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Вступ 
 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району є 

одним з інструментів організованого управління соціально-економічними 

процесами на території району. Проект Програми розроблений на виконання 

Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, "Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України", Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 "Про розроблення прогнозних 

та програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету". 

Відповідно до підсумків та тенденцій розвитку району у 2010 році, 

існуючих проблем, у Програмі визначено мету та цілі соціально-економічного 

та культурного розвитку району, а також заходи і завдання щодо їх реалізації у 

2011 році. При розробці проекту врахована економічна діяльність всіх суб’єктів 

господарювання, що розташовані на території району незалежно від форм 

власності. Показники соціально-економічного розвитку відображають 

діяльність всіх галузей економіки району.  

Головною метою розвитку на 2011 рік є соціальна переорієнтація 

економічної політики, спрямованої на остаточну стабілізацію економіки та 

утворення необхідних передумов її прискореного зростання. Найважливішим 

завданням є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку 

території, забезпечення спроможності економіки до прогресивного розвитку, 

підтримання потрібного рівня виробничого потенціалу, вирішення проблеми 

зайнятості населення району. 
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Промисловість 
 
Діяльність органів виконавчої влади спрямовується на забезпечення 

стабільної роботи реального сектору економіки, зокрема і промислових 
підприємств району. Промислове виробництво – одна з головних ланок 
економіки, яка має забезпечувати життєві інтереси району, його економічну 
безпеку, соціальний та культурний рівень життя населення. 

На території району виробляють промислову продукцію 12 підприємств, 
які працюють у харчопереробній (2), легкій (1), целюлозно-паперовій (3) 
галузях, виробництві будматеріалів (2), машинобудуванні (3) та хімічній (1). 
Найбільшу питому вагу в загальнорайонному промисловому виробництві 
займає харчопереробна галузь промисловості (79,0%). Питома вага решти 
галузей відповідно складає: поліграфічна – 11,5%, легка – 2,2%, виробництво 
будматеріалів – 5,6%, машинобудування – 1,5%, хімічна – 0,2%.  

До кінця 2010 року підприємствами району буде реалізовано продукції 
(робіт та послуг) на суму 127,4 млн. грн., що складе 0,6% до всієї реалізованої 
продукції по області.  

Основними факторами, які несприятливо впливають на розвиток 
промислового комплексу, є відсутність загальнодержавної стратегії створення 
потужностей з виробництва складнопобутової техніки та товарів 
довготривалого споживання, випуск яких можна було б налагодити на вільних 
виробничих площах колишніх підприємств військово-промислового комплексу, 
низький рівень галузевої та міжгалузевої кооперації та інше. 

З метою стабілізації роботи промислових підприємств, проведення 
ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та 
конкурентоспроможності промисловості необхідно забезпечити зменшення 
рівня енергетичних і матеріальних затрат на одиницю промислової продукції та 
навантаження на навколишнє природне середовище, проводити ефективну 
промислову політику в напрямку розвитку пріоритетних галузей шляхом 
впровадження кластерних систем, залучення інвестицій, спрямувавши їх на 
інноваційні заходи.  

У 2011 році прогнозується ріст обсягів реалізованої промислової 
продукції за рахунок нарощування виробництва наступними підприємствами: 
Струтинський спиртовий завод, філія ТзОВ „Карпатські мінеральні води”, 
заводом по виготовленню цегли с.Солова УДВ філії МН „Дружба” ВАТ 
„Укртранснафта”, ТзОВ „ГрафоПак”. Ріст обсягів реалізованої продукції 
прогнозується як за рахунок нарощування виробництва діючими 
підприємствами, так і за рахунок відкриття нових підприємств, які 
створюються із залученням інвестиційних коштів. 
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З метою впровадження енергозберігаючих технологій у виробництво на 
території Золочівського району розпочато співпрацю Струтинським державним 
спиртовим заводом по запровадженню інноваційного проекту з словацькими 
інвесторами. Проектом передбачено організацію виробництва біогазу 
потужністю біля 12 тис. м куб. за добу. Виробництво біогазу буде організовано 
з відходів спиртового виробництва (зернова барда). Біоенергетичний комплекс 
– це повна незалежність заводу від постачання електроенергії та природного 
газу. 

По даному проекту сума інвестицій складе біля 9,2 млн. євро, 70% 
вартості фінансує словацька сторона. На даний час словацькою стороною 
підготовлені проект та бізнес-план.  

На території Золочівського району працює ВАТ "Золочівський 
радіозавод", основний вид діяльності якого є металообробка, виготовлення 
трансформаторів, електронних лічильників електроенергії, продукції 
виробничо-технічного призначення. У 2010 році керівництвом Золочівської 
райдержадміністрації проведено дві зустрічі з представниками фірми 
"Електроконтакт Україна", яким запропоновано в оренду виробничі 
приміщення площею 5-7 тисяч кв. м для виробництва джгутів до легкових 
автомобілів, де планується створити 500-600 робочих місць впродовж року. 

