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Звіт голови районної державної адміністрації 
"Про роботу територіально-господарського комплексу району у 2012 році та 

виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
Золочівського району на 2012 рік"  

Промисловість. За результатами роботи 2012 року підприємствами району 
реалізовано продукції (робіт та послуг) на суму 176,5 млн. грн., що на 27% більше до 
Програмного показника (143,5 млн. грн.). 

Ріст обсягів реалізованої продукції в основному забезпечили підприємства з 
великою питомою вагою в загальнорайонному обсязі промислового виробництва, а 
саме у 2012 році зросли обсяги на Струтинському спиртовому заводі – в 2,2 рази, на 
підприємстві "Альтеко-Захід"  – на 21%, на філії "Карпатські мінеральні води" – на 
5%.   

У 2012 році промисловими підприємствами району вироблено основних видів 
продукції у натуральному виразі: 

 води "Карпатська джерельна" – 3156,1 тис. дал., (101,8% до рівня 2011 року); 
 безалкогольних напоїв – 1188,5 тис. дал., (103,4% до рівня 2011 року); 
 спирту етилового – 285,0 тис. дал. (153,6% до рівня 2011 року); 
 цегли будівельної – 3,4 млн. шт. ум. цегли (42,0% до рівня 2011 року). 

Підприємства району нарощують обсяги виробництва  та створюють нові 
робочі місця. Фірмою "Електроконтакт Україна" відкрито три лінії з виробництва 
джгутів до легкових автомобілів, на сьогоднішній день на виробництві працює 540 
осіб. З липня 2012 року в районі зареєстровано відокремлений структурний підрозділ 
товариства з метою реалізації нового інвестиційного проекту.   

ТзОВ "Д-Мікс" займається виробництвом і торгівлею готових гранульованих та 
концентрованих кормів вищої якості для птиці, свиней, кролів та великої рогатої 
худоби. Підприємство працює за новітніми технологіями та європейськими 
стандартами з повністю автоматизованими процесами. Це дає можливість 
нарощування обсягів виробництва та реалізації промислової продукції. 

Сільське господарство. Сільськогосподарським виробництвом у          2012 
році займалися 79 спеціалізованих сільськогосподарських підприємств       (з них 31 – 
товариств, приватних агрофірм і приватних підприємств, 43 – фермерських 
господарств,  5 – державних підсобних господарств) та 13236 особистих господарств 
населення.  

Більше 21 тис. осіб є власниками земельних паїв на території району.      У 2012 
році 15тис. 700 чоловік уклали договори оренди з сільськогосподарськими 
підприємствами та отримали орендну плату в сумі      22 млн. 16 тис. грн., що 
становить 3,9 відсотки від грошової оцінки землі. Площа земель, яка передана у 
власність, становить більше половини сільськогосподарських угідь. Власниками 
майнових паїв є 18 тис. 300 громадян. Вартість розпайованого майна складає 35 млн. 
600 тис. грн., вже продано майже 64 % майна на суму 22 млн. 600 тис. грн.  

Виробництво валової продукції сільського господарства за минулий рік складає 
533,3 млн. грн., що становить 106,5 % до рівня 2011 року та 105,4% до Програмного 
показника (506 млн. грн.).  

Посівна площа сільськогосподарських культур складала 41651 га, з якої більше 
72% використовувались сільськогосподарськими підприємствами (30109 га), решта – 
населенням (11542 га).  

Господарства населення засівають майже кожен третій гектар посівів району і 
виробляють 14,3 % зернових, 1,2 % цукрових буряків, 99,6% картоплі, 99,4 % овочів.  

Основними товаровиробниками в районі, які орендують значну частину земель 
та використовують сучасні машини та новітні технології є ТзОВ «Княжі лани» - 7,7 
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тис. га, ТзОВ «Райз - Захід» - 6,1 тис. га, ТзОВ «Агрокультура» -  
4,4 тис. га, ПП « Вороняцькі лани» - 1,1 тис. га, ТзОВ ім. Шашкевича -  
1,7 тис. га,  ПП «Агрофірма «Дзвони» - 1,2 тис. га.  

