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Вступ 
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського 

району на 2012 рік розроблена 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". 

При розробці Програми  соціально-економічного та культурного розвитку 
Золочівського району на 2012 рік було враховано основні положення та 
макропоказники Державної програми економічного і соціального розвитку 
України на 2012 рік, спрямованої на покращення умов життєдіяльності 
населення, забезпечення потреб в об’єктах та послугах соціальної 
інфраструктури, виходячи з реальних фінансово-економічних можливостей 
району. 

Програму сформовано управлінням економіки райдержадміністрації на 
підставі пропозицій галузевих управлінь та відділів райдержадміністрації, 
установ та організацій району, виконавчих комітетів сільських, міських та 
селищної ради.  

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золочівського 
району на 2012 рік розроблена  відповідно до основних напрямків Стратегії 
розвитку району з метою: 
- збалансованого соціально-економічного розвитку району; 
- надійного функціонування систем життєзабезпечення населення, 

реформування і розвитку житлово-комунальної інфраструктури; 
- створення ефективної системи охорони здоров’я, надання соціальних 

послуг високого рівня;  
- вирішення проблем зайнятості населення; 
- створення умов для гармонійного розвитку  людини, реалізації 

професійних освітніх та культурних потреб мешканців Золочівщини; 
- створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей; 
- збереження екологічно-чистого середовища; 
- створення сприятливого інвестиційного клімату; 
- підтримки малого і середнього бізнесу; 
- розвитку туризму та логістики. 
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Розділ І. Основні тенденції  розвитку території та завдання  
Програми соціально-економічного та культурного розвитку 

Золочівського району на 2012 рік. 
 

Промисловість 
Впродовж 2011 року головна увага в галузі промисловості зверталась на 

покращення фінансового стану існуючих  промислових підприємств району і 
відкриття нових підприємств та технологічних ліній, виконання заходів 
інноваційного розвитку, створення нових робочих місць, утримання 
інвестиційної привабливості промислового комплексу району. 

Зроблене в підсумку дозволило змінити ситуацію на краще. 
За очікуваними результатами роботи у 2011 році промисловий комплекс 

району досягне збільшення темпів промислового виробництва на 1,2%  
До кінця 2011 року підприємствами району буде реалізовано продукції 

(робіт та послуг) на суму 139,4 млн. грн., що складе 0,6% до всієї реалізованої 
продукції по області. 

 З метою нарощування загальнорайонного обсягу виробництва на 
території району розпочала свою діяльність фірма "Електроконтакт Україна" по  
виробництву джгутів до легкових автомобілів. Створено 162 робочих місця.  

Товариством з обмеженою відповідальністю "Д-Мікс" спільно з 
голландськими та вітчизняними партнерами налагоджено виробництво 
комбікормів для великої рогатої худоби, свиней, кролів та птиці на базі 
бувшого комбікормового заводу. Підприємство працюватиме за новітніми 
технологіями та європейськими стандартами з повністю автоматизованими 
процесами. 

З метою збереження тенденцій розвитку галузі промислового 
виробництва у 2012 році проводитиметься:  
- підвищення технологічного рівня виробництва для покращення 

конкурентоспроможності продукції,  
- проведення ефективної політики енергозбереження та забезпечення 

зниження рівня енергетичних і матеріальних затрат на одиницю промислової 
продукції,  

- проведення ефективної промислової політики в напрямку розвитку 
пріоритетних галузей шляхом впровадження кластерних систем,  

- залучення інвестицій, спрямованих на інноваційні заходи, 
- створення додаткових робочих місць як на діючих так і на  новостворених 

підприємствах.  
У 2012 році прогнозується ріст обсягів реалізованої промислової 

продукції на 102,9%, що відбудеться за рахунок нарощування виробництва 



C:\Users\Kvest\Desktop\Pr_2012.doc 3

всіма діючими промисловими підприємствами району та за рахунок відкриття 
нових підприємств, які створюються із залученням інвестиційних коштів.  

У 2012 фірмою "Електроконтакт Україна" планується розширити 
виробничі потужності і відкрити ще одну технологічну лінію з виробництва 
джгутів до легкових автомобілів та створити в цілому близько 500 робочих 
місць.  

З квітня 2010 року на території Золочівського району у с. Хильчиці на 
базі колишнього комбікормового заводу розпочало діяльність ТзОВ «Д-Мікс». 

Товариством налагоджено виробництво готових гранульованих та 
концентрованих кормів вищої якості для птиці, свиней, кролів та великої 
рогатої худоби. У 2012 році товариство планує будівництво зерносховища 
потужністю 25 тис. тонн та вкласти в проект 15 млн. грн.  

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю 
"Карпати" розпочало виробництво цегли керамічної, обсяг виробництва 
промислової продукції якого у 2012 році складатиме близько 1 млн. грн. в рік.  

Агропромисловий комплекс  
Сільськогосподарським виробництвом в районі займаються  

119 підприємств усіх форм власності, з них 78 фермерських господарств, та  
13437 особистих господарств населення. Протягом останніх років в 
агропромисловому комплексі відбулися значні позитивні зрушення. 
Виробництво сільськогосподарської продукції відбувається на високотоварних 
підприємствах по енергозберігаючих технологіях. Це такі підприємства як: 
ТзОВ «Нива» (7911 га), ТзОВ «Лендком ЮА» (4110 га), ТОВ «Княжі лани» 
(7532 га), ТзОВ ім М.Шашкевича (1664 га), ПП «Агрофірма «Дзвони» (1253 га). 
Також значних успіхів досягли фермерські господарства району, а саме:  
ФГ «Згода», ФГ «Кухарського П.М.», ФГ «Якторів», ФГ «Спількик А.В.» та 
інші. 

Аналіз існуючої ситуації в галузі агропромислового комплексу показує, 
що у 2011 році посівна площа сільськогосподарських культур склала  
42204 га (106,7% до попереднього року). В розрізі культур є значні зміни, а 
саме  посіяно до попереднього року 120,4% зернових, 105,2% цукрових буряків, 
113,7% льону, 103,1% картоплі, 112,1% овочів, у 2,7 разів зменшено посів 
ріпаку. У 2012 році посівна площа сільськогосподарських культур очікується на 
рівні 2011 року. 

