської ОДПІ
знаходиться 3816 суб’єктів господарювання:
1067 – юридичних
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2749 – фізичних осіб – підприємців.
Протягом 2016 року до Зведеного бюджету мобілізовано коштів в сумі 320,4 млн. грн., що
на 8,1 % (23,9 млн. грн.) більше індикативних показників, доведених ЧОДПІ. До відповідного
періоду минулого року забезпечено приріст збору платежів на 25,4 %, або на 64,9 млн. грн.
Найбільші суми надходжень забезпечено по:
 ПДФО (201,5 млн. грн., або 62,9 %),
 податку на додану вартість (27,7 млн. грн., або 8,7 %),
 єдиному податку (18,9 млн. грн., або 11,8 %),
 платі за землю (15,8 млн. грн., або 4,9 %).
До Державного бюджету за 2016 року мобілізовано 114,1 млн. грн. податків та зборів,
що становить 100% виконання індикативних показників, що на 11 млн. грн., або на 10,7 %
більше аналогічного періоду 2015 року.
Найкрупнішими платниками в районі є:
 ДП „Львіввугілля” зі структурними підрозділами (84,2 млн. грн. - 26,3%),
 ПАТ „Шахта „Надія” (26 млн. грн. - 8,1%)
 ДП „Датський текстиль” (18,4 млн. грн. – 5,8 %)
 ПП „Західний Буг (9,5 млн. грн. – 3 %)
 ПАТ „Львівська вугільна компанія” (9,3 млн. грн. – 2,9 %)
Для покращення обслуговування платників податків в Сокальському відділенні
Червоноградської об’єднаної податкової інспекції з 2012 року функціонує Центр
обслуговування платників (далі - ЦОП), яким надається широкий спектр послуг: інформаційних,
консультаційних та адміністративних.
За 2016 рік в Центрі Обслуговування Платників надано 6352 адміністративних послуг,
прийнято та занесено до бази 10 981 форм податкової звітності, отримано та відпрацьовано
6 704 примірників вхідної кореспонденції. Також, співробітники ЦОП надають консультації з
питань податкового законодавства, загальна кількість яких склала 1 630.
Протягом 2016 року Центром обслуговування платників
надано 17 544
адміністративних та інформаційно-консультаційних послуг.
Також, в ЦОП здійснюється прийом документів на виготовлення ліцензій на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, видача довідок про
отримані доходи, про перебування на податковому обліку. Так, з початку року прийнято 991
пакети документів для виготовлення ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами та видано 260 різних довідок.
Крім цього, для зручності відвідувачів в Центрі обслуговування платників функціонує
система Wi-Fi.
Для отримання інформації про стан розрахунків з бюджетом по податках і зборах в он
лайн - режимі платники податків можуть скористатись послугами онлайн-сервісу Державної
фіскальної служби України – «Електронний кабінет платника податків».
З метою покращення роботи, щодо відпрацювання суб’єктів господарювання „мінімізаторів” проведено 34 засідання комісії та заслухано 205 СГД. Кількість „мінімізаторів”
зменшилася з 41 до 16.
За результатами проведених заслуховувань до бюджету додатково поступило податку на
доходи фізичних осіб в тому числі:
- по юридичних особах – 133,5 тис. грн.
- по фізичних особах – 25,4 тис. грн.
2.1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В рамках реалізації заходів районної програми „Енергоефективності
та
енергозбереження для бюджетної сфери Сокальського району на 2015-2017 роки”, проведено
заходи по переходу котелень бюджетної сфери на альтернативні види палива. По бюджетних
установах Сокальського району нараховується 68 котелень, з них на початку 2016 року:
- 31 – працювали на газу (26 – заклади освіти, 4 – заклади охорони здоров’я, 1 – заклади
культури);
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- 37 – вугілля і альтернативні види палива до газу (35 – заклади освіти, 2 – заклади охорони
здоров’я).
Для переходу на альтернативні види палива у 2016 році проводилися наступні заходи (по 7
котельнях):
По закладах освіти (по 3 котельнях):
- Великомостівського НВК ЗШ І-ІІІ ст.,
- Жвирківської ЗШ І-ІІІ ст.,
- Сокальської ЗШ №2.
- здано в оренду частину приміщень котелень та нежитлових приміщень навчальних
закладів ТОВ «Енергетична ефективність України» для розміщення на цій площі котлів на
альтернативних видах палива. По Жвирківській ЗШ І-ІІІ ст. та по Сокальської ЗШ №2, котли
змонтовані. Роботи по монтажу по Великомостівському НВК ЗШ І-ІІІ ст. на завершальному
етапі.
По закладах охорони здоров’я (по 4 котельнях):
Проведено конкурс на визначення енергетичної компанії, яка буде обслуговувати
зазначені об’єкти. Переможцем визначено ТОВ «Енергетична ефективність України».
Проведені пусконалагоджувальні роботи. (котельня в м. Сокаль, вул. Я. Мудрого,26 введена в
експлуатацію з 1.01.2017р.).
По котельнях м. Сокаля, вул. Шашкевича,75, Шашкевича, 100 та м. Великі Мости –
закуплено котли та проводяться роботи по їх встановленню.
В рамках реалізації обласної програми „Енергозбереження для населення Львівщини на
2013-2016 роки” протягом 2016 року видано 122 кредити на суму 1 986, 5 тис. грн.
Решта заходів по енергозбереженню виконувалися через реалізацію мікропроектів,
освоєння коштів субвенції державного бюджету на розвиток окремих територій.
(навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, культури, дитячі дошкільні установи,
реконструкція вуличного освітлення).
2.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2016 році промисловими підприємствами району реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 2 млрд. 520 млн. грн., це 130 % виконання планових завдань.
По виконанню запланованих заходів в промисловості :
Освоєно близько 200 нових артикулів продукції по ТзОВ «Клінгспор», по ТзОВ «Сокме» нова вітальня «Пюро» та нова спальня «Шарлотта», По ТзОВ «Софро» - новий фасад до
нової спальні «Сон».
По ДП "Львіввугілля" протягом 2016 року зекономлено 1,7 млн. кВт/год, або 13,2 млн.
грн.
У листопаді 2016 року введено в експлуатацію добудову цеху в’язання трикотажного
полотна (2303 м.кв.) та складу барвників (117,7 м.кв.) до головного виробничого корпусу за
адресою м. Сокаль, вул. Чайковського, 1. Це дасть змогу у 2017 році майже на 5 % збільшити
виробництво по ДП «Датський текстиль" та створити додатково 8 нових робочих місць.
У 2016 році по розкриттю заскидової частини західного крила пласта пн7 ВП "Шахта
"Степова" ДП "Львіввугілля"", с. Глухів освоєно 215 тис. грн. власних коштів підприємства на
розробку робочих креслень проекту. Реалізація ІІІ черги проекту не були реалізовані через
відсутність фінансування з державного бюджету.