У 2012 році виробництво зерна  всіма категоріями господарств склало                   
113,2 тис. тонн, що на 15 % більше до рівня 2011 року та  на 27% більше планового 
показника (89 тис. тонн). Урожайність зернових у 2012 році становила 46,2 ц/га. 
Найкращих результатів у їх виробництві досягнуто приватним підприємством 
«Галичина», товариством «Агрокультура»,   Агрофірмою «Дзвони», підприємством 
«Західний Буг», товариством «Райз-Захід»,  фермерськими господарствами 
«Кухарського» та «Якторів». 

Валове виробництво цукрових буряків у минулому році по всіх категоріях 
господарств склало  142 тис. тонн, що на 4% більше до рівня 2011 року та на 18% 
більше планового показника (120 тис. тонн). Врожайність їх становила 451,2 ц/га.  

3500 га землі у 2012 році було під посівами ріпаку,  зібрано  
8 тис. 400 тонн при урожайності 24,3 ц/га. 

 6603 га було засіяно кукурудзою на зерно, її валовий збір склав        45тис. 100  
тонн при урожайності 69,0 ц/га. 

У минулому році у всіх категоріях господарств нараховувалося            10920 
гол. ВРХ, що на 499 голів або на 5% більше, ніж в 2011 році . Корів утримувалося 
5962 голови, що на 35 голів або на 0,6% менше, ніж у 2011 році. Впродовж року 
збільшилася кількість домогосподарств, які утримують 3 і більше корів.  

У 2012 році у всіх категоріях господарств поголів’я свиней становило 22749 
голів та збільшилося  в порівнянні до 2011 року на 45,1 %  або на       7072 голови. 
52% загального поголів'я свиней утримується сільськогосподар-ськими 
підприємствами (11718 гол.).  

Поголів’я птиці у всіх категоріях господарств складає 320,5 тис. голів, що  на 
40,3% менше від кількості птиці на початок 2012 року. Зменшення відбулося за 
рахунок ФГ «Улар», яке проводило посадку бройлера в січні 2013 року.  

Виробництво м’яса у 2012 році всіма категоріями господарств склало  8009 
тонн  (105,4 % до минулого року) та на 2,7% більше до програмного показника (7,8 
тис. тонн). Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 4504 тонни і на 8% 
більше, ніж у 2011 році.   Збільшення виробництва м'яса відбулося в основному за 
рахунок росту виробництва м’яса свинини.  

Виробництво молока всіма категоріями господарств у 2012 році склало 27тис. 
670 тонн, що становить 98,5% до показника 2011 року та 94,1% – до Програми (29,4 
тис. тонн). Найбільшу частку в питомій вазі виробництва становить виробництво 
молока у господарствах населення – 26 тис.899 тонн.  771 тонна  виробляється 
сільськогосподарськими підприємствами, що на 13% більше, ніж в  2011 році. 
Збільшення виробництва відбулося за рахунок ТзОВ «Підгірці», де річний надій на 
одну фуражну корову склав 4821 кг.  

У 2012 році сільськогосподарські підприємства та господарства населення 
брали участь у виконанні Програм агропромислового розвитку, які фінансувалися з  
державного, обласного і районного бюджетів. Протягом року на виконання програм в 
районі освоєно коштів в сумі 953,6 тис. грн.: 

- з державного бюджету – 892,8 тис. грн. виплачено фізичним особам за 
утримання та збереження  молодняку ВРХ;  

- з обласного бюджету – 52,1 тис. грн. фізичним особам (22 домо-
господарствам) за утримання 4 і більше корів молочного напрямку продуктивності;  
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- з районного бюджету погашено кредиторську заборгованість по районній 
Програмі підтримки за 2011 рік «Щодо розроблення технічних документацій з 
проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівського 
району» в сумі 8,7 тис. грн.   