За оперативними даними у 2011 році зібрано 100,0 тис. тонн зерна 
(189,7% до 2010 року), 135 тис. тонн цукрових буряків (103,4%), 9,6 тис. тонн 
олійних культур (53,3%), 98,0 тис. тонн картоплі (196,0%), 15,0 тис. тонн овочів 
(98,0%), 9,1 тис. тонн плодів і ягід (101,1%). Ріст виробництва вищеназваних 
сільськогосподарських культур відбувся як за рахунок зростання посівних 
площ так і за рахунок підвищення врожайності. 
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Всіма категоріями господарств в поточному році у порівнянні із 
аналогічним періодом минулого року очікується зменшення виробництва м'ясо-
молочної продукції. Очікується виробництво 7,4 тис. тонн м'яса, 29,0 тонн 
молока, 23,1 млн. штук яєць. Основними причинами скорочення обсягів 
виробництва м'ясо-молочної продукції є:  

- зменшення поголів'я ВРХ в тому числі корів в господарствах 
населення;  

- збільшення кількості людей пенсійного віку у сільській місцевості; 
- реалізаційна ціна м'ясо-молочної продукції нижче її собівартості.  
У 2011 році очікується виробництво валової продукції на суму 275,7 млн. 

грн., що складе  117,0% до рівня 2010 року (235,7 млн. грн.), а у 2012 році – на 
суму 252,0 млн. грн. (в порівняльних цінах 2005 року) – 91,4% до очікуваного 
за 2011 рік, в тому числі в рослинництві 84,8%, в тваринництві 104,0%.  

На 2012 рік виробництво зерна прогнозується в обсязі 89,0 тис. тонн     
(89%) до очікуваного за 2011 рік), цукрових буряків 120,0 тис. тонн (88,9%), 
олійних культур 10,9 тис. тонн (113,5%), картоплі  65,0 тис. тонн (66,3%) та 
овочів  на рівні очікуваного за 2011 рік, плодів і ягід – 9,2 тис. тонн (101,1%), 
м'яса 7,8 тис. тонн (105,4%), яєць 23,2 млн. штук (100,4%), молока 29,4 тонн 
(101,4%).  

З метою реалізації поставлених завдань на 2012 рік виробництво зерна, 
цукрових буряків, свинарство і молочне скотарство повинні бути підтримані 
державними коштами. 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. 

Пріоритетними напрямками та завданнями аграрної галузі на 2012 рік 
будуть: 

- залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток 
сільськогосподарського виробництва; 

- запровадження сучасних технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур та вдосконалення структури посівних площ; 

- підвищення рівня ефективності використання сільськогосподарських 
угідь по всіх категоріях господарств; 

- здешевлення коротко-середньо і довгострокових кредитів комерційних 
банків; 

- фінансова підтримка селекції в рослинництві і тваринництві. 
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Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність 
Будівельна галузь є однією із важливих галузей економіки району, від 

якої залежить ефективність функціонування системи господарювання. 
Основним завданням будівельної галузі і надалі залишається підвищення 

рівня соціального розвитку території, зменшення обсягів незавершеного 
будівництва, впровадження заходів з енергозбереження, переходу на 
альтернативні види палива та оновлення основних фондів. 

За попередніми даними за 2011 рік будівельними організаціями району 
виконано будівельних робіт на суму 9,5 млн. грн., що складає 82% до рівня 
2010 року.  

На кінець 2011 року в районі буде введено в експлуатацію  
46 новозбудованих житлових будинків садибного типу загальною площею 
7667,6 кв. м, 1 двохквартирний житловий будинок (308,8 кв. м), реконструкція 
адмінбудинку з гуртожитком під 23-квартирний житловий будинок ЖБК 
"Комунальник" загальною площею 1126 кв. м, стоматологічна поліклініка 
загальною площею 198,1 кв. м з житловими приміщеннями (2 квартири) 
загальною площею 792,1 кв. м.    

Обсяг введених в експлуатацію індивідуальних житлових будинків 
садибного типу всього по району за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком 
зменшився на 12% (2010 р. – 8728 кв. м).  

Зменшення обсягів будівельних робіт 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.  

Впродовж 2011 року на поточний ремонт доріг комунальної власності за 
рахунок коштів державного бюджету у селах Ясенівці, Підлисся та вул. 
Шашкевича в м. Золочеві витрачено 705 тис. грн., за рахунок коштів обласного 
бюджету – 775 тис. грн. (Гончарівка, Поморяни, Золочів: вул. Кривоноса, вул. 
Галицька, вул. Львівська, вул. Ст. Бандери, вул. Спортивна, вул. Джерельна, 
вул. Крилова, Глиняни: вул. Шевченка, вул. Мазепи) та на ремонт доріг 
загального користування освоєно 200 тис. грн. коштів обласного бюджету 
(Поморяни-Кальне; Поморяни-Розгадів; Нестюки-Поморяни; Золочів-Броди; 
Городилів-Обертасів).  

У 2012 році на будівництво, реконструкцію, ремонт по утриманню вулиць  
і доріг комунальної власності у населених пунктах району буде освоєно  
1,8 млн. грн. субвенції з Державного бюджету. 
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Впродовж 9 місяців 2011 року на розвиток економіки Золочівщини за 
рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано 41,3 млн. грн. капітальних 
інвестиції. Обсяг інвестицій в основний капітал становив 37,0 млн. грн. і 
зменшився на 58,1% порівняно з відповідним періодом минулого року. Обсяг 
інвестиції в основний капітал на одну особу за 9 місяців поточного року склав 
528 грн. І надалі основним джерелом інвестицій в основний капітал 
залишаються власні кошти підприємств та організацій – 22,4 млн. грн. (60,5% 
від загального обсягу). За рахунок коштів населення на індивідуальне житлове 
будівництво освоєно 7,2 млн. грн., що становить 19,6% усіх вкладень, за 
рахунок державних коштів – 6,7 млн. грн., а це 18,1% із всіх вкладень. 
Впродовж ІІІ кварталу значно зросла частка коштів державного бюджету, 
інвестованих в основний капітал – з 8,4% до 18,1%. 