2.3. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
З урожаю 2016 року господарствами району вироблено 182,2 тис. тонн зерна, що становить
- 102,8% до плану, 169,4 тис. тонн цукрових буряків - 108,0% до плану, 11,8 тис. тонн ріпаку -

5
101,8% до плану, овочів вироблено 26,7 тис. тонн – 101,2 % до плану, картоплі 116,7 тис.
тонн - 89,7 % до плану.
М’яса вироблено – 10,5 тис. тонн – 102,9% до плану, молока - 44,0 тис. тонн – 96,5% планових
завдань.
Зменшення виробництва молока до минулого року пройшло у зв’язку із зменшенням
поголів’я корів у господарствах населення на 640 голів.
Втричі зросло поголів’я птиці у приватному підприємстві «Гові».
У 2016 році на території району створено нове підприємство ТзОВ "Угринів Екоферм".
Підприємство потужністю 5000 голів, займається виробництвом м'яса свинини. Створено 18
робочих місць.
За результатами фінансово - господарської діяльності за 2016 рік галузь сільського
господарства прибуткова, сума прибутку склала 49,1 млн. грн.
Виробництво валової продукції в порівняльних цінах 2010 року становить 813,3 млн.
грн., це 100,0 % до плану. Збільшення валового виробництва пройшло за рахунок збільшення
виробництва продукції рослинництва.
За підсумками роботи у 2016 році нарахована і виплачена орендна плата за використання
земельних паїв в сумі 36,4 млн. грн., що становить 4,0 % від вартості земель, а це на 10,5 млн.
грн. більше ніж в минулому році.
В грудні 2016 року відновило роботу Борокське МПД ДП "Укрспирт", додатково буде
створено 39 робочих місць.
Показники
Од. виміру
План
Очікуване
% вико2016 р.
2016 р.
нання
Валова продукція у постійних цінах 2010 млн.грн.
813,3
813,3
100,0
року – всього,
Обсяг валового виробництва продукції
рослинництва
зернові та зернобобові культури всього
тис.тонн
177,2
182,2
102,8
цукрові буряки
тис.тонн
156,8
169,4
108,0
картопля
тис.тонн
130,1
116,7
89,7
Обсяг валового виробництва продукції
тваринництва
молоко
тис.тонн
45,6
44,0
96,5
м'ясо
тис.тонн
10,2
10,5
102,9
Виконання запланованих завдань в сфері архітектури
Відповідно до укладених угод продовжено проектні роботи Львівським ДІПМ
«Містопроект», зокрема розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту
(цивільної оборони) території району на мирний та особливий періоди на оновленій
картографічній під основі, це виконувалося через реалізацію Програми розроблення Схеми
планування території Сокальського району на 2016 рік ( передбачено 35 тис. грн. з районного
бюджету та 20 тис. грн. з обласного бюджету).
Для сіл Княже, Велике та Войславичі виготовлені топогеодезичні знімання територій.
Розпочато розроблення генеральних планів на нових підосновах смт. Жвирка, сіл
Завишень, Домашів, Бутини, Шишаки, Тудорковичі, Борок, Романівка, Муроване, Теляж,
Поториця, Комарів, Острів, Савчин, Гута
На стадії завершення розроблення історико-архітектурного опорного плану та генплану
м. Белз. По Угнову роботи не проводилися в зв¦язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті.
Завершено розроблення генеральних планів Двірці, Волиця (Двірцівська), Тартаків,
Опільське, Старгород, Борятин, Рудки та Скоморохи.
Після проведених громадських
обговорень, розробники доопрацьовують проектні рішення генеральних планів сіл Заріка,
Корчів, Лучиці, Варяж, Волиця (Комарівська), Перв’ятичі, Спасів, Волсвин, Городище, до
обговорень готують документації по селах Бендюга, Реклинець, Стремінь, Ванів, Глухів.
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Окрім цього, для м. Великі Мости, сіл Сілець, Скоморохи, Борятин, Рудка виготовлені
відповідні документації із зміни меж населених пунктів. Зокрема до м. Великі Мости долучено
385 га, с. Сілець збільшило площу на 191 га., с. Борятин – на 119,0 га, с. Рудка - на 21,4 га, с.
Скоморохи - 21,0 га. Районною радою були прийняті рішення щодо затвердження зміни меж
с.Сілець та погодження зміни межі м. Великі Мости. Для с.Скоморохи на документацію із
зміни меж села з обласного бюджету виділено 30 тис.грн., а на інвентаризацію земель с.
Межиріччя – 50 тис. грн.
На виконання ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
відповідно до рішень місцевих рад виконувались роботи по виготовленню проектів
детальних планів територій.
Розроблено проекти кварталів садибної житлової забудови в містах Сокаль та Великі
Мости в селах Скоморохи, Волсвин, Волиця (Двірцівської сільради). Частина земельних
ділянок з яких буде передана для потреб учасників АТО. Органами місцевого самоврядування
на даний час загалом прийнято 187 рішень на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок, 26 з яких вже передано у власність учасникам АТО для
будівництва, обслуговування житлових будинків та господарських будівель і споруд (в
м.Сокалі виділено - 104 ділянки, в м.Великі Мости – 11, в м. Белз – 23, в смт. Жвирка -22, в с.
Острів - 9, в с. Реклинець – 2, с. Хоробрів – 2, с. Волиця – 4, с. Бутини – 2, в селах Межиріччя
та Бендюга – 9).
Розроблено 4 проекти ДПТ для впорядкування територій колишніх господарських дворів
та підприємств, зокрема в селі Угринів розроблено ДПТ частини колишнього господарського
двору з метою обслуговування будівель свинокомплексу ТзОВ «Угринів – Еко-Ферм», а також
в селах
Воронів, Гута, Горбків. Розроблено та затверджено ДПТ для будівництва
вітроелектростанцій (Сокальська ВЕС) на землях запасу Острівської с/ради (за межами сіл
Борятин та Рудки). Також затверджено детальний план з метою визначення параметрів
земельної діл. для обслуговування ОЛК «Ровесник» ДП «Львівугілля» в с. Комарів. Для
обслуговування виробничих будівель ТзОВ «Євро-Дах» було розроблено ДПТ по вул.
Центральній в с. Острів.
На виконання «Цільової програми ведення містобудівного кадастру на 2016 рік» за
обласні кошти придбано ліцензію (вартість – 20 тис. грн.) на використання програмного
забезпечення «SOFTPRO: Містобудівний кадастр». З метою технічного забезпечення робочого
місця адміністратора служби, через систему закупівель Prozorro придбано відповідне
обладнання – 32,0 тис. грн.
2.4. РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.
ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО.
Для підвищення якості послуг з пасажирських перевезень розпорядженням Сокальської
РДА від 04.05.2016р. №187 створено тимчасову робочу групу з перевірки дотримання умов