Будівлі колишнього комбікормового заводу придбало ТзОВ "Демікс" з 
метою організації виробництва комбікорму для птиці та худоби. На даний час 
завершуються будівельні роботи, в лютому 2011 року розпочнеться монтаж 
обладнання. Підприємством розроблено проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у короткострокову оренду терміном на 5 років та 
виготовляється нормативно-грошова оцінка землі. Товариство співпрацює з 
голландським інвестором та планує вкласти в розвиток підприємства 3 млн. 
євро, створити 50-70 робочих місць. 

Основні показники розвитку промислового виробництва 
 

Показник Одиниця 
виміpу 

2009p. 
звіт 

2010p. 
очікуване 

2011p. 
проект 

2011p. до 
2010p.,%  

Приріст, зниження (-) обсягів 
реалізації промислової 
продукції у діючих цінах 

%  -16,8 +1,0 +5,0 х 

Обсяг реалізації промислової 
продукції на одну особу 

грн. 1794,0 1815,2 1911,4 105,3 

Чисельність промислово - 
виpобничого пеpсоналу 
(сеpедньоpічна)  

тис. осіб 0,726 0,851 1,092 128,3 
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Галузева структура реалізації промислової продукції 
за видами діяльності 

у%%  

Галузь 2009p. 
звіт 

2010p.  
очікув. 

2011p. 
пpоект 

Вся пpомисловість 100,0 100,0 100,0 

1. Добувна промисловість – – – 
- добування паливно-енергетичних корисних 

копалин 
– – – 

- добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних 

– – – 

2. Переробна промисловість  75,2 73,7 73,7 
- виробництво харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 
59,4 54,3 53,6 

- легка промисловість 1,7 – – 
- оброблення деревини та виробництво виробів 

з деревини, крім меблів 
– – – 

- целюлозно-паперове виробництво, видавнича 
діяльність 

8,7 10,4 10,4 

- виробництво продуктів нафтоперероблення – – – 
- хімічна і нафтохімічна промисловість 0,1 1,8 1,7 
- виробництво іншої неметалевої мінеральної 

продукції 
4,2 5,9 6,4 

- металургійне виробництво та виробництво 
готових металевих виробів 

– – – 

- машинобудування 1,1 1,3 1,6 
- інші галузі промисловості – – – 
3. Виробництво та розподіл електроенергії, 

газу та води 
24,8 26,3 26,3 

 
 

Агропромисловий комплекс  
 
Сільськогосподарським виробництвом в районі займаються 84 

підприємств усіх правових форм власності, з них 56 фермерських господарств, 
та  13764 особистих господарств населення. Впродовж останніх років в 
агропромисловому комплексі відбулися значні позитивні зрушення. З 2009 року 
сільськогосподарські підприємства району взяли старт на зростання 
виробництва валової продукції, проте внаслідок складних економічних змін, які 
відбулися в державі, намічені плани не вдалося реалізувати. Зокрема, через 
невизначеність кредитної політики не змогли сільськогосподарські 
підприємства скористатися кредитними ресурсами. Другим важливим 
фактором, який відіграв важливу роль в економіці аграрного сектору, є різке 
скорочення фінансування Програм розвитку. Якщо у 2008 році з державного 
бюджету освоєно 11,1 млн. грн., то у 2009 році - 2,1 млн. грн. (18,9%), у 2010 
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році - 1,5 млн. грн. (13,5 %). Ці та ряд інших об’єктивних факторів вплинули на 
виконання прогнозних показників як у 2009, так і у 2010 році.  
Зменшення  виробництва валової продукції відбулося за рахунок зменшення 
виробництва цукрових буряків, молока, м'яса. 

Аналіз існуючої ситуації в галузі агропромислового комплексу показує, 
що у 2010 році посівна площа сільськогосподарських культур складала 40073 га 
(99,2% до попереднього року). В розрізі культур є значні зміни, а саме: було 
посіяно до рівня попереднього року 70,4% зернових, у 6,8 разів більше 
цукрових буряків, 53,6% льону, 96,2% картоплі, 117,9% овочів, у 2,9 разів 
більше ріпаку. У 2010 році зібрано 58 тис. тонн зерна, 131,6 тис. тонн цукрових 
буряків, 18,2 тис. тонн олійних культур, 56,9 тис. тонн картоплі, 7,5 тис. тонн 
плодів і ягід, 8,2 тис. тонн м'яса, 27,8 тонн молока. У вартісному виразі в 
порівняльних цінах очікується валова продукція в обсязі 241,4 млн. грн. До 
рівня 2009 року це складе 100,3%. 