Найбільше інвестицій в основний капітал за січень – вересень 2011 року 
за видами економічної діяльності освоєно: в промисловості – 38,3% усіх 
коштів, в галузі освіти – 19,2%, в операціях з нерухомим майном, оренда та 
надання послуг підприємцям  – 17,9%, в галузі сільського господарства, 
мисливського та лісового господарства – 14,2%, у діяльності транспорту та 
зв'язку – 7,5%. 

Крім внутрішніх інвестицій, впродовж 9 місяців 2011 року в економіку 
Золочівщини надійшло 25,9 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій. 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 1 жовтня 2011 року 
становив 225,8 тис. дол. США та збільшився у порівнянні з відповідним 
періодом минулого року на 13%. Із загального обсягу прямих іноземних 
інвестицій за видами економічної діяльності залучено: у промисловість –  
90,4 тис. дол. США; у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку – 127,4 тис. дол. США; у сільське господарство, 
мисливство, та лісове господарство – 8,0 тис. дол. США.  В розрахунку на 
одного мешканця в економіку району надійшло 3,2 дол. США.  

Основні заходи та завдання на 2012 рік: 
- створення сприятливих умов для інвестиційно-інноваційної діяльності з 

метою залучення як внутрішніх так і зовнішніх інвестицій; 
- стимулювання впровадження економічної ефективності та енергоощадності 

у будівництві і експлуатації будівель;  
- спрямування бюджетних коштів лише на завершення пускових об'єктів,  
- жорсткий контроль за недопущенням будівництва капіталомістких об'єктів 

без гарантованого інвестиційного забезпечення;  
- пріоритетна  підтримка будівництва та реконструкції соціально-значимих 

об'єктів; 
- максимальне залучення будівельних організацій району до виконання 

Інвестиційної програми. 
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Все це  дасть можливість на кінець 2012 року відновити темпи приросту 
будівництва та ввести в експлуатацію об’єкти соціально-культурного та 
житлово-комунального призначення, роботи на яких проводитимуться за 
рахунок коштів з усіх джерел фінансування.  

Енергозбереження та енергоефективність 
Інноваційний розвиток території неможливий без забезпечення 

кардинального зменшення питомого рівня споживання енергетичних ресурсів 
та втілення енергозберігаючих заходів у районі. В 2012 році 
продовжуватиметься курс на заміну котельного обладнання старого типу на 
енергозберігаючі котли з роботою на традиційному та альтернативних видах 
палива, на реконструкцію систем опалення, заміну вікон та дверей на 
енергозберігаючі, на реконструкцію внутрішнього освітлення бюджетних 
установ району, а також популяризація економічних, екологічних та соціальних 
переваг енергозбереження.  

В районі реалізується Програма енергозбереження Золочівського району 
на 2011-2014 роки, втілення заходів якої дасть змогу:  

- зменшити споживання природного газу в бюджетній сфері на 22%; 
- зменшити енергоємність одиниці продукції шляхом переорієнтації 

технологій на ефективні енергоносії; 
- підвищити питомі показники ефективності використання енергоресурсів 

та відповідно зменшити частки кошторисних видатків на оплату за спожиті 
енергоносії в структурі видатків на 30%; 

 - покращити якість надання послуг з теплопостачання. 
Основні заходи та завдання на 2012 рік: 
- Золочівська ЦРЛ (Головний корпус) – заміна дерев'яних конструкцій 

шатрового даху на покрівлю з утепленням із металочерепиці, заміна дерев'яних 
вікон на металопластикові та встановлення на існуючій котельні котла на 
альтернативному виді палива;    

- Дитяче відділення Золочівської ЦРЛ – заміна дерев'яних конструкцій 
шатрового даху на покрівлю з утепленням із металочерепиці та заміна 
дерев'яних вікон і вхідних дверей на металопластикові та встановлення на 
бувшій котельні котла на альтернативному виді палива;    

- Дитячо-жіноча консультація Золочівської ЦРЛ – заміна дерев'яних 
конструкцій шатрового даху на покрівлю з утепленням із металочерепиці, 
заміна дерев'яних вікон і вхідних дверей на металопластикові та приєднання до 
котельні дитячого відділення Золочівської ЦРЛ;   

- Золочівська районна рада – встановлення окремої модульної котельні на 
твердому паливі та заміна дерев'яних вікон на металопластикові;   
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- Дитяча дошкільна установа "Глиняночка" м. Глиняни – реконструкція 
системи опалення та теплових мереж і встановлення електричного котла;  

- Глинянська ЗОШ I-III ст. – утеплення фасаду та заміна дерев'яних вікон 
і вхідних дверей на металопластикові;  

- Гологірська ЗОШ І-III ст. – капітальний ремонт внутрішньої мережі 
опалення;  

- Золочівська ЗОШ I-III ст. №4 – встановлення на існуючій котельні котла 
на альтернативному виді палива та заміна дерев'яних вікон і вхідних дверей на 
металопластикові.  

Підприємництво 
Основою соціально-економічної стабільності економіки 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 та 2300 фізичних осіб-підприємців. Впродовж 11 місяців 2011 року 
зареєстровано 34 юридичних особи та 201 фізична особа – підприємець. В 
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення по Золочівському району 
нараховується 51 мале підприємство. 

У 2011 році як і в попередні роки, основним видом діяльності суб'єктів 
господарювання району залишається комерційна діяльність.  

Так, питома вага підприємств оптової та роздрібної торгівлі в загальній 
кількості малих підприємств складає близько 40,0%, промислових підприємств 
– 17,0%, підприємств, які займаються орендою та операціями з нерухомим 
майном – 13,0%, сільськогосподарських підприємств – майже 10,0%.  

Результати моніторингу діяльності малого підприємництва виявили 
позитивний факт зростання як фінансових показників діяльності малих 
підприємств, так і зростання розмірів сплачених ними податків до зведеного 
бюджету, які за 9 місяців 2011 року склали 11,5 млн. грн. та в порівнянні з 
аналогічним періодом 2010 року зросли на 6,2%. Питома вага надходжень від 
суб'єктів малого підприємництва за 9 місяців 2011 року склала 28,4% до 
загальної суми надходжень до Зведеного бюджету.  