договорів про організацію перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах
загального користування в Сокальському районі.
Робочою групою протягом першого півріччя проводилися виїзні перевірки дотримання
умов договорів та складено відповідні акти. Перевірки здійснювалися як на автостанції в м.
Сокаль по вул. Чайковського, 3, так і на приватній території за адресою м. Сокаль, вул.
Тартаківська, 99 (колишня автостанція). Також були проведені виїзди робочою групою на
кінцеві зупинки маршрутів в населених пунктах району.
При виявленні недоліків зазначеною групою під час проведення перевірок перевізникам
направлялися листи з метою їх ліквідації.
Крім того, для виявлення інших недоліків у сфері пасажирських перевезень району,
Сокальською райдержадміністрацією направлялися листи в Державну службу України з
безпеки на наземному транспорті. В результаті даною службою вжито заходів контролю до
перевізників та складено на :
- ФОП Йонка О.М. – 4 акти порушення автотранспортного законодавства та винесено
1 постанову про накладання адміністративно-господарського штрафу;
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- ПП «Авто-транс-сервіс» - 5 актів порушення автотранспортного законодавства, 4
приписи щодо усунення порушень та винесено 2 постанови про накладання
адміністративно-господарського штрафу;
- ТзДВ «Червоноградське АТП 14628» - 5 актів порушення автотранспортного
законодавства, 4 приписи щодо усунення порушень та винесено 2 постанови про
накладання адміністративно-господарського штрафу;
- ТзОВ «Авто-Лайн» - 5 актів порушення автотранспортного законодавства, 3 приписи
щодо усунення порушень та винесено 2 постанови про накладання адміністративногосподарського штрафу.
З метою підвищення якості надання послуг з пасажирських перевезень та дотримання
законодавства в сфері пасажирських перевезень вжиті наступні заходи - Припинено дії 8
договорів «Про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального
користування», укладено 14 тимчасових угод з ТзОВ “Авто-лайн”.
- відповідно до розпорядження Сокальської райдержадміністрації від 9 червня
2016р. №249, розірвано договір «Про організацію перевезень пасажирів на автобусному
маршруті загального користування» №2 від 02.04.2015р. (на 9 маршрутів) з ФОП
«Йонка О.М.». Повноваження щодо організації пасажирських перевезень по даних
маршрутах передано в Львівську облдержадміністрацію (відповідно до ЗУ «Про
автомобільний транспорт»);
- відповідно до розпорядження Сокальської райдержадміністрації від 25 липня
2016р. №310 розірвано договори «Про організацію перевезень пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» від 17 червня 2015 року №4 та від 17
червня 2015 року №5 (на 2 маршрути) з ФОП «Василишин М.І.»;
- відповідно до розпорядження Сокальської райдержадміністрації від 31 жовтня
2016р. №440, розірвано договір «Про організацію перевезень пасажирів на автобусному
маршруті загального користування» №2 від 14 листопада 2013р. (на 5 маршрутів) та
розірвано договір «Про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті
загального користування» №2 від 02.04.2015р. (на 1 маршрут) з ПП «Авто-транссервіс»;
- відповідно до розпорядження Сокальської райдержадміністрації від 5 грудня
№483 розірвано договір «Про організацію перевезень пасажирів на автобусному
маршруті загального користування» від 29 серпня 2013р. № 1 (21 маршрут) з ПП
«Авто-транс-сервіс» та договори «Про організацію перевезень пасажирів на
автобусному маршруті загального користування» від 11 листопада 2015 року №7 (8
маршрутів) та від 11 листопада 2015 року №8 (6 маршрутів) з ФОП «Йонка О.М.».
Додатково, для більш повного охоплення населених пунктів району мережею
пасажирських перевезень, враховуючи звернення населення Сокальського району,
райдержадміністрацією неодноразово скеровувались листи перевізникам та у Львівську
облдержадміністрацію щодо потреби в обслуговуванні додаткових маршрутів.
З обласного бюджету за пільгове перевезення пасажирів у 2016 році було передбачено
кошти в сумі 813,6 тис. грн. Зазначені кошти відшкодовано перевізникам в повному обсязі.
ПП «Авто-транс-сервіс» - 21,97 тис. грн.
ТзОВ «Авто-Лайн» - 505,81 тис. грн.
ТзДВ «Червоноградське АТП 14628» - 197,95 тис. грн.
ФОП «Йонка О.М.». - 87,87 тис. грн..
На ремонтні роботи на автодорогах у 2016 році виділено:
обласний бюджет – 16,0 млн. грн., районний бюджет – 14,5 млн. грн, місцеві бюджети –
1,9 млн. грн.
Відповідно до завдань програми у 2016 році проведено ремонтні роботи автодоріг:
О141607 Сокаль – Червоноград за кошти з обласного бюджету на суму 11,0 млн. грн.
(підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь»).
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- О141602 Сокаль – Стоянів по території Сокальської міської ради на суму 1554, 2 тис.
грн.,в тому числі кошти з районного бюджету - 1254,2 тис. грн., з місцевого бюджету –
300,0 тис. грн. (підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь»).
- О141604 Червоноград – Перетоки  по території Поторицької сільської ради на суму 1550,0 тис. грн., в тому числі
кошти з районного бюджету - 1500,0 тис. грн., з місцевого бюджету – 50,0 тис. грн.
(підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь»).
- О141603 Сокаль – Бояничі (по території Опільської сільської ради) на суму 6904,7 тис. грн.,
в тому числі з обласного бюджету 1 000,0 тис. грн., з районного бюджету 4480,0 тис. грн.
(підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь»). Борг за виконані роботи складає
1424,7 тис. грн.
- Т14-04 Червоноград – Рава-Руська за рахунок коштів державного бюджету на
експлуатаційне утримання на суму 1200,0 тис. грн. (підрядна організація філія
«Жовківська ДЕД»).
Не виконані роботи на дорозі Червоноград – Перетоки (по території Скоморохівської
та Свитазівської сільських рад) через відсутність підрядника. Також частково виконані роботи
по цій же дорозі на території Межирічанської сільської ради освоєно - 48,4 тис. грн. через
складні погодні умови, та відсутність піщано-щебеневої суміші (підрядна організація філія
«Жовківська ДЕД»).
Окрім автомобільних доріг загального користування, зазначених у даній Програмі,
протягом 2016 року проводились додатково ремонтні роботи за рахунок коштів бюджетів
різних рівнів по таких дорогах:
 О140601 Рава-Руська – Гайок (на території Бутинської, Двірцівської та Реклинецької
сільських рад);
 С141611 Шарпанці – Тартаків (на території Бобятинської сільської ради);
 С141614 (Варяж – Белз) – Себечів – Муроване (на території Мурованської сільської ради);
 С141610 Ульвівок – Забужжя (на території Телязької сільської ради);
 С141604 Комарів – Переспа (на території Переспівської сільської ради);
 С141642 Жвирка – Завишень (на території Жвирківської сільської ради);
 С141613 Стаївка – Пристань (на території Домашівської та Корчівської сільських рад);
 С141618 Тяглів – Домашів – Діброва (на території Домашівської сільської ради);
 та дороги комунальної власності Угринів – Варяж (на території Хоробрівської сільської
ради).
Також, у 2016 році, за кошти державного бюджету проведено поточний-середній ремонт
автомобільних доріг:
- Р15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград – Жовква (відрізок дороги Р15 123,000
км – 129,000 км, по території Межирічанської та Сілецької сільських рад) - 11,4 млн.
грн;
- Т14-10 Броди – Червоноград (на території Межирічанської сільської ради) – на суму –
30,5 млн. грн.
В загальному на ремонт вище перелічених доріг використано 72,4 млн. грн., з них:
- обласного бюджету - 15,0 млн. грн.;
- районного бюджету - 10,9 млн. грн.;
- місцевих бюджетів - 0,665 млн. грн.;
- державного бюджету (експлуатаційне утримання) – 2,5 млн. грн., ремонти доріг 41,9 млн.
грн;
- заборгованість – 1,424 млн. грн.
2.5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.
По запланованих на 2016 рік заходах в сфері житлово-комунального господарства:
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Закуплено матеріали для проведення робіт по реконструкції каналізаційних очисних
споруд в м. В.Мости (1320,0 тис. грн).
 В. Мостівською міською радою виготовлено ПКД на будівництво полігону ТПВ на
суму 187,0 тис. грн. вартість будівництва становить 28 967,8 тис. грн. Об’єкт включено в
перелік пропозицій для фінансування з ДФРР.
 В. Мостівською міською радою за кошти обласного фонду ОНПС придбано
спецавтомобіль для вивезення сміття вартістю 1169,0 тис. грн.
 Жвирківською селищною радою проведено роботи по будівництву резервної лінії
водопроводу з м. Сокаль до смт. Жвирка – було передбачено - 750,0 тис. грн. (кошти
субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій),
освоєно – 634,2 тис. грн.
- по реконструкції каналізаційних очисних споруд продуктивністю 2700 м куб./добу в м.
Великі Мости, Львівської області з обласного бюджету – 1320,0 тис. грн. Замовником даного
заходу є Департамент розвитку та експлуатації
житлово-комунального господарства
облдержадміністрації. У 2016 році було оголошено тендер з виконання даних робіт,
переможцем якого визначено ТзОВ „Житлоінвестбуд-ЛВ”, Львівська обл., Пустомитівський рн, с. Зимна Вода. Згідно кошторисних призначень фінансування проведено в повному обсязі і
закуплено матеріали на проведення робіт.
- Угнівською міською радою не передбачалися кошти на проведення перерахунку
проектно-кошторисної документації по реконструкції господарського протипожежного
водопроводу м. Угнів, тому пропозиції по даному проекту не подавався на фінансування і
відповідно роботи не проводилися.
- технічне переоснащення теплових мереж із заміною трубопроводів Ду 219 на
попередньоізольовані труби Ду108 від ТК-16 до ЦТП (котельня по вул. Героїв УПА,21а у
м.Сокалі) через відсутність фінансування не виконувалося.
- відбулося закриття котельні по вул. В. Стуса в грудні 2016 р. (садочок №9 м.
Сокаль, був переведений на автономне опалення), а перенесення 2 енергоефективних котлів на
котельню (вул. Героїв УПА) відбудеться після закінчення опалювального сезону.
- не проводені роботи по відключенню лінії теплопостачання по вул. Семенюка, 2 від
котельні вул. Героїв УПА, у зв’язку з тим, що споживач тепла (військкомат) не перейшов на
автономне опалення.
- проведено відключення 2 будинків від централізованого теплопостачання (буд. № 28 та
№ 58 по вул. Героїв УПА (по згоді мешканців). По 3 будинках через потребу мешканців в
централізованому теплопостачанні відключення не відбулося.
- виконані роботи в повному обсязі по реконструкції водопровідної мережі в смт.
Жвирка (26,0 тис. грн.).
- виконані роботи по будівництву резервної лінії водопроводу з м. Сокаль до смт.
Жвирка за кошти державного бюджету (постанова КМУ №755 від 26 жовтня 2016р. - 619,2
тис. грн.),
- проведено розрахунок та затвердження нових тарифів по:
 ТзОВ «Енергетична ефективність України» - рішення сесії Сокальської районної ради
№211 від 16.12.2016р. на теплову енергію;
 КП «Сокальтеплокомуненерго» - рішення сесії Сокальської міської ради №120 від 30
вересня 2016р. на теплову енергію;
 КП «ЖКГ м. Белз» - рішення сесії Белзької міської ради №156від 30.09.2016р., на послуги
з водопостачання;
 КП «ЖКГ смт. Жвирка» - рішення сесії Жвирківської селищної ради № 147 від 7 липня
2016р. на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та вивезення твердих
побутових відходів.
- проведено капітальні ремонти вуличного освітлення (заміна кабельних вузлів) по вул.
Міцкевича (40,9 тис. грн.) та по вул. Шептицького (46,8 тис. грн.) в м. Сокаль. Також проведено
реконструкцію вуличного освітлення в м. Великі Мости ( 213,2 тис. грн.).
Окрім цього по м. Сокаль проведено поточний ремонт тротуарів:
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- вул. Шашкевича - Героїв УПА 58 (прохід) – 75,8 тис. грн.
- вул. Петрушевича - вул. Українська – 218,7 тис. грн.
- вул. Героїв УПА (від буд. №20 до буд. №1) – 47,9 тис. грн.
- поточний ремонт площі Січових Стрільців - 95,7 тис. грн.
У сфері водопостачання та водовідведення проведено роботи по реконструкції:
 самоплинної каналізації буд. № 53,54 по вул. Героїв УПА (190,5 тис. грн.)
 місця скиду очищених стічних вод в р. Західний Буг – розроблена ПКД знаходиться в
стадії погодження (50,0 тис. грн.)
 централізованого водопостачання вул. Яворницького-Сагайдачного-Мазепи-Кармелюка –
розроблена ПКД (70,0 тис. грн.)
 централізованого водопостачання вул. Шевченка – розроблена ПКД (40,0 тис. грн.)
 централізованого водовідведення вул. Шевченка, Підкови, Горького, Чайковського,
Ніжинської, Івасюка, Шухевича – розроблена ПКД (60,0 тис. грн.).