Будівництво. Станом на 01.01.2013 року будівельними організаціями району 
виконано будівельних робіт на 9,1 млн. грн., а це на 33,8% менше минулорічних 
обсягів, проте на 14% більше Програмного показника                  (8,0 млн. грн.).  

У 2012 році завершено будівництво школи в с. Вороняки та 17.01.2013 року 
введено в експлуатацію блок "А" школи на 270 учнівських місць. На будівництво 
школи з державного  фонду регіонального розвитку у 2012 році освоєно 10 млн. 299 
тис. грн., а за всі роки будівництва в цілому освоєно          28 млн. 844 тис. грн.  

У 2012 році введено в експлуатацію один 15-ти квартирний житловий будинок 
на вул. Шухевича у м. Золочеві загальною площею 865 кв. м та  
78 новозбудованих житлових будинків садибного типу загальною площею      15059 
кв. м. Обсяг введених в експлуатацію житлових будинків всього по району у 
порівнянні з 2011 роком збільшився 57,8%. У 2013 році заплановано введення в 
експлуатацію індивідуальних житлових будинків садибного типу загальною площею 
8661 кв. м та один 55-ти квартирний будинок в м. Золочеві на вул. Львівська, 65 
загальною площею 2632 кв. м приватного підприємства "Будмонтаж-1". 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету та обласного бюджету у 
2012 році на ремонт доріг комунальної власності використано  
2,7 млн. грн.  

У 2012 році Золочівською міською радою за сприяння Золочівської 
райдержадміністрації реалізовано програму модернізації окремих котелень МКП 
"Золочівтеплоенерго". Товариством з обмеженою відповідальністю 
"Золочівенергоресурс" взято в оренду та переведено на альтернативне паливо  
5 котелень, це дало можливість зекономити як природний газ так і бюджетні кошти 
на суму понад 400 тис. грн. 

У 2012 році залучено інвестора для вирішення проблеми утилізації твердих 
побутових відходів – ТзОВ "Еко Баланс Золочів". Інвестором розпочаті роботи, які 
продовжуються у 2013 році, із збирання та сортування відходів із застосуванням 
сміттєсортувальної лінії ТПВ. Загальна сума інвестицій, вкладених в проект, 
становить більше 5 млн. грн. 

Фінанси та бюджетна сфера. Впродовж 2012 року до Зведеного бюджету 
району надійшло 76,8 млн. грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів та на 
109,7% забезпечено загальне виконання планових річних завдань. Загалом 
надходження до Зведеного бюджету протягом 2012 року, у порівнянні із 2011 роком, 
зросли на 28,1%, або на 16,9 млн. грн. При цьому, досягнуто зростання збору коштів 
як по податках і платежах, які справляються до державного бюджету, так і по 
податках, які надходять до місцевих бюджетів району. Зокрема, у 2012 році збір 
податків до Державного бюджету збільшився у порівнянні з 2011 роком  на 6,7 млн. 
грн. (більше на 44,2%), а надходження  податків до місцевих бюджетів району зросли 
на 10,2 млн. грн. (більше на 22,7%). 

Впродовж 2012 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів, 
без врахування міжбюджетних трансфертів, в сумі 36 млн. 742 тис. грн., що на 1 млн. 
772 тис. грн. або 5,1 відсотка більше уточненого плану. Розрахункові показники 
Міністерства фінансів України (33 млн.444 тис. грн.) виконано на 109,9%. В 
порівнянні з 2011 роком надходження збільшились на  
6 млн. 59 тис. грн. або на 20%.  
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Надходження доходів до загального фонду районного бюджету склали  
19 млн. 892 тис. грн., що становить 101% до річних призначень, перевиконання 
становить  190 тис. грн..  