Мале підприємництво має велике значення у вирішенні питання 
зайнятості. Його розвиток сприяє створенню нових робочих місць. У  2011 році 
на малих підприємствах зайнято близько 2,0 тис. осіб. Проте впродовж останніх 
років не відбувається значного росту по створенню нових робочих місць на 
малих підприємствах району. 
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Важливою складовою внутрішнього ринку, що відіграє значну роль як у 
формуванні загального економічного потенціалу району, так і в забезпеченні 
потреб населення є сфера торгівлі та ресторанного господарства. Її розвиток 
багато в чому визначає соціальний клімат в суспільстві. 

Впродовж 2010-2011 років спостерігається позитивна тенденція щодо 
зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств роздрібної торгівлі. 
Так, за 9 місяців поточного року обсяг роздрібного товарообороту торгових 
організацій та підприємств усіх форм власності становив 122,8 млн. грн. та у 
порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 12,0%. Очікується, 
що на кінець 2011 року обсяг роздрібного товарообігу становитиме 137,5 млн. 
грн. У 2012 році прогнозується збільшення обсягу роздрібного товарообігу до 
141,7 млн. грн. 

Зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі – це реальний крок 
до відновлення позитивної динаміки росту внутрішнього ринку. 

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.  

Основні заходи та завдання щодо розвитку сфери підприємницької 
діяльності Золочівського району:  
- забезпечення виконання основних заходів Програми розвитку малого 

підприємництва Золочівського району на 2011-2012 роки; 
- організація та проведення інформаційної підтримки щодо ведення державної 

політики в сфері підприємництва району; 
- фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва, в 

тому числі сприяння залученню іноземних інвестицій; 
- організація та проведення практичних семінарів, круглих столів, тренінгів із 

проблематики підприємництва, ініційованих підприємницькою спільнотою;  
- проведення організаційно-координаційної роботи щодо вдосконалення 

діяльності державного адміністратора дозвільного офісу та державних 
реєстраторів; 

- вдосконалення інформаційного забезпечення населення про стан 
споживчого ринку товарів через засоби масової інформації району та веб-
сайт райдержадміністрації; 

- проведення постійного моніторингу стану цінової політики на основні види 
соціально-значимих товарів; 

- розвиток мережі сучасних торговельних підприємств за рахунок 
реконструкцій, капітальних ремонтів існуючих підприємств та нового 
будівництва. 
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Фінансово-бюджетна сфера 
Визначальною умовою відновлення економічного зростання є досягнення 

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

За 11 місяців 2011 року надходження до зведеного бюджету району 
надійшли в сумі 52,4 млн. грн., поступлення коштів до Держбюджету по 
платниках Золочівського району надійшли в сумі 13 млн. грн.  

До загального фонду бюджету району (без урахування трансфертів) за  
11 місяців 2011 року надійшло доходів в сумі 26919,2 тис. грн., або 98,3% до 
показників, затверджених місцевими радами на 11 місяців 2011 року  
(-465,6 тис. грн.), в порівнянні з аналогічним періодом минулого року 
надходження збільшились на 5,0% або на 1277,1 тис. грн. 

Надходження доходів до загального фонду районного бюджету склали 
14998,8 тис. грн., що становить 97,5 відсотка до призначень на січень-листопад 
2011 року, або недоодержано 380,6 тис. грн. 

Незабезпечено виконання плану по таких видах доходів: податок на 
доходи фізичних осіб (на 3,2%), фіксований податок на доходи фізичних осіб 
(41,8%), податок на прибуток (3,1%). туристичний збір (82,4%), надходження 
від розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (на 100%), 
адміністративні штрафи та інші санкції (60,8%), реєстраційний збір за 
проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (33,3%), 
надходженнях від реалізації безхозного майна (21,9%) та інші надходження 
(31,1 %). 

Очікуване виконання уточненого плану загального фонду бюджету 
району за 2011 рік становитиме 100,3 відсотка, в тому числі по доходах що 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів 99,7%,  
(-84,0 тис. грн.) та по доходах що не враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів 104,0% (+185,9 тис. 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.  

Основними завданнями органів виконавчої влади є реалізація виваженої 
та відповідальної соціальної політики, спрямованої на підтримку 
найуразливіших верств населення, забезпечення стійкої позитивної динаміки 
зростання доходів населення, підвищення його платоспроможності за рахунок 
всіх видів доходів, створення умов для зростання заробітної плати.  
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За 9 місяців 2011 року середньомісячна заробітна плата одного штатного 
працівника району склала 1852,79 грн., що на 25,3% більше, ніж за відповідний 
період минулого року (1479,78 грн.).  

За 9 місяців 2011 року за галузями економіки середньомісячна заробітна 
плата становила:  

- в промисловості – 1364 грн.; 
- у галузі сільського господарства – 1712 грн.; 
- у галузі охорони здоров'я – 1449 грн.; 
- у галузі культури – 1914 грн.; 
- у галузі освіти – 1968 грн. 
 
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. 
Відповідно, на 2012 рік ріст заробітної плати планується в розмірі до 9,1%. 

Вимагає продовження робота щодо погашення заборгованості із виплати 
заробітної плати, яку не вдалося повністю ліквідувати станом на 01.12.2011 
року і яка становить 21,0 тис. грн. (по неактивних підприємствах). 

Основні заходи з розвитку фінансово-бюджетної сфери: 
- збільшення надходжень платежів до бюджету пропорційно до показників 

соціального розвитку; 
- підвищення ефективності використання бюджетних видатків і 

відповідальність розпорядників коштів за досягнення визначених цілей; 
- створення сприятливого інвестиційного клімату, у тому числі шляхом  

запровадження стабільних правил ведення бізнесу; 
- вдосконалення роботи з платниками податків та зменшення рівня 

збитковості суб'єктів підприємницької діяльності; 
- продовження роботи щодо впорядкування майнових та земельних 

відносин. 
 
Все це дасть можливість підтримувати та нарощувати досягнутий рівень 

оплати праці, сприятиме розширенню сфери застосування праці економічно-
активного населення за рахунок створення нових робочих місць, забезпечить 
належний захист прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання 
заробітної плати, стимулюватиме зростання доходів працездатного населення 
за допомогою сприяння розвитку малого бізнесу та самозайнятості. 
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Зайнятість населення та ринок праці 
Одним з найбільш важливих соціальних питань в районі є вирішення 

питання зайнятості населення.  
За оперативними даними у 2011 році середньооблікова кількість штатних 

працівників складе 8,9 тис. осіб, а це складає 2% в структурі області. Частка 
зайнятого населення у промисловості складає 14%, у сільському господарстві – 
10%, у будівництві – 3%, у сфері освіти – 28%, в сфері охорони здоров'я та 
соціальній допомозі – 18%.   