 галереї трубопроводів дільниці очисних споруд в м. Сокалі (1065,4 тис. грн., з них кошти
обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 815,0 тис. грн., 250,4
тис. грн. – місцевий бюджет. (Реалізація Програми охорони навколишнього природного
середовища у Львівській області на 2016-2020 роки).
Також розроблено та скеровано на погодження ПКД на будівництво централізованого
водопостачання та водовідведення Південно-Східного масиву житлової забудови (80,0 тис.
грн.).
КП «Сокальтеплокомуненерго» розроблено скеровано на погодження ПКД на
будівництво димової труби на приміщенні котельні по в. Героїв УПА (100,0 тис. грн.), та
проведено реконструкцію системи теплопостачання в будівлі по вул. Семенюка, 2 (районна
міграційна служба) (з встановленням електричного обігріву) - (150,0 тис. грн.).
По КП «Сокальжитлокомунсервіс» з запланованих заходів проведено:
 капітальний ремонт водовідведення житлового будинку по вул. Героїв УПА, 53 (60,0
тис. грн.)
 капітальний ремонт покрівель житлових будинків по вул. Чайковського, 42 (400 м.кв.
бікроеласт), вул. Українська, 2 (450 м.кв. бікроеласт), по вул. Героїв УПА, 32 (40 м.п.), вул.
Шептицького,№136,130 а,130 б., вул. Героїв УПА, 53 (1000 м.кв. бікроеласт) (403, 0 тис. грн.).
 заміну кабельних вузлів вул. Міцкевича, вул. Шептицького (87,7 тис. грн.).
Через зміни в плані робіт не проведено:
 капітальний ремонт житлових будинків (балкони) по вул. Тартаківська, 5,
вул.
Шептицького, 117.
 заміна кабельних вузлів - вул. Героїв УПА.
Також, у м. Сокаль проведені заходи з благоустрою міста на загальну суму 3,8 млн. грн.
Белзькою міською радою проведено:
 поточний ремонт даху приміщення НД по вул. Міцкевича, 1 (24,6 тис. грн.)
 капітальний ремонт системи опалення ДДУ м. Белз по вул. С. Стрільців, 3
(реалізація мікропроекту) (190,8 тис. грн.)
Через відсутність коштів ремонт водонапірної башти господарсько - протипожежного
водопроводу в м. Белз не проводився.
Великомостівською міською радою:
 виготовлено ПКД на будівництво полігону ТПВ на суму 187,0 тис. грн. вартість
будівництва становить 28 967,8 тис. грн. Вартість будівництва І черги становить 12 354,9 тис.
грн., на дану суму Великомостівською міською радою подано пропозицію на фінансування І
черги даного об’єкту з Державного фонду регіонального розвитку.
 придбано спецавтомобіль для вивезення ТПВ вартістю 1169,00 тис. грн., згідно тендеру,
переможцем якого став Торговий дім «Комунальна техніка» в м. Кременчуг, який пройшов
через систему «Prozoro».
 проведено капітальний ремонт тротуару по вул. Львівська (348,6 тис. грн.).
Жвирківською селищною радою з запланованих виконано наступні роботи:
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 будівництво каналізаційної мережі та насосної станції по вул. Львівській, 1 Б.Хмельницького (41,6 тис. грн.).
 будівництво зовнішньої мережі господарсько-питного та протипожежного водопроводу
вул. Вокзальна, Зелена, Шухевича, Л.Українки в смт. Жвирка (385,4 тис. грн.).
 будівництво водовідведення в смт. Жвирка по вул. Б.Хмельницького – Івасюка
Грушевського – Дорошенка (95,37 тис. грн.) загальна вартість робіт 327, 84 тис. грн.
 влаштування автобусної зупинки в с. Завишень біля цвинтаря.
 прочистка річки Красносілка.
Ремонт даху та поточний ремонт адмінбудинку селищної ради не проведено оскільки
дані роботи планувалося провести через реалізацію мікропроектів , але вони не пройшли
конкурсний відбір.
Крім запланованого 23 липня 2016 року у м. Сокалі відбувся перший “Еко - фестиваль”.
Третім розділом програми є розвиток гуманітарної та соціальної сфери.
3.1. ПІДТРИМКА ДІТЕЙ, СІМЕЙ ТА МОЛОДІ.
Виконання запланованих завдань
Відповідно до запланованого надано допомогу в оформленні документів (паспорту) –
1 сім’я, статусу багатодітної сім’ї – 2 сім’ї, статусу малозабезпеченої сім'ї та допомоги одинокій
матері - 6 сімей; посприяли у покращенні житлово-побутових умов проживання – 5 сім’ям,
отримано допомогу у лікуванні - 2 сім’ї, посприяли у налагоджено соціальні зв’язки - 9 сім’ям,
попереджено соціальне сирітство - 1сім’я, посприяли в отриманні допомоги одягом, взуттям 10 сімей, посприяли в оздоровлення 4 дітей (2 сім’ї), посприяли адаптації дітей в опікунській
сім’ї. Під час соціального супроводу здійснено 70 візитів у сім’ї. Снувальними службами
району проводяться зустрічі та відвідування сімей учасників АТО з метою вирішення
соціально-побутових проблем та потреб їх родин, надання соціально-психологічної допомоги, у
разі необхідності взяття їх під соціальний супровід.
Під соціальним супроводом Центру у 2016 року перебувало 17 сімей у яких
виховується 43 дитини. В банку даних сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
перебувало 124 сім’ї та 21 особа, у сім’ях виховується 244 дитини.
У 2016 р. надійшло 6 повідомлень про вчинення психологічного та фізичного
насильства в сім’ї, 5 із них підтвердився факт вчинення насильства щодо 5 неповнолітніх дітей.
За 2016 рік не створено прийомної сім’ї, як було заплановано, однак 01.09.2016р. на
територію Сокальського району Львівської області прибув дитячий будинок сімейного типу
родини Бучми з Мостиського району Львівської області. ДБСТ проживає за адресою: вул.
Весняна,15 с. Куличків Сокальського району Львівської області. У дитячому будинку
сімейного типу Бучми Михайла Йосиповича та Бучми Марії Михайлівни виховується 6 дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей Сокольської
райдержадміністрації станом на 09.12.2016р. перебуває 122 дитини. З них 23 – дитини-сироти,
99 – діти, позбавлені батьківського піклування. Із 122 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування 104 дитини перебуває під опікою/піклуванням громадян, 6 дітей
проживає у прийомних сім’ях та 1 дитина у дитячому будинку сімейного типу, 1 дитина
перебуває під опікою закладу, 10 дітей перебуває у державних закладах на повному
державному утриманні. Вся інформація по даних дітях внесена до ЄІАС «Діти» здійснюється
постійний моніторинг та при необхідності поновлюється інформація.
У 2016 році планувалося придбання житла 2 особам з числа дітей позбавлених
батьківського піклування та 1 неповнолітній дитині, позбавленій батьківського піклування
(сімейна група).
В загальному обсяг коштів на придбання житла у 2016 році становив 115 тис. грн., а саме