Ріст виробництва валової продукції очікується в сільськогосподарських 
підприємствах (104,5%), а в господарствах населення зменшення (97,5 %).  В 
галузі рослинництва ріст валової продукції склав 102,4%, в галузі тваринництва 
– зменшення 97,5%.   

На 2011 рік виробництво зерна прогнозується в обсязі 100,0 тис. тонн 
(172,4% до рівня 2010 року), цукрових буряків 140,0 тис. тонн (106,4%), 
олійних культур 8 тис. тонн (43,9%), картоплі 62,0 тис. тонн (109%), овочів, 
яєць на рівні очікуваного за 2010 р., молока – 30,6 тис. тонн (110%) , м'яса – 8,6 
тис. тонн (104,9%), плодів і ягід 10,7 тис. тонн (142,7%).   

Прогноз виробництва валової продукції у 2011 році складе 264,8 млн. 
грн., що становить 109,7% до очікуваного показника у 2010 році, в т. ч. в 
рослинництві – 109,4%, в тваринництві – 110,1%.  

З метою реалізації поставлених завдань на 2011 рік у галузі 
агропромислового виробництва повинні бути підтримані державними коштами 
виробництво зерна, цукрових буряків, свинарство і молочне скотарство. 

Фінансова підтримка у рослинництві – у вигляді дотації за посів зернових 
і цукрових буряків; у молочному скотарстві і свинарстві у вигляді компенсації 
понесених затрат на будівництво ферм і придбання обладнання. 

Крім цього, у галузі агропромислового виробництва необхідно 
реалізувати: 
- здешевлення коротко-середньо і довгострокових кредитів комерційних 

банків; 
- компенсувати вартість придбання нової сільськогосподарської техніки; 
- фінансову підтримку селекції в рослинництві і тваринництві; 
- фінансову підтримку розвитку садівництва і ягідництва; 
- компенсувати витрати, понесені на страхування посівів. 
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Основні показники розвитку сільського господарства 
млн. грн. 

Показник 2009p. 
звіт 

2010p. 
очікуване 

2011p. 
пpоект 

2011p. до 
2010p.,%  

Валова продукція  у порівнянних цінах 
2005р. - всього, млн. грн. 

240,7 241,4 264,8 109,7 

 у тому числі:      
 сільськогосподарські підприємства 96,1 100,4 112,0 111,5 
 господарства населення 144,6 141,0 152,8 108,4 
у% до попереднього року 87,2       100,3       109,7 х 
Із загального обсягу валової продукції:      
 рослинництво, млн. грн. 137,1 140,4 153,6 109,4 
 у% до попереднього року 84,0 102,4 109,4 х 
 тваринництво, млн. грн. 103,6 101,0 111,2 110,1 
 у% до попереднього року 91,8 97,5 110,1 х 
Кількість:     
- сільськогосподарських 

підприємств, одиниць 
23 23 23 100 

- індивідуальних підсобних 
господарств, одиниць 

13764 13764 13764 100,0 

- фермерських підприємств, одиниць 56 56 56 100,0 
 
 

Виробництво основних видів сільськогосподарської 
продукції (усі категорії господарств) 

тис. тонн 

Вид продукції 2009p. 
звіт 

2010p. 
очікуване 

2011p. 
пpоект 

2011p. до 
2010p.,%  

Зернові культури (у вазі після доробки) 
- всього 

109,0 58,0 100,0 172,4 

у тому числі приватний сектор 15,5 14,6 15,5 106,2 
Із загальної кількості зернових культур 
- бобові культури 

0,6 0,5 0,6 120,0 

у тому числі приватний сектор 0,06 0,06 0,06 100,0 
Цукрові буряки (фабричні) – всього 18,1 131,6 140,0 106,4 
у тому числі приватний сектор 3,2 3,3 3,3 100,0 
Олійні культури – всього 11,6 18,2 8,0 43,9 
у тому числі приватний сектор - - - - 
Льон-довгунець (у перерахунку на 
волокно) – всього 

- - - - 

у тому числі приватний сектор - - - - 
Картопля- всього 58,8 56,9 62,0 109,0 
у тому числі приватний сектор 58,7 56,8 61,9 109,0 
Овочі, баштанні культури – всього 12,2 13,5 13,5 100,0 
у тому числі приватний сектор 12,1 13,4 13,4 100,0 
Плоди та ягоди – всього 6,7 7,5 10,7 142,7 
у тому числі приватний сектор 6,7 7,5 10,7 142,7 
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Вид продукції 2009p. 
звіт 