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

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

Станом на 1 грудня 2011 року в районному центрі зайнятості 
перебувають на обліку 1580 громадян із статусом безробітного, що на 1,2% 
менше до відповідного періоду минулого року.  

Спостерігається зменшення обсягів молодіжного безробіття – питома вага 
яких в загальній чисельності незайнятих громадян складає 48,2%.  

Упродовж 11 місяців 2011 року центром зайнятості 19 особам надано 
одноразову виплату допомоги з безробіття для організації безробітними 
підприємницької діяльності, працевлаштовано шляхом надання дотацій з 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття 42 особи. За цей же період виплачено допомоги з безробіття 
на суму 11,7 млн. грн. Допомогу з безробіття отримувало 1255 осіб, що на 4% 
менше, ніж у 2010 році.  

Характерною ознакою ринку праці Золочівського району є тенденція до 
зменшення кількості вільних робочих місць (вакантних посад), і як наслідок 
збільшення навантаження на одне вільне робоче місце. Потреба в працівниках 
на заміщення вільних робочих місць та вакантних посад станом на 1 грудня 
2011 року склала 16 осіб та збільшилася у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року на 9 осіб. 

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.   
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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. 

Основними заходами розвитку сфери зайнятості населення у 2012 році 
буде: 
 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; 
 залучення громадян до участі в загальнодержавних оплачуваних 

громадських роботах.  
Реалізація цих заходів та інших положень Програми зайнятості дасть 

можливість розширити сферу застосування праці в районі та створити у 2012 
році 750 нових робочих місць, зменшити чисельність незайнятих громадян, 
забезпечити працевлаштування молоді та жінок та убезпечити населення від 
безробіття. 

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 2012 році. Як бачимо, при наявній 
демографічній ситуації і надалі прогнозується зменшення чисельності 
населення, проте незмінним залишається співвідношення міського та сільського 
населення. На даний час в районі проживає 70,0 тис. чол., з них – 40% у містах, 
60% – у сільській місцевості.  

Основним фактором, що впливає на зменшення чисельності населення 
району є відсутність природного приросту. За період з початку 2011 р. в районі 
народилося 556 дітей, що на 2,6% менше, ніж у січні-вересні 2010 року.  



C:\Users\Kvest\Desktop\Pr_2012.doc 14

Рівень народжуваності становить 10,6 осіб на 1000 населення, що на 2,8% 
менше, ніж у січні-вересні 2010 року.   

Померло 760 осіб, а це на 6,5% менше аналогічного періоду попереднього 
року. Рівень смертності у Золочівському районі становив 14,5 осіб на 1000 осіб 
населення та зменшився на 6,5% у порівнянні з січнем-вереснем 2010 року.  
За 9 місяців поточного року відбулося природне скорочення населення на  
204 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. 

У стабілізації та подальшому покращенні демографічної ситуації в районі 
головну роль відіграє стан розвитку галузі охорони здоров'я.  

Діяльність галузі охорони здоров'я спрямована на забезпечення рівного 
доступу населення району до необхідних медичних послуг та покращення 
якості медичного обслуговування. 

В районі функціонує 77 установ охорони здоров'я.  
Для забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим 

фондом) населення в районі функціонує 470 ліжок, що відповідає 
розрахунковим нормам. В склад ЦРЛ входить стоматологічна поліклініка, 
діагностичне відділення, де проводяться обстеження на сучасному рівні, 
Глинянська районна лікарня, Поморянська міська лікарня, 9 сільських 
лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 сільська 
лікарська амбулаторія та 62 фельдшерсько-акушерські пункти. 

Забезпеченість лікарями в розрахунку на 10 тис. населення складає 21,1 
(кваліфікація - лікарі з вищою і першою атестаційною категорією – 62,0%), 
середнім медичним персоналом - 53,8, ліжками – 67,0. 

Число відвідувань амбулаторно-поліклінічних закладів на мешканця в рік 
складає 7,9 (2009 р. - 7,7). 

При аналізі демографічних показників відмічається ріст показника 
смертності в працездатному віці з 4,03 до 4,58 (за рахунок росту показника 
серед чоловіків з 3,18 до 3,81).  

Поширеність захворювань складає 1663,2 на 1 тис. населення, 
захворюваність виявлена вперше - 844,3 на 1 тис. населення.  

Рівень первинного виходу на інвалідність дорослого населення – 49,56 на 
10 тис. населення, а населення в працездатному віці – 55,96 на 10 тис. 
населення працездатного віку. 
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Значну роль у зниженні показників захворюваності та смертності 
населення відіграють заходи, безпосередньо спрямовані на покращення якості 
медичного обслуговування та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
охорони здоров'я.  

Продовжується процес наближення лікарської допомоги до сільського 
населення. Впродовж 1-го півріччя 2011 року реорганізовано СЛА с. Гологори 
в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, у 2012 році 
проводитиметься така ж реорганізація медичного закладу с. Новоселище. 

З метою покращення надання першої медичної допомоги проведена 
реконструкція приймального відділення Золочівської центральної районної 
лікарні. 

Для ефективного розвитку галузі охорони здоров'я у 2012 році необхідно 
провести ряд заходів, спрямованих на задоволення обґрунтованих потреб та 
очікувань споживачів медичної допомоги:  
 забезпечити виконання державних та обласних цільових програм у галузі 

охорони здоров'я.  
 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, зокрема реорганізація медичного закладу с. Новоселище, 
 придбати медичне обладнання: апарат ультразвукової діагностики з 

доплером; портативний цифровий рентгенапарат; лапароскопічна стійка, 
колоноскоп; щілинна лампа; фіброволокнистий фаринго-ларингоскоп,  
4 холодильники, придбати холодильну камеру для моргу; 

 провести капітальний ремонт даху приміщення дитячого відділення, 
головного корпусу ЦРЛ, завершити ремонт фасаду поліклінічного 
відділення, провести ремонт секційного залу моргу;  

 вирішити питання капітального ремонту приміщень ФАПів сіл Жуків, 
Розваж, Побіч, Кропивна, Жуличі, Кривичі, Колтів, Кругів, Трудовач,  
Гавареччина, Плугів, Підгайчики; 

 провести заходи з використанням енергозберігаючих технологій. 
  