районний – 46 тис. грн., обласний – 69 тис. грн.
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Загальна площа житла, яке пропонувалося купити становила - 55,5 кв.м., житлова – 41,1
кв.м., що не відповідала наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 02.10.2015 № 252 «Про прогнозовані середньорічні
показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік»: 30
кв.м. – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку.
В зв֦’язку з порушенням норми площі житла на одну особу, кошти в сумі 69 тис. грн., з
обласного бюджету не були виділені і житло для дітей не придбано.
3.2. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.
На виконання запланованих заходів Програми розвитку первинної медико-санітарної
допомоги населенню Сокальського району на засадах сімейної медицини в 2016 р. проведено
скорочення 30 стаціонарних ліжок: (Сокальська ЦРЛ – 5 ліжок гастроентерологічних, 3
ліжка хірургічних, 2 ліжка травматологічних, 4 ліжка гінекологічних, 5 ліжок терапевтичних,
В. Мостівська РЛ – 5 ліжок неврологічних, 1 ліжко гінекологічне, Белзька РЛ – 10 ліжок
наркологічних).
Введено 5 ліжок «Хоспісу» Белзької РЛ.
Відповідно оптимізації мережі скорочено 8,5 посад медичних працівників.
В грудні 2016 р. закінчено ремонтні роботи в амбулаторіях ЗПСМ в селах Тартаків та
Двірці, відкриття яких буде в 2017 році.
Впровадили малоінвазивні оперативні втручання в гінекології, розширили хірургічні
малоінвазивні втручання.
Для покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, які надають медичну
допомогу сільським мешканцям КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» приймала участь в обласному
конкурсі мікропрооктів місцевого розвитку на 2016 рік і стала переможцем у 9-ти мікропректах.
3.3. ОСВІТА
В 2016 році продовжувалися роботи по будівництву Пристанського НВК освоювалися
кошти обласного бюджету розвитку, з районного бюджету виділено 351 тис. грн., для
закупівлі обладнання.
Збільшено мережу закладів, які надають послуги з охоплення дітей дошкільною освітою,
зокрема створено Бояницький НВК « ЗШ І ст.- ДНЗ», та покращено умови перебування шляхом
злиття двох установ Тартаківський НВК « ЗШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» ім. П.Саноцького.
Завершені добудови у Домашівській та Низівській ЗШ І-ІІ ст.
11 об’єктів реалізовано Програмою «Облаштування дитячих ігрових майданчиків» обласний конкурс мікропроектів - 5 НВК, районна Програма - 6 НВК.
Завершено проект «Покращення умов надання освітніх послуг для громади м. Сокаля»
на базі Сокальського НВК « ЗШ І_ІІІ ст. №4 – ліцей» в частині заміни вікон, який координував
Український Фонд Соціальних Інвестицій.
В с. Сілець продовжувалися роботи по будівництву садочка за кошти місцевого
бюджету (389 тис. грн. місцевий бюджет і 1383,0 тис. грн. – державний бюджет).
Ефективно реалізовувалася Програма «Енергозбереження» в основному через
реалізацію мікропроектів, зокрема цьогоріч було покращено матеріально – технічну базу у 32
навчальних закладах (дахи, заміна вікон, систем опалення).
Із за планових заходів на 2016 рік не виконувалися наступні програми:
- «Питна вода» не реалізовувалась так як потребує фінансування з метою придбання
установок доочищення води для решти навчальних закладів.
- Капітальні ремонти внутрішніх туалетів у 2016 році не проводились так як кошти під
дану Програму не виділялись.
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3.4. КУЛЬТУРА
У 2016 році проведено понад 3000 заходів різної форми роботи, з них:
 Міжрегіональний фестиваль дитячої пісенної творчості «Мамині зіроньки-2016».
 У смт. Іваничі Волинської обл. з метою обміну культурно-мистецьким досвідом
проведено концерт Сокальських народних колективів до Дня Конституції України,
Сокальському районному народному домі відбувся концерт державного академічного
Волинського народного хору.
 В Сокальському районному народному домі відбувся концерт державного академічного
Волинського народного хору.
 Народний фольклорний хореографічний колектив «Бужани» НД с.Ільковичі представляли
Сокальщину на Святковій академії з нагоди завершення року митрополита Андрея
Шептицького у Львівській опері за участю керівництва держави, глав церков, закордонних
делегацій, української молоді.
 Європейські Дні Добросусідства.
 І обласний фестиваль-конкурс хореографії та вокально-хорового мистецтва «Сокальські
візерунки – 2016».
 Відбувся ІІ тур щорічних Розточансько - Надбужанських культурних зустрічей з метою
розвитку та зміцнення співпраці України та Польщі в галузях освіти та культури.
 Виготовлено облікову документацію на 12 нововиявлених пам’яток сакральної
архітектури – дерев’яних церков
 Відкрито філію Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка у с. Савчин (відділ
хореографії, фортепіанний відділу, клас гітари та вокалу).
У 2016р. працівниками культури було проведено всі заплановані культурно-мистецькі
заходи. З найбільш помітних заходів, організованих і проведених у 2016 році були:
- Виїзний концерт, присвячений 70-ій річниці з часу насильницького виселення (депортації)
українського населення Західної Сокальщини.
- 31 липня колективи художньої самодіяльності Сокальщини відвідали Яворівський полігон.
- Європейські Дні Добросусідства.
- Творчий звіт аматорських колективів Сокальщини у Львівській обласній філармонії ім.
С.Людкевича.
- «Найкращий читач-2016».
- І обласний фестиваль-конкурс хореографії та вокально-хорового мистецтва «Сокальські
візерунки - 2016».
Виготовлено облікову документацію на 12 нововиявлених пам’яток сакральної
архітектури – дерев’яних церков.
Як було заплановано - відкрито філію Сокальської дитячої школи мистецтв ім.
В.Матюка у с. Савчин (відділ хореографії, фортепіанний відділу, клас гітари та вокалу).
На виконання заходів з енергозбереження виконано наступні роботи:
- Часткова заміна вікон на металопластикові у Сокальській дитячій школі мистецтв ім.
В.Матюка (10 вікон на суму 30,5 тис. грн.),
- Замінено 3 вікна на металопластикові у бібліотеці с. Боб’ятин, 3 дверей у Сокальській
районній бібліотеці ім.В.Бобинського, по решті об’єктах (бібліотеки сіл Хоробрів, Скоморохи,
Зубків, смт. Жвирка) роботи не виконано через відсутність коштів.
- Придбано двері тільки для НД - Пристань, Хоробрів, Лещатів, Бояничі.