2010p. 
очікуване 

2011p. 
пpоект 

2011p. до 
2010p.,%  

Лікарські рослини культивовані- всього 0,004 0,0013 0,0015 115,4 

у тому числі приватний сектор -    
Реалізація худоби та птиці     
 у живій вазі- всього 8,5 8,2 8,6 104,9 
у тому числі приватний сектор 3,5 3,2 3,5 109,4 
 у забійній вазі- всього 6,2 5,9 6,2 105,1 
у тому числі приватний сектор 2,4 1,9 2,4 126,3 
Молоко – всього 30,6 27,8 30,6 110,0 
у тому числі приватний сектор 29,4 27,0 29,7 110,0 
Яйця, млн. штук – всього 23,0 23,2 23,2 100,0 
у тому числі приватний сектор 23,0 23,2 23,2 100,0 
Вовна (у фізичній вазі), тонн – всього 0,0013 0,0013 0,0013 100,0 
у тому числі приватний сектор 0,0005 0,0005 0,0005 100,0 
Племінна худоба, тис. голів- всього -    
у тому числі приватний сектор -    
  
 

Підприємництво 
 

Основою соціально-економічного відродження в період кризових явищ є 
розвиток малого підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня 
зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів, тому що цей сектор 
економіки зорієнтований на задоволення попиту саме регіонального ринку.  

На даний час у Золочівському районі працює близько 360 малих 
підприємств. В розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по 
Золочівському району нараховується 51 мале підприємство. За даним 
показником серед районів області район займає 5 місце.  

У 2009 році 79,3% малих підприємств отримали прибуток, 20,7% – 
зазнали збитків .  

Впродовж 2009 року від суб'єктів малого підприємництва до всіх рівнів 
бюджету надійшло 9,6 млн. грн., що становить близько 21,6% до загальної суми 
надходжень по району. В тому числі сума надходжень від суб'єктів 
підприємницької діяльності – фізичних осіб склала 4,4 млн. грн. Очікується, що 
на кінець 2010 року сума надходжень до всіх рівнів бюджету від суб'єктів 
малого підприємництва складе  10,9 млн. грн., у 2011 році – 12,5 млн. грн.  

Мале підприємництво має велике значення у вирішенні питання 
зайнятості. Його розвиток сприяє створенню нових робочих місць. 
Спостерігається збільшення кількості працюючих на малих підприємствах. Так,  
у  2009 році на малих підприємствах було зайнято майже 2,0 тис. осіб, що у 
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порівнянні з рівнем 2008 року становить 103,7%.  Серед районів області за 
даним показником Золочівський район займає 7 місце. 

Проведений аналіз показників діяльності малого підприємництва в 
районі, його перспектив, вплив на ці процеси бізнес-середовища, дозволяє 
зробити висновок, що незважаючи на кризові явища в економіці 
підприємництво підтримує стабільні темпи зростання.  

 

Показники діяльності малих підприємств та елементів 
ринкової інфраструктури 

 
Показник 

Один. 
виміру 

2009р., 
звіт 

2010р., 
очікуване 

2011р. 
проект 

2011р. у % 
до 2010р. 

Малі підприємства, всього  
(за статистичними даними) 

одиниць 357 359 360 100,3 

Середньорічна кількість 
зайнятих працівників на малих 
підприємствах 

тис. осіб 1,9 2,0 2,1 105,0 

Обсяги реалізованої  продукції 
(робіт, послуг) малими 
підприємствами 

млн грн 130,4 135,7 141,8 104,5 

      
Біржі – всього одиниць – – – – 

Комерційні банки (філії) одиниць 8 8 8 100,0 

Інвестиційні фонди та компанії 
(у т. ч. філії)  

одиниць – – – – 

Регіональні фонди підтримки 
підприємництва 

одиниць – – – – 

Агенції регіонального розвитку одиниць 1 1 1 100,0 
Обсяги фінансування 
Регіональної програми розвитку 
малого підприємництва  

тис. грн 3,1 4,3 15,0 в 2,3 р. 

Консалтингові фірми одиниць – – – – 

Страхові організації (філії) одиниць 4 4 4 100,0 

Аудиторські фірми одиниць – – – – 

Бізнес-інкубатори oдиниць – – – – 

Бізнес - центри oдиниць 1 1 1 100,0 

Технопарки та технополіси одиниць – – – – 
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Споживчі товари та послуги 
Сфера торгівлі є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє 

значну роль, як у формуванні загального економічного потенціалу району, так і 
у забезпеченні потреб населення в товарах. 