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.    
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Сфера освіти 
Розвиток сфери освіти – це одне з найважливіших завдань Стратегії 

розвитку Золочівщини. Пріоритети розвитку сфери освіти району визначаються 
загальними тенденціями змін в освіті України, наближення якості освіти до 
Європейських стандартів з врахуванням регіональних особливостей. 

В районі функціонує 54 загальноосвітні навчальні заклади, в яких 
здобувають освіту 7046 учнів, що на 314 менше минулорічного показника. Як 
бачимо, складається тенденція до зменшення кількості учнів у загальноосвітніх 
школах. Так, у порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учнів 
зменшилася на 3%.     

Наповнюваність учнями класів становить 15,76, що на 0,52 менше в 
порівнянні з попереднім навчальним роком.  

Для забезпечення послідовності та єдності підходів до розвитку освітньої 
галузі, в районі реалізується ряд Програм та заходів.  

Реалізація в районі програми «Шкільний автобус» сприяє вирішенню 
проблеми підвезення педагогічних працівників та учнів, які проживають за 
межею пішохідної доступності та потребують підвезення до місць навчання. 
Організованим підвезенням (19 шкільних автобусів, рейсові автобуси та 
маршрутні таксі) охоплено понад 1318 учнів (91%), із них шкільними 
автобусами під'їжджають 1205 учнів (91,4%). Різними видами транспорту 
підвозяться 113 учнів.  

Для покращення стану будівель установ освіти у всіх навчальних 
закладах завершені реконструкції м'яких покрівель на шатрові дахи. Проведено 
80% капітальних ремонтів шатрових дахів з заміною шиферних покрівель на 
покриття із метало-черепиці та металопрофілю. 

На виконання Програми з ліквідації зовнішніх вбиралень впродовж 2010-
2011 років, внутрішніми санвузлами шляхом перепланування приміщень 
облаштовано 95% закладів освіти. 

Для успішної роботи загальноосвітніх навчальних закладів реалізується 
програма їх інформатизації. Станом на 01.12.2011 року сучасними навчальними 
комп'ютерними класами забезпечено усі середні школи Золочівського району 
(100%), а також більшу частину навчальних закладів І-ІІ ступеня (83%). 
Показник забезпечення на один комп’ютер в районі – 16 учнів. Станом на 
01.12.2011 р. були під’єднані до мережі Інтернет 83% загальноосвітніх 
навчальних закладів І-ІІІ ст. та І-ІІ ступенів.  

З метою реалізації Програми енергозбереження у всіх шкільних 
котельнях замінено зношені котли на нові котли з вищим коефіцієнтом 
корисної дії. Всі котельні забезпечені установками хімводоочистки. Повністю 
проведені роботи по заміні теплотрас за новітніми технологіями. 
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Всього на території району проживає 5310 дітей дошкільного віку. 
Навчаються у ДНЗ - 1339 дітей. Процент охоплення дітей дошкільною освітою: 
міська місцевість – 85%, сільська місцевість – 12%, по району в цілому – 42%. 

У Золочівському районі функціонує 10 дошкільних навчальних закладів, 
в т.ч. ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей на базі Куровицької ЗОШ І-
ІІІ ст. та 9 груп у дошкільних підрозділах шести НВК району (Золочівський 
НВК «Школа радості», Заставненський, Зозулівський, Ремезівцівський, 
Білокамінський, Ясеновецький навчально-виховні комплекси), якими охоплено 
194 дитини.  

Новостворені НВК забезпечені новими меблями, новим м'яким та 
твердим інвентарем, комп'ютерною та побутовою технікою. На часі створення 
ігрових майданчиків. 

Основними завданнями на 2012 рік в галузі освіти будуть: 
- проведення капітального ремонту внутрішньої мережі опалення в 

Білокамінському НВК та Гологірській ЗОШ І-ІІІ ст., 
- реконструкція приміщень Глинянської ЗОШ І-ІІІ ст.,  
- проведення реконструкції басейнів у Білокамінському НВК та Сасівській 

ЗОШ І-ІІІ ст., 
- завершення заміни віконних блоків на енергозберігаючі у Ясеновецькому 

НВК та Золочівській ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, 
- проведення оптимізації мережі загальноосвітніх шкіл,  
- продовження реалізації заходів Програми "Шкільний автобус" (потреба – 

10 шкільних автобусів), 
- відкриття нового дошкільного закладу (Центру розвитку дитини) у місті 

Золочеві,  
- відкриття додаткових других груп в ДНЗ у м. Глиняни та смт. Поморяни, 
- завершення капітального ремонту ДНЗ с. Куровичі,  
- створення нових НВК на базі загальноосвітніх закладів,  
- створення ДНЗ з короткотривалим перебуванням дітей на базі 

початкових шкіл, які призупинили своє функціонування. 

Культура 
Важливим пріоритетом в розвитку району є створення всебічних умов для 

культурно-естетичного виховання населення району, зокрема молоді. З цією 
метою в районі функціонує 80 закладів культури та мистецтва і 70 бібліотечних 
філій. 

Головними цілями галузі на 2011 рік, як і в попередній роки, залишалося 
проведення художньо-масової роботи серед населення району, відродження та 
розвиток культурних традицій, висвітлення кращої культурно-освітньої 
діяльності художніх колективів та Народних домів з метою збагачення 
культурної спадщини Золочівщини. 
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Знаковою подією як в галузі культури, так і району в цілому, стало 
відзначення 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича – нашого 
великого краянина, видатного поета, громадського та культурного діяча.  
З цієї нагоди впродовж 2011 року проводилася низка заходів як в районі, так і в 
області.  

З метою проведення на належному рівні культурно-масової роботи серед 
населення району проведено ряд заходів з покращення матеріально-технічного 
стану об'єктів культури. 