- Закуплено електричний конвектор і булер’яни 2 шт для НД с.Пристань, одяг для
сцен для НД с.Сілець.
- Бібліотечний фонд поповнено на суму 95,0 тис. грн..
- Придбано комп’ютерну техніку для бібліотек-філій сіл Ванів та Низи Сокальської
РЦБС, через обласну програму – для бібліотеки с. Карів – закуплено комп’ютер та принтер.
- Проведено роботи по ремонту підвалу РНД м. Сокаль,
Через відсутність коштів не проводилися роботи по ремонту даху в ДШМ м. В.Мости
(2 корпус) та ремонти НД сіл Хлівчани та Бобятин.
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3.5. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ.
Всі заплановані заходи на 2016 рік в галузі фізичної культури та спорту виконані.
Як і планувалося протягом 2016 року здійснювалася:
- фінансова підтримка юнацької команди «Соколяни» щодо участі в чемпіонаті України
з волейболу;
-фінансова підтримка ВК «Сокіл - Сокаль» щодо підготовки (проведення навчальнотренувальних зборів) та участь в обласних змаганнях, Всеукраїнських та міжнародних турнірах
з класичного та пляжного волейболу;
-фінансова підтримка дитячо – юнацької команди ДЮСШ «Буг» щодо підготовки та
участі в дитячо – юнацькій футбольній лізі Львівської області;
-фінансова підтримка збірної команди району з легкої атлетики в чемпіонаті України;
-фінансова підтримка СК «Велосокаль» щодо участі в обласних, Всеукраїнських та
міжнародних змаганнях.
25 років поспіль район є лідером в області серед дорослих та ветеранів.
• Збірні команди Сокальського району, виступаючи у 18 видах спорту із 19 за програмою
ХХV спортивних ігор Львівщини в загальнокомандному посіли І місце.
• ІХ обласні ігри ветеранів спорту проводились з 10 видів спорту, в загальнокомандному
заліку район посів І місце.
• Юнацька команда ДЮСШ «Буг» в чемпіонаті області з футболу «Дитячо – юнацька
футбольна ліга» серед юнаків 2005 – 2006 р. н. посідає ІІ місце.
Також проведено:
- спартакіаду серед членів районної асоціації інвалідів;
- змагання з - міні – футболу пам’яті Ю. Д. Вуйціка, спортивних сімей „Мама, тато, я –
спортивна сім’я”, волейболу серед ветеранів пам’яті Героїв Майдану, плавання пам’яті А.В.
Глуховецького, баскетболу пам’яті В. Г. Дриги, пляжного волейболу до Дня молоді та Дня
Конституції, стрітболу до Дня молоді та Дня Конституції, пляжного волейболу до Дня
Незалежності, стрітболу до Дня Незалежності, волейболу до Дня Незалежності, шаховий
фестиваль «Незалежність», чемпіонат району з шахів, волейбол пам’яті Я. Чепіля, Г.
Верхолюка, легкої атлетики пам’яті Ю. Ганіткевича, легкої атлетики пам’яті Я. Лапського;
- змагання серед команд державних установ, організацій - з плавання, настільного тенісу,
шашки, шахи, пляжний волейбол, міні-футбол, волейбол;
збірні команди району брали участь:
 в ХХV спортивних іграх Львівщини та IX обласних іграх ветеранів спорту - в
комплексному заліку посіли перше місце;
 в змаганнях Х обласної спартакіади серед команд державних службовців – третє місце
в змаганнях з настільного тенісу серед жінок;
 в змаганнях обласної спартакіади серед депутатів місцевих рад – Ігор Плечінь увійшов
до складу збірної команди Львівщини і представляв нашу область на Всеукраїнській
спартакіаді;
 в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.
 в чемпіонаті України «Дитяча ліга» - 7 місце
 в чемпіонаті області ВК «Сокіл» - 3 місце
 Команда району представляла Львівську область на Всеукраїнському фестивалі «Мама,
тато, я – спортивна сім’я» і посіла 6 місце з 20 команд України.
Через реалізацію обласної програми «Сільський спорт» на кожну селищну та сільську
раду району було придбано спортивний інвентар чи спортивну форму. Фінансовий ресурс –
99,1 тис. грн.
У 2016 році облаштовано 3 сучасних спортивних майданчики - в с. Поториця –
майданчик зі штучним покриттям, у м. Великі Мости та с. Муроване облаштовані майданчики
з тренажерним обладнанням.
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3.6. РИНОК ПРАЦІ.
Виконання запланованих Програмою завдань у 2016 році виконано:
З числа безробітних 4 особи започаткували підприємницьку діяльність щляхом
отримання одноразової виплати допомоги з безробіття.
Протягом року 251 особа з числа безробітних охоплено профнавчанням.
Забезпечувалося проведення інформаційно-консультаційної роботи з роботодавцями у
різних форматах (семінари, тренінги, „круглі столи”, тощо), у тому числі, з метою
удосконалення соціально-трудових відносин. Проведено 22 семінари для роботодавців та 7
круглих столи.
Проводилися профінформаційні заходи для вивільнюваних працівників з метою їх
адаптації до ринку праці та запобігання безробіттю на підставі письмових звернень про потребу
у таких заходах від ПОУ. Проведено 7 семінарів з вивільнюваними працівниками, в яких взяли
участь 318 осіб.
Проведено 10 семінарів «Презентація курсів навчання», 7 семінарів «Оволодій новою
професією», 9 семінарів «Презентація послуг з професійного навчання».
Упродовж 2016 року працевлаштовано 19 осіб з числа інвалідів, 90 особам з
інвалідністю надано 642 профорієнтаційних послуг
Проводилися спільні масові заходи, а саме: ярмарки вакансій, круглі столи, семінари з
метою відпрацювання організаційних підходів щодо вирішення питань соціального захисту
інвалідів, їх професійної реабілітації та сприяння зайнятості. Проведено 7 семінарів для осіб з
інвалідністю, та 4 ярмарки вакансій.
Здійснювалоя інформування у встановленому порядку місцевих органів соціального
захисту населення, центрів професійної реабілітації інвалідів про інвалідів, котрі зареєстровані
в державній службі зайнятості, як безробітні, та виявили бажання пройти професійне навчання.
Проводилися заходи з урахуванням потреб демобілізованих учасників АТО та членів
їх родин із запрошенням до участі в консультаціях представників влади, інших урядових
організацій, котрі можуть надати допомогу зазначеним категоріям осіб. Проведено 39 заходів,
для учасників АТО, а саме Дні відкритих дверей „Під одним дахом”, семінари з орієнтації на
службу в ЗСУ, презентація роботодавців.
Проводилася робота щодо розширення видів оплачуваних громадських робіт і
залучення до них безробітних з числа учасників АТО та ВПО. Залучено до участі в
громадських та інших роботах тимчасового характеру 297 осіб в т.ч. 297 осіб з числа
безробітних.
2016 р.