Економічний аналіз функціонування внутрішнього споживчого ринку 
району показав, що й надалі спостерігається позитивна тенденція щодо 
зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі. 
Так, обсяги роздрібного товарообігу торгових організацій та підприємств усіх 
форм власності за 2009 рік склали 116,8 млн. грн., що становить 110,3% до 
рівня 2008 року. Очікується, що у 2010 році цей показник сягне 120,1 млн. грн. 
У 2011 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообігу до 124,7 
млн. грн., або в порівнянні з 2010 роком – 103,8%. 

Зростання роздрібного товарообороту в районі та демонополізація галузі 
супроводжуються розвитком мережі сучасних торговельних підприємств за 
рахунок реконструкцій, капітальних ремонтів та нового будівництва.  

Розвиток pоздpібного товаpообоpоту 

Показник Одиниця 
виміpу 

2009p. 
звіт 

2010p. 
очікуване 

2011p. 
пpоект 

2011p. до 
2010p.,%  

Роздpібний товаpообіг тоpгових 
оpганізацій і підпpиємств усіх 
фоpм власності – всього 

млн. гpн. 116,8 120,1 124,7 103,8 

з них споживчої кооперації  7,0 7,3 7,5 102,7 
Роздрібний товаpообіг на душу 
населення – всього 

гpивень 1657,3 1710,8 1781,4 104,1 

Роздрібний товаpообіг, у % до 
попеpеднього pоку (у порівнянних 
цінах)  

%  110,3 102,8 103,8 * 

Структурна характеристика 
торгівлі: 

     

- кількість об’єктів роздрібної 
торгівлі 

од. 106 111 114 102,7 

- в т.ч. крамниць од. 90 95 98 103,2 
- торгова площа крамниць тис.м.2 6,6 6,7 6,8 101,5 
 ринки та міні-ринки      

 кількість організацій од. 2 2 2 100,0 
 кількість торгових місць од. 855 855 860 100,6 

Гуртова торгівля      
 обсяг гуртової торгівлі тис.грн. 94724,3 98945,4 101225,0 102,3 
 кількість організацій од. 25 26 27 103,9 
Ресторанне господарство      
 кількість організацій од. 119 119 120 100,8 
 загальна кількість посадкових 

місць 
од. 5949 5949 5962 100,2 
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Капітальне будівництво 
Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки району, від 

якої залежить ефективність функціонування системи господарювання. 
Проте у 2010 році зменшення обсягів будівельних робіт продовжилося. 

Це пов'язано із падінням платоспроможності громадян, зниженням 
рентабельності інвестицій у нерухомість, зменшенням кредитних пропозицій 
для інвесторів і підрядчиків, що спричинило ускладнення процедури та 
зменшення доступності кредитів. Вплив вищезгаданих чинників і призвів до 
зменшення обсягів виконання будівельних робіт. За 9 місяців 2010 року 
виконано будівельних робіт на 8,8 млн. грн., що складає 50% до рівня 
відповідного періоду минулого року. 82,3% від загального обсягу виконаних 
будівельних робіт становлять обсяги ПП "Галкомсервіс".  

Проте, незважаючи на значне скорочення фінансування бюджетних 
програм капітального будівництва, у 2010 році за рахунок коштів обласного 
бюджету та бюджетів розвитку місцевих бюджетів відремонтовано доріг 
комунальної власності на суму 1,4 млн. грн. Проведено капітальний ремонт 
ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Колтів із заміною вікон на металопластикові; капітальний 
ремонт фасаду поліклінічного відділення ЦРЛ із заміною вікон; капітальний 
ремонт дахів Золочівської ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 та Поморянської ЗОШ І-ІІІ 
ступеня; капітальний ремонт фасаду Золочівського економічного ліцею. 
Продовжується будівництво школи с. Вороняки Золочівського району на 528 
уч. місць.  

До кінця року в районі буде введено в експлуатацію 42 нових будівлі 
загальною площею 10950 кв. м, з них 5 багатоквартирних житлових будинків на 
100 квартир загальною площею 5824 кв. м. (27 кв. ЖКБ "Лісовик", 27 кв. ЖБК 
"Надія", 12кв. ЖКБ "Мрія", 31 кв. ЖКБ "Каменяр" та 3 кв. ж/б з дитячим кафе 
по вул. Валовій). Обсяг введеного в експлуатацію житла за 2010 рік у 
порівнянні з минулим роком зріс у 7 разів.  

Основними чинниками, що стримують активізацію розвитку будівельної 
галузі, є відсутність дієвих фінансово-інвестиційних механізмів підтримки 
галузі в частині кредитування будівельних підприємств, підвищення 
платоспроможності населення, спрощення дозвільної системи будівництва.  