У 2011 році відремонтовано Народний дім і бібліотека с. Підлисся, в 
Народному домі с. Білий Камінь відремонтовано дах, у Глинянській дитячій 
музичній школі замінено двері, у Золочівській музичній школі завершено 
роботи по підведенні альтернативного опалення. 

Основними завданнями та заходами у 2012 році будуть:  
- капітальні ремонти Народних домів Червоне, Трудовач, Городилів, 

Ясенівці;  
- ремонти у бібліотеках сіл Підгайчики, Поморяни;  
- оновлення матеріально-технічної бази закладів культури музичними 

інструментами, сценічними костюмами, меблями, одягом сцени; 
- поповнення бібліотечного фонду бібліотек району. 
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Розділ ІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку  
Золочівського району на 2012 рік  

Реалізація визначених заходів, сформованих у контексті завдань і заходів 
Стратегії розвитку Золочівщини до 2015 року, обумовить позитивну динаміку 
основних соціально-економічних показників. А саме: 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2010 р. 
звіт 

2011 р.  
очікуване 

2012 р. 
прогноз 

2012 р. до 
2011р., % 

Промисловість 
Обсяги реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах млн. грн. 136,7 139,4 143,5 102,9 

Сільське господарство 
Валова продукція у порівнянних 
цінах 2005р. - всього млн. грн. 235,7 275,7 252,0 91,4 

 у тому числі:       
 сільськогосподарські 
підприємства млн. грн. 98,0 103,1 102,3 99,2 

 господарства населення млн. грн. 137,7 172,6 149,7 86,7 
Приріст, зниження (-) обсягів 
валової продукції сільського 
господарства 

% 97,9 117,0 91,4 х 

Із загального обсягу валової 
продукції:       

 рослинництво млн. грн. 136,5 180,5 153,0 84,8 
 у % до попереднього року % 99,5 132,2 84,8 х 
 тваринництво млн. грн. 99,2 95,2 99,0 104,0 
 у % до попереднього року % 95,8 96,0 104,0 х 
Зернові культури (у вазі після 
доробки) - всього тис. тонн 52,7 100,0 89,0 89,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 9,4 15,0 14,6 97,3 
Із загальної кількості зернових 
культур - бобові культури тис. тонн 0,2 0,2 0,2 100,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 0,09 0,05 0,05 100,0 
Цукрові буряки (фабричні) – 
всього тис. тонн 130,6 135,0 120,0 88,9 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 2,2 3,0 2,9 96,7 
Олійні культури – всього тис. тонн 18,0 9,6 10,9 113,5 
Картопля - всього тис. тонн 50,0 98,0 65,0 66,3 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 49,9 97,4 64,4 66,1 
Овочі, баштанні культури – 
всього тис. тонн 15,3 15,0 15,0 100,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 15,3 14,9 15,0 100,7 
Плоди та ягоди – всього тис. тонн 9,0 9,1 9,2 101,1 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 9,0 9,0 8,8 97,7 
Лікарські рослини культивовані - 
всього тис. тонн 0,0133 0,115 0,115 100,0 

Реалізація худоби та птиці тис. тонн     
 у живій вазі - всього тис. тонн 7,8 7,4 7,8 105,4 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 3,5 3,0 3,0 100,0 
 у забійній вазі - всього тис. тонн 5,6 5,2 5,5 105,8 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 2,5 2,0 2,1 105,0 
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Показники Одиниця 
виміру 

2010 р. 
звіт 

2011 р.  
очікуване 

2012 р. 
прогноз 

2012 р. до 
2011р., % 

Молоко – всього тис. тонн 29,4 29,0 29,4 101,4 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 28,7 28,3 28,5 100,7 
Яйця, млн. штук – всього тис. тонн 23,3 23,1 23,2 100,4 
у тому числі приватний сектор тис. тонн 23,3 23,1 23,2 100,4 
Вовна (у фізичній вазі), тонн – 
всього тис. тонн 0,5 1,5 0,5 33,3 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 0,5 0,5 0,5 100,0 
Будівельна діяльність 

Обсяги будівельних робіт млн. грн. 11,7 9,5 8,0 84,2 
Приріст, зниження (-) обсягів 
будівельних робіт % 63,3 81,2 84,2 х 

Гуманітарна сфера 
Чисельність наявного населення 
(на кінець року)  осіб 70166 70010 69950 99,9 

Природний приріст (на 1000 
нас.) -4,8 -4,0 -3,5 х 

Забезпеченість стаціонарними 
ліжками цілодобового 
використання 

(на 10 
тис. нас.) 66 67 67 100,0 

Кількість лікарів усіх 
спеціальностей 

(на 10 
тис. нас.) 21,0 21,1 21,1 100,0 

Кількість середнього медичного 
персоналу 

(на 10 
тис. нас.) 53,7 53,8 53,8 100,0 

Кількість дітей, котрі отримали 
послуги оздоровлення та 
відпочинку за кошти місцевого 
бюджету 

осіб 2979 3311 3455 104,3 

на суму тис. грн. 390,0 380,5 648,2 170,3 
Соціальна сфера 

Зайняте населення у віці 15-70 
років тис. осіб 27,2 27,3 27,4 100,4 

Кількість офіційно 
зареєстрованих безробітних на 
кінець звітного періоду 

тис. осіб. 1,9 1,6 1,5 93,4 

Рівень зареєстрованого безробіт-
тя на кінець звітного періоду % 4,6 3,9 3,5 х 

Кількість незайнятих осіб, які 
звернулись з питань 
працевлаштування  

осіб 5221 5500 5500 100,0 

Кількість незайнятого населення, 
яку передбачається зайняти – 
всього 

осіб 2488 2557 2600 101,7 

в тому числі:       
 працевлаштування в галузях 

економіки -”- 1470 1450 1470 101,4 

 скерування на навчання і 
підвищення кваліфікації -”- 380 415 440 106,0 

 залучення до громадських 
робіт -”- 638 692 690 99,7 

Створення нових робочих місць – 
усього одиниць 1000 950 750 78,9 

в тому числі      
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Показники Одиниця 
виміру 

2010 р. 
звіт 

2011 р.  
очікуване 

2012 р. 
прогноз 

2012 р. до 
2011р., % 

кількість робочих місць, які 
передбачаються ввести в дію за 
рахунок нового будівництва, 
pозшиpення і pеконстpукції 
підприємств і організацій 
(створення робочих місць 
юридичними особами) 