Факт
2016

%
виконання

3400

3582

105,4

Працевлаштовано, осіб

1850

2168

117,2

Пройшли профнавчання , осіб

350

257

73,4

315

297

94,3

Показники
Перебувало на обліку у районному центрі зайнятості,
осіб

Залучено незайнятих громадян до тимчасової
зайнятості – участі у громадських роботах, осіб

3.7. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА.
Питання виплати заробітної плати знаходилося на постійному контролі в
райдержадміністрації.
Протягом року постійно проводився моніторинг погашення заборгованості з виплати
заробітної плати - щомісячно заслуховувалися керівників підприємств – боржників на
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засіданнях комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій,
стипендій та інших соціальних виплат. Протягом 2016 року проведено 11 засідань даної комісії.
Заборгованість з виплати заробітної плати в Сокальському районі за оперативними
даними станом на 01.01.2017 року становить 10,2 млн. грн. Порівняно з 01.01.2016 року (29,6
млн. грн.) заборгованість зменшиться на 19,4 млн. грн., за рахунок повного погашення
заборгованості на економічно – активному підприємстві ДП «Львіввугілля».
Управлінням надавалися консультації та кваліфіковані роз’яснення роботодавцям у
частині оплати праці, на дотримання умов колективних договорів.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника на підприємствах
Сокальщини у ІІІ кварталі 2016 року становила 4700 грн., яка від початку року збільшилася на
12,9%. А також у 3,3 рази перевищила рівень встановленого прожиткового мінімуму для
працездатних осіб. Високий рівень заробітної плати в районі за рахунок працівників вугільної
промисловості.
Крім цього в 2016 році проводилися заслуховування суб’єктів господарської діяльності,
які виплачують заробітну плату меншу від мінімальної. Протягом року заслухано 248
керівників даних підприємств.
В 2016 році була відновлена робота районної робочої групи з питань легалізації
заробітної плати та зайнятості населення. Проведено 46 засідань, з них: 3 - виїзних засідання,
19 – слухань, 24 – інформаційно – роз’яснювальних. Як результат - легалізовано 110 робочих
місць.
3.8. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.
За 2016 рік завдання Програми в частині призначення та виплати всіх видів державних
соціальних допомог виконано на 110 %, за рахунок збільшення кількості одержувачів субсидій
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.
Кількість одержувачів державних видів допомог в середньому за рік, (осіб)
2016 р.
%
Факт
Показники
(план)
виконання
2016
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
7500
7100
94,7
Закон України « Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»
Закон України „Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам”
Закон України «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію та інвалідам
Постанова КМУ від 02.08.2000р№ 1192 Про надання
щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі,
яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи, внаслідок
психічного розладу, який за висновком комісії медичного
закладу і потребує стороннього догляду за ним
Житлові субсидії
ВСЬОГО

1200

1077

89,8

1300

1273

97,9

200

223

111,5

280

256

91,4

12000
22480

14814
24743

123,5
110

У 2016 році розпочато аудит і верифікацію соціальних виплат і їх одержувачів для
оптимізації системи соціального захисту та соціального забезпечення громадян. Станом на
01.01.2017 року опрацьовано 2897 реципієнтів. Повернуто в державний бюджет 196,8 тис. грн.
Постійно проводиться електронний обмін інформацією щодо нарахування пільг та
субсидій на житлово – комунальні послуги між підприємствами що надають ці послуги і
органами соціального захисту населення, що сприяє поглибленій адресності призначення
відповідних допомог.
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Також з ініціативи Сокальської РДА та БФ «Карітас- Сокаль» в березні розпочав
роботу Центр допомоги учасникам АТО, який є консультаційно-дорадчим органом і
створений для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій, при вирішенні
питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників та сімей загиблих
учасників АТО.
За час роботи Центром організовано 12 заходів. Надано 1145 консультацій учасникам
бойових дій АТО.
На обліку перебуває 466 демобілізованих учасників бойових дій АТО та 15 сімей загиблих
учасників АТО.
Учасникам АТО на території району виділено 533 земельні ділянки, з них 208 під
індивідуальне житлове будівництво, 168 - під садівництво, 157 – ведення особистого
селянського господарства.
Надійшли кошти в сумі 861,8 тис. грн. для придбання двох квартир сім’ям загиблих
учасників АТО.
Протягом 2016 року відбулося засідання Комітету доступності, до складу якого входять
представники Громадської ради. Сокальською міською радою проводилися
роботи з
пониження бордюр по вулицях м. Сокаля, вартість робіт - 2,4 тис. грн.
Протягом 2016 року в інфраструктуру району було залучено 100,6 млн. грн.. з
різних джерел фінансування на реалізацію:
 мікропроектів (81 об’єкт) - 15,9 млн. грн. (в т.ч. обласний бюджет – 6,2 млн. грн.,
місцеві бюджети - 8,5 млн. грн., кошти громади - 1,2 млн. грн.);
 робіт за рахунок коштів субвенції державного бюджету (60 об’єктів) – 11,8 млн. грн.
в т.ч. – державний бюджет – 10,3 млн. грн., місцеві бюджети - 1,3 млн. грн.);
 «Покращення умов надання освітніх послуг для громади м. Сокаля» на базі
Сокальського НВК « ЗШ І_ІІІ ст. №4 – ліцей» в частині заміни вікон, який координував
Український Фонд Соціальних Інвестицій – 0,5 млн. грн.
 ремонтних робіт на автодорогах загального користування – 72,4 млн. грн.
У рейтингу соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення
Львівщини Сокальський район з 13 місця впродовж року піднявся на 7.
Голова Сокальської
районної державної адміністрації

Олег ПЕЛИХ