Для розвитку будівельної галузі необхідно створити сприятливі умови 
для інвестиційно-інноваційної діяльності і стимулювання впровадження 
економічної ефективності та енергоощадності у будівництві і експлуатації 
будівель, спрямовувати бюджетні кошти лише на завершення пускових 
об'єктів, проводити жорсткий контроль за недопущенням будівництва 
капіталомістких об'єктів без гарантованого інвестиційного забезпечення. А це 
дасть можливість на кінець 2011 року відновити темпи приросту будівництва та 
ввести в експлуатацію соціально важливі об'єкти, роботи на яких проводяться 
за рахунок всіх джерел фінансування.  
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Зокрема у 2011 році планується завершення будівництва 15-ти 
квартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями в 
м. Золочеві по вул. Шухевича, 3; завершення реконструкції адмінбудинку з 
гуртожитком під житловий 23 квартирний будинок в м. Золочеві по вул. 
Залізняка, 12; завершення будівництва готельно-торгового комплексу в м. 
Золочеві по вул. Тернопільській, 7; завершення будівництва магазину-
павільйону сувенірів з виставковим залом для обслуговування туристів 
Золочівського замку в м. Золочеві по вул. Тернопільській; завершення 
будівництва торгового комплексу в м. Золочеві на пл. Вічева, 1; продовження 
будівництва школи с. Вороняки Золочівського району; продовження 
реконструкції і розширення каналізаційно-очисних споруд м. Золочева; 
реконструкція каналізаційно-насосної станції №2 м. Золочева; добудова 
приміщення котельні до будівлі управління праці та соціального захисту 
населення Золочівської райдержадміністрації; продовження будівництва 
дитячої стоматологічної поліклініки з житлом для персоналу в м. Золочеві по 
вул. Шашкевича. 

 

Демографічний розвиток та охорона здоров'я  
В контексті Стратегії розвитку Золочівщини до 2015 року одним з 

головних завдань є здійснення комплексу заходів, які сприяли б поліпшенню 
демографічної ситуації, зниженню рівня смертності та підвищенню 
народжуваності населення, зменшенню обсягів трудової міграції. 

Аналізуючи дані за попередні періоди, можна спрогнозувати тенденції, 
які матимуть місце у сфері демографії у 2011 році. Як бачимо, при наявній 
демографічній ситуації і надалі прогнозується зменшення чисельності 
населення. На даний час в районі проживає 70,2 тис. чол., з них – 40% у містах, 
60% – у сільській місцевості.  

Основним фактором, що впливає на зменшення чисельності населення 
району є відсутність природного приросту. Впродовж 9 місяців 2010 року в 
районі народилася 571 дитина та померло 813 осіб, відповідно пройшло 
природне скорочення населення на 242 особи.  

За прогнозними розрахунками поряд з природним скороченням населення 
на демографічну ситуацію в районі значно впливатимуть також міграційні 
процеси. 

Ситуація, що склалася з природним відтворенням та міграцією населення 
впливатиме на вікову структуру: буде поступово зростати частка осіб 
післяпрацездатного віку. 
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У стабілізації та подальшому покращенні демографічної ситуації в районі 
головну роль відіграє стан розвитку галузі охорони здоров'я.  

Основним завданням та критерієм оцінки діяльності системи охорони 
здоров'я на сучасному етапі залишається якість медичної допомоги. Для 
оптимального розвитку галузі охорони здоров'я необхідно визначити основні 
підходи до створення і функціонування державної системи управління якістю 
медичної допомоги населенню, спрямованої на задоволення обґрунтованих 
потреб та очікувань споживачів медичної допомоги. Для ефективного розвитку 
галузі у 2011 році необхідно:  
 забезпечити підтримку і розвиток медичних установ з впровадженням 

сучасних технологій;  
 активізувати профілактичну роботу та диспансерний нагляд за хворими; 
 продовжити комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними та 

соціально узалежненими недугами; 
 продовжити формування мережі закладів загальної практики сімейної 

медицини, 
 забезпечити виконання державних та обласних цільових програм у галузі 

охорони здоров'я.  
     Все це в свою чергу дасть можливість збільшити коефіцієнт 
народжуваності на 1000 населення, зниження показників смертності, 
захворюваності та інвалідності населення, особливо в працездатному віці, а 
відповідно, і покращить демографічну ситуацію в районі.    

 

Зайнятість населення та ринок праці 
Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення 

питання зайнятості населення.  
В різних галузях економіки району за очікуваними даними у 2010 році 

зайнято 9,5 тис. осіб., а це – близько 2% по області.  
Частка зайнятого населення у промисловості складе 14%, у сільському 

господарстві – 10%, у будівництві – 3%, у сфері освіти – 28%, в сфері охорони 
здоров'я та соціальній допомозі – 18%.   

Чисельність зайнятого населення у працездатному віці утримується на 
рівні минулого року, а кількість безробітних зменшується.  