одиниць 196 200 230 115,0 

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

тис. гpн. 10062,4 14833,4 14930,0 100,7 

у тому числі:       
 на працевлаштування 

безробітних шляхом надання 
дотацій працедавцям 

-”- 490,3 970,4 1000,0 103,1 

 пеpепідготовка незайнятих 
трудовою діяльністю 
громадян 

-”- 50,5 95,0 80,0 84,2 

 оплата пpаці гpомадян, які 
скеровуються на гpомадські 
pоботи 

-”- 443,8 643,8 600,0 93,2 

 виплата допомоги з 
безробіття -”- 8951,9 12894,7 13000,0 100,8 

Середньомісячна заробітна плата 
одного штатного працівника, 
зайнятого в економіці району 

грн. 1531,70 1857,00 2026,00 109,1 

у тому числі      
 у промисловості грн. 1331,20 1482,60 1646,00 111,0 
 у сільському господарстві грн. 1329,60 1625,00 1820,00 112,0 
 у бюджетній сфері грн. 1712,18 1840,22 2080,00 113,0 

Розвиток споживчого ринку 
Роздрібний товарообіг торгових 
організацій і підприємств усіх 
форм власності – всього 

млн. гpн. 134,7 137,5 141,7 103,1 

з них споживчої кооперації млн. гpн. 7,6 7,8 8,0 102,6 
Роздрібний товарообіг на душу 
населення – всього гривень 1916,70 1961,50 2024,30 103,2 

Роздрібний товарообіг, у % до 
попереднього pоку (у 
порівнянних цінах)  

% 101,4 102,1 103,1 – 

Фінансова діяльність 
Надходження до зведеного 
бюджету, всього млн. грн. 54,4 58,7 63,1 107,5 

в т.ч.  до державного бюджету млн. грн. 12,7 14,0 14,4 102,9 
 до місцевого бюджету млн. грн. 34,8 35,8 38,9 108,7 

Розвиток підприємництва 
Кількість малих підприємств тис. один. 353 360 360 100,0 
Кількість малих підприємств у 
розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення 

одиниць 50 51 51 100,0 
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Додаток 1 
до Програми соціально-

економічного та культурного 
розвитку Золочівського району 

на 2012 рік 
  

Перелік районних програм на 2012 рік  
 

1. Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки.  
Золочівський район.  

2. Програма енергозбереження Золочівського району на 2011–2014 роки 
3. Районна цільова Програма "Молодь Золочівщини 2011–2015 роки". 
4. Програма розвитку футболу у Золочівському районі на 2011–2015 роки. 
5. Програма відзначення державних, релігійних і професійних свят, 

знаменних подій, визначних та історичних дат у Золочівському районі на 
2011–2012 роки. 

6. Районна цільова соціальної програма для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа на  2011-2017 роки. 

7. Програма вуличного освітлення населених пунктів Золочівського району 
на 2011-2015 роки. 

8. Комплексна програма запобігання дитячій бездоглядності, 
безпритульності, бродяжництву, жебрацтву, правопорушень серед 
неповнолітніх та профілактики злочинності серед неповнолітніх в 
Золочівському районі на 2011-2015 роки. 

9. Районна комплексна програма соціальної підтримки та реабілітації 
інвалідів на 2011-2014 роки. 

10. Комплексна цільова Програма соціальної підтримки населення 
Золочівського району на 2011-2014 роки. 

11. Районна цільова Програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки. 
12. Програма оснащення Золочівського району сучасними засобами обліку і 

регулювання води, теплової енергії та газу на 2011-2012 роки. 
13. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Золочівського району на 2012-2014 роки. 
14. Районна програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2010 – 2013 роки. 
15. Регіональна Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища у Золочівському районі на 2008 – 2012 роки на 
промислових підприємствах району. 

16. Програми зайнятості населення району на 2012–2014 роки.  
17. Програма ремонтно-доглядових робіт на внутрігосподарських 

меліоративних системах Золочівського району на 2012 рік. 
18. Програма "Духовне відродження, виховання і дотримання національних 

звичаїв та традицій у Золочівському районі на 2009-2014 роки".  
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19. Програма "Розвиток лісового господарства Золочівського району на 2011-
2015 роки". 

20. Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Золочівського 
району на 2011-2013 роки та прогноз до 2015 року. 

21. Програма розвитку малого підприємництва у Золочівському районі на 
2011-2012 роки. 

22. Програма виготовлення містобудівної документації на 2011-2015 роки. 
Золочівський район. 

23. Районна Програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини" на період до 2016 року у Золочівському районі.  

24. Районна програма реконструкції дитячого позаміського закладу 
відпочинку "Сокіл" на 2010–2016 роки  

25. Районна цільова Програма "Призовна дільниця" на 2010-2012 роки. 
26. Програма з надання одноразової матеріальної допомоги мало-

забезпеченим громадянам району на 2012 рік.  
27. Районна програма з проведення робіт по виготовленню технічної 

документації по продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення на земельних торгах (аукціонах) у 2012 році.  

28. Районна програма щодо виготовлення технічної документації з 
проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 
Золочівського району у 2012 році.  

29. Районна програма проведення робіт щодо розмежування земель 
державної і комунальної власності у 2012 році. 

30. Районна програма проведення робіт щодо розроблення проектів 
встановлення меж прибережних захисних смуг річок та винесення їх в 
натуру у 2012 році. 

31. Районна програма з проведення робіт по інвентаризації земель 
бюджетних установ у 2012 році. 

32. Районна програма виготовлення проектів консервації малопродуктивних 
та деградованих земель у 2012 році. 

33. Програма "Тваринництво". 
34. Програма "Безпечного поводження із забороненими і непридатними для 

використання пестицидами і агрохімікатами". 
35.  Програма модернізації систем теплопостачання Золочівського району у 

2012-2014 роках. 
36. Програма діяльності та фінансової підтримки редакції Золочівської 

районної газети "Народне слово" на 2012 рік. 
37. Програма діяльності та фінансової підтримки КП "Редакція районного 

радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської 
області" на 2012 рік.   

  
 