Із 36 бюджетів, що формують зведений бюджет Золочівського району 
невиконання планових завдань по надходженню доходів до загального фонду не 
забезпечено по 7 бюджетах. Це бюджет Струтинської сільської ради, виконання якого 
становить 67,2%,  Підлипецької сільської ради – 86,8%, Глинянської міської ради – 
94,6%, Червоненської сільської ради – 95,1%, Підгороднянської сільської ради – 
96,4%, Куровичівської сільської ради – 97,4% та Руда-Колтівської сільської ради – 
99,2%.  

До спеціального фонду бюджету району в 2012 році, без врахування 
міжбюджетних трансфертів, надійшло 10млн.444 тис. грн., що на 4 млн. 68 тис. грн., 
або на 64% більше уточненого плану. У порівнянні з 2011 роком надходження до 
спеціального фонду зросли на 2 млн. 818 тис. грн., або на 37 %. 
          Видаткова частина бюджету району за 2012 року виконана в сумі                      
234 млн. 819 тис. грн. при уточненому плані на рік 238 млн. 783 тис. грн. Районний 
бюджет виконаний в сумі 211 млн. 7 тис. грн. при уточненому плані  на звітний 
період 214 млн. 114 тис. грн. або на 102 %. 
 Минулого року бюджет зріс на 2 млн. 150 тис. грн. у порівнянні з об’ємами,  
затвердженими місцевими радами на початок року  (без врахування субвенції ), тобто 
на додаткові витрати рішеннями місцевих рад було спрямовано вільні залишки 
бюджетних коштів, які  склалися на 1 січня  
2012 року. 

Крім цього, передано кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) в сумі 1 млн. 747 тис. грн.. 
      З  Державного бюджету в 2012 році отримано 5 млн. 250 тис. грн. додаткової 
дотації, яка спрямована на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам 
установ освіти в сумі 1 млн. 400 тис. грн.,  охорони здоров'я – 3 млн.490 тис. грн. , 
культури – 60 тис. грн. та 300 тис. грн. – Золочівській міській раді на заробітну плату 
з нарахуваннями для дитячих дошкільних установ. 
           Протягом звітного періоду з місцевих бюджетів району забезпечено своєчасну і 
в повному   обсязі  виплату заробітної  плати працівникам бюджетної сфери з 
урахуванням підвищення відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної 
заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно 
профінансовано інші першочергові видатки, у тому числі з оплати спожитих 
енергоносіїв та комунальних послуг, придбання продуктів харчування та 
медикаментів. 

Виплата пенсій та заробітної плати. Впродовж 2012 року до управління 
Пенсійного фонду в Золочівському районі від підприємств, установ та організацій 
району надійшло власних коштів на суму 84 млн. 282 тис. грн., що на 7 млн. 614 тис. 
грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом  2011 року (109,9%). Сума 
заборгованості по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування станом на 01.01.2013 року складає 106,5 тис. грн. (ПАТ "Шляхрембуд" – 
52,8 тис. грн., філія "Золочівський райавтодор" – 23,3 тис. грн., ДП Золочівський НТЦ 
"Зонта" – 4,2 тис. грн., борг фізичних осіб-підприємців – 25,9 тис. грн.). 
Заборгованість по страхових внесках до Пенсійного фонду станом на 01.01.2013 року 
мало підприємство-банкрут ТзОВ "Компанія Агросвіт" – 90,2 тис. грн. 

Станом на 01.01.2013 року на обліку в управлінні перебувало  
19950 пенсіонерів. У 2012 році внаслідок реалізації соціальних ініціатив Президента 
Украйни щодо пенсійного забезпечення громадян проведено перерахунок пенсій. Як 
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результат середній розмір пенсійної виплати в районі збільшився на 183,60 грн. 
(18,6%) із 986,90 грн. станом на 01.01.2012 року до 1170,50 грн. станом на 01.01.2013 
року. 