Станом на 1 грудня 2010 року в районному центрі зайнятості 
перебувають на обліку 1696  незайнятих громадян, з них 1599 із статусом 
безробітного, що на 11% менше відповідного рівня минулого року.  
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За 11 місяців 2010 року надано допомоги з безробіття для організації 
підприємницької діяльності 16 особам. За цей же період виплачено допомоги з 
безробіття на 8737,7 тис. грн. Допомогу з безробіття отримувало 1311 осіб.  

За даними моніторингів спостерігається суттєве зменшення потреби 
працедавців у працівниках. Потреба в працівниках на заміщення вільних 
робочих місць та вакантних посад станом на 1 грудня 2010 року склала 7 осіб. 

Серед основних чинників, які суттєво впливають на ситуацію на ринку 
праці є створення нових та збереження існуючих робочих місць. Впродовж 
2010 року в районі буде створено 725 нових робочих місць.  

Вирішення проблем зайнятості населення, соціального захисту 
незайнятих громадян проводитимуться відповідно до завдань Програми 
зайнятості населення Золочівського району. 

Для стабілізації ситуації в сфері зайнятості необхідно забезпечити 
сприяння продуктивній та вільно обраній зайнятості, створення економічних та 
правових умов для збільшення доходів, підвищення економічної активності 
населення, що дасть змогу громадянам самим поліпшити свій добробут.   

Особливу увагу слід приділити створенню робочих місць на промислових 
підприємствах, що відповідає необхідності відновлення промислового 
комплексу району. Забезпечити сталий економічний розвиток в сучасних 
умовах можливо лише за рахунок новітніх технологій з використанням 
кваліфікованої робочої сили. 

На сьогодні не використовується в повній мірі значний потенціал 
Золочівщини як історико-культурного, туристичного та рекреаційного центру 
європейського значення. Тому створення відповідної інфраструктури – це 
підґрунтя для значного розширення сфери прикладання праці. 

Основними заходами розвитку сфери зайнятості населення у 2011 році є: 
 забезпечення розширення сфери застосування праці за рахунок збереження 

діючих та створення нових робочих місць; 
 детінізація трудових відносин шляхом посилення державного контролю за 

дотриманням законодавства про працю; 
 підвищення ефективності роботи з працедавцями на предмет пошуку 

вільних робочих місць та вакантних посад; 
 розширення інформаційних та консультативних послуг щодо залучення до 

трудової діяльності молоді; 
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 проведення профорієнтаційної роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл 
та безробітними з метою формування у них позитивної мотивації до 
трудової діяльності; 

 залучення громадян до участі в загальнодержавних оплачуваних 
громадських роботах,  

 запровадження нових форм роботи із ЗМІ, населенням і працедавцями, 
проведення широкої інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо ефективної 
зайнятості населення.      

Реалізація цих заходів та інших положень Програми зайнятості дасть 
можливість розширити сферу застосування праці в районі та створити у 2011 
році 700 нових робочих місць, зменшити чисельність незайнятих громадян, 
забезпечити працевлаштування молоді та жінок та убезпечити населення від 
безробіття. 

 

Показники забезпечення зайнятості населення 
 

Показник Одиниця 
виміру 

2009p. 
звіт 

2010p.  
очікув. 

2011p. 
пpоект 

Кількість незайнятих осіб, які звернулись з 
питань працевлаштування, враховуючи 
перехідних з попереднього року 

осіб 5609 5000 4600 

в тому числі:      
 вивільнено з галузей економіки -”- 112 100 100 
 звільнено з пpичин плинності кадpів -”- 247 250 250 

 випускники навчальних закладів -”- 280 280 280 
 інші категорії незайнятого 

пpацездатного населення 
-”- 4970 4370 3970 

Кількість незайнятого населення, яку 
пеpедбачається зайняти – всього 

осіб 2219 2454 2100 

в тому числі:      
 пpацевлаштування в галузях економіки -”- 1444 1446 1400 
 скерування на навчання і підвищення 

кваліфікації 
-”- 352 370 300 

 залучення до громадських робіт -”- 423 638 400 

Створення нових робочих місць – усього одиниць 950 725 700 
в тому числі     
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Показник Одиниця 
виміру 

2009p. 
звіт 

2010p.  
очікув. 