Впродовж 2012 року пенсіонерам району призначено 822 нових пенсії та 
проведено 652 перерахунки пенсій відповідно долучених документів про стаж, 
більший заробіток та з інших підстав. 193 особам, зокрема, 172 багатодітним матерям 
району, підготовлені документи для призначення пенсій за особливі заслуги перед 
Україною. Всього в районі надбавки до пенсій за особливі заслуги перед Україною 
одержують 1026 пенсіонерів. 

Впродовж 2012 року середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих 
в економіці району склала 8148 осіб.  

Кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах, що звітують в 
управління статистики, складає 24% до загальної чисельності трудових ресурсів 
району. 

У 2012 році середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, 
зайнятого в економіці району склала 2157,91 грн., що на 12% більше від 
попереднього року і на 7% більше від планового показника             (2026 грн.). У 
розрізі галузей економіки середньомісячна заробітна плата становила: у лісовому 
господарстві – 3014 грн., у галузі освіти – 2319, в галузі сільського господарства та 
мисливства – 2180 грн., у галузі охорони здоров'я – 1956 грн., у галузі промисловості 
– 1819 грн., у будівництві – 1652 грн. Низькою впродовж останніх років залишається 
заробітна плата на підприємствах торгівлі – 1192 грн. та громадського харчування – 
1056 грн.  

За статистичними даними станом на 01.01.2013 року заборгованість з виплати 
заробітної плати по району склала 26,8 тис. грн.  Заборгованість допустило одне 
підприємство – Золочівське ДЛГП "Галсільліс". Станом на 30.01.2013 року 
заборгованість погашена. Станом на 25.02.2012 року за оперативними даними 
заборгованості з виплати заробітної плати в районі немає. 

Ринок праці. Станом на 1 січня 2013 року в районному центрі зайнятості 
перебувало на обліку 1810 незайнятих громадян, з них зі статусом безробітного – 
1726 осіб. Рівень зареєстрованого безробіття станом на 1 січня 2013 року становив 
4,1% (на 1 січня 2012 року – 4,2%), програмним показником було передбачено 3,5%.  

Впродовж 2012 року в центрі зайнятості надано 4508 соціальних послуг 
незайнятим громадянам. Професійним навчанням охоплено 441 особу. За звітний 
період одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування безробітними 
підприємницької діяльності надавалася 14 особам. Допомогу з безробіття отримують 
1324 осіб. 

Наявна кількість вільних робочих місць (вакантних посад) станом на  
1 січня 2013 року склала 37 одиниць. Чисельність безробітних, які претендували на 
одне вільне робоче місце становила 49 осіб.  

В цілому по району впродовж 2012 року створено 864 нових робочих місць, що 
на 15% більше Програмного показника (750місць). За галузями:  

-   сільське господарство, лісове господарство, мисливство та рибальство – 85; 
- промисловість – 179;  
- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 10; 
- будівництво – 8; 
- торгівля та надання побутових послуг – 369;   
- діяльність готелів та ресторанів – 69;    
- діяльність транспорту та зв'язку – 48; 
- операції з нерухомістю, оренда, надання послуг підприємцям – 37; 
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- охорона здоров’я та надання соціальних послуг – 40; 
- колективні, громадські та особисті послуги – 19;  

та зареєстровано 156 фізичних осіб-підприємців. Найбільше робочих місць створено 
ТзОВ «Д-МІКС Україна» (42),  ТзОВ «Аграрна перспектива» (33), ТзОВ «Княжі 
лани» (24), ТзОВ «Д-МІКС» (17), підприємцями Зозуля (22), Вереда (38), Саприка 
(13).  

Освіта. Пріоритетним завданням для дошкілля району є розширення мережі 
дошкільних навчальних закладів. У районі функціонує 10 дошкільних навчальних 
закладів. У даних дошкільних навчальних закладах  перебуває 1222 дітей.  