2011p. 
пpоект 

кількість pобочих місць, які 
пеpедбачаються ввести в дію за pахунок 
нового будівництва, pозшиpення і 
pеконстpукції підпpиємств і організацій 
(створення робочих місць юридичними 
особами) 

одиниць 306 300 300 

Витpати на pеалізацію заходів щодо 
спpияння зайнятості і соціального захисту 
від безpобіття – всього 

тис. гpн. 13477,8 14409,4 15320,0 

у тому числі:      
 на працевлаштування безробітних 

шляхом надання дотацій працедавцям 
-”- 395,3 608,2 600,0 

 пеpепідготовка незайнятих трудовою 
діяльністю громадян 

-”- 81,6 140,0 100,0 

 оплата праці громадян, які 
скеровуються на громадські роботи 

-”- 161,8 443,8 500,0 

 виплата допомоги з безробіття -”- 12839,1 10000,0 14000,0 
 одноразова виплата допомоги з 

безробіття для організації 
підприємницької діяльності  

тис. грн.  0,0 125,9 120,0 

 

Фінанси 
Визначальною умовою відновлення економічного зростання є досягнення 

фінансово-економічної стабілізації. З цією метою необхідно забезпечити 
ефективну мобілізацію коштів для подальшого соціально-економічного 
розвитку.  

У 2010 році надходження до зведеного бюджету району очікуються в 
сумі  52,2 млн. грн., а на 2011 рік прогнозуються надходження до зведеного 
бюджету у сумі 55,0 млн. грн.  Очікувані  поступлення коштів до Держбюджету 
по платниках Золочівського району у 2010 році плануються на рівні 12,6 млн. 
грн., у 2011 році – на  тому ж рівні. Відповідно, до місцевого бюджету 
очікуються надходження в сумі 33,0 млн. грн. та 35,4 млн. грн.  

Провідна роль у регулюванні економічних процесів належить податкам . 
З одного боку податки складають основну частину доходів бюджетів усіх 
рівнів, а з іншого є ефективним механізмом здійснення соціально-економічної 
політики району в цілому. В складних умовах фінансово-економічної 
нестабільності, що негативно впливає на фінансово-господарську діяльність 
підприємств району необхідно:  
- забезпечити мобілізацію доходів до бюджетів усіх рівнів; 
- підвищити ефективність  бюджетних видатків; 
- покращити роботу з платниками податків. 
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Доходи населення та заробітна плата 
Основними завданнями органів виконавчої влади у сфері доходів 

населення є забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання доходів 
населення, поліпшення добробуту населення, підвищення його 
платоспроможності за рахунок всіх видів доходів, створення умов для 
зростання заробітної плати, реалізація виваженої та відповідальної соціальної 
політики, спрямованої на підтримку найуразливіших верств населення.  

За очікуваними результатами 2010 року  грошові доходи населення у 
порівнянні з 2009 роком зростуть на 8%, в тому числі доходи від заробітної 
плати зростуть на 10%. Нарахована середньомісячна заробітна плата одного 
штатного працівника, зайнятого в економіці району, у порівнянні з попереднім 
роком зросте на 9%.   

З метою недопущення зниження рівня життя населення необхідно 
мінімізувати негативні соціальні наслідки фінансово-економічної 
нестабільності за рахунок реалізації виваженої та відповідальної соціальної 
політики, спрямованої на підтримку найуразливіших верств населення. 

 
Для цього необхідно підтримувати та нарощувати досягнутий рівень 

оплати праці, сприяти розширенню сфери застосування праці економічно-
активного населення за рахунок створення нових робочих місць, забезпечити 
належний захист прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання 
заробітної плати,стимулювати зростання доходів працездатного населення за 
допомогою сприяння розвитку малого бізнесу та самозайнятості. 

Все це дасть можливість у 2011 році підвищити номінальні доходи 
населення на  5%, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – на 
5%, середньомісячну заробітну плату – на 4%. 

 

Показник один. 
виміру 

2009 р. 
звіт 

2010 р. 
очікуване 
виконання 

2011 р. 
прогноз 

2011 р. до 
2010 р., 

%% 

Розвиток гуманітарної та соціальної сфер 
Чисельність наявного населення 
(на кінець року) 

тис. осіб 70,4 70,2 70,0 99,72 

Природній приріст на тис. 
населен. 

-4,0 -3,8 -3,5 * 

Доходи населення млн. грн. 388,1 419,1 440,1 105,02 
Доходи населення на 1 особу грн. / особу 5519,28 5796,68 6111,87 105,43 
Середньомісячна заробітна плата грн. 1354,35 1480,00 1540,00 104,05 

Фінансова діяльність 
Надходження до бюджетів 
податків і зборів 

млн. грн. 44,5 52,2 55,0 105,36 

в тому числі:      
 до державного бюджету млн. грн. 9,6 12,6 12,6 100,00 
 до місцевого бюджету млн. грн. 25,9 33,0 35,4 107,27 
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Показник один. 
виміру 

2009 р. 
звіт 

2010 р. 
очікуване 
виконання 

2011 р. 
прогноз 

2011 р. до 
2010 р., 

%% 

Загальна сума недоїмки до 
бюджетів 

млн. грн. 0,543 0,700 0,570 81,43 

 
  