У 2012 році відкрито двогруповий ДНЗ у с. Куровичі (50 дітей) та одну 
додаткову групу (25дітей)  у ДНЗ у м. Глиняни.  

Окрім цього у 2012 році працювало 6 навчально-виховних комплексів (школа-
садок), дошкільними підрозділами яких було охоплено 209 дітей дошкільного віку. У 
січні 2013 року відбулося відкриття дошкільної групи на 25 дітей у Гологірському 
НВК після реконструкції частини приміщень школи.  

Для задоволення освітніх потреб населення у районі функціонують  
53 школи, у яких здобувають освіту 6812 учнів, що на 233 учні (на 4 %) менше 
показника попереднього навчального року, а це в середньому менше на 10 класів.  

У районі вживаються заходи щодо впорядкування мережі загальноосвітніх 
навчальних закладів та створення відповідних умов для дітей щодо здобуття якісної 
загальносередньої освіти. Так, реорганізовано Вороняцьку ЗОШ І-ІІ ступенів у школу 
І-ІІІ ступенів.  

Оптимізація мережі навчальних закладів у сільській місцевості потребує 
забезпечення організованого підвезення дітей та педагогічних працівників до місць 
навчання, роботи та у зворотному напрямку. 

На сьогодні успішно вирішуються транспортні проблеми районної освіти. 
Підвіз школярів, учителів до місця навчання та додому здійснюється  
19 шкільними автобусами, що дало змогу вирішити проблему довозу учнів, вчителів 
до сорока восьми шкіл району. 

Комп'ютерними класами забезпечено усі середні школи району та 83% 
навчальних закладів І-ІІ ступеня. До мережі Інтернет під’єднано 88% шкіл, 
функціонує 14 ВЕБ-сторінок освітніх округів та загальноосвітніх навчальних 
закладів.  

Оздоровлення. Впродовж літа функціонував 31 пришкільний табір з денним 
перебуванням дітей та дитячий позаміський заклад відпочинку «Сокіл» на базі яких 
було оздоровлено 3663 дитини, а це кожна друга дитина віком від  
7 до 16 років. Крім того, за скеруванням відділів райдержадміністрації відпочило та 
оздоровилося ще 226 дітей. В цілому впродовж 2012 року оздоровлено майже 59% 
дітей шкільного віку. На оздоровчу кампанію в минулому році використано 965 тис. 
грн.  

На даний час в районі функціонують дитячий будинок сімейного типу, в 
якому виховується 9 дітей та 2 прийомні сім'ї, де проживає 5 прийомних дітей, одна з 
яких була створена у 2012 році. Ще з однією сім’єю уже провчених кандидатів у 
прийомні батьки, проводиться робота по підбору дітей для їх влаштування.   

Ця ж робота продовжуватиметься у 2013 році. У м. Золочеві на  
вул. Львівській визначена земельна ділянка, де планується будівництво ще одного 
дитячого будинку сімейного типу. У 2013 році буде проведена реконструкція 
приміщення колишньої початкової школи в с. Вороняки та завершення реконструкції 
частини приміщення бібліотеки в с. Підлисся для облаштування соціального житла 
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для дітей-сиріт. З цією ж метою буде проведено ремонт власного будинку в с. 
Підлипці.    

Кожна восьма дитина району виховується у багатодітній сім'ї, тому 
соціальному захисту багатодітних сімей приділяється велика увага. 797 батькам з 
багатодітних сімей видано посвідчення, що дає можливість користуватися пільгами, 
визначеними законодавством та 1739 дітей мають можливість безоплатного проїзду 
за посвідченнями.  З метою забезпечення відповідних умов для отримання якісної 
освіти дітям з багатодітних сімей у 2012 році вручено канцтовари на загальну суму 
32,7 тис. грн. (кошти обласного бюджету). 

Райдержадміністрацією подано клопотання на присвоєння 539 жінкам району 
Почесного звання України"Мати-героїня", яке в минулому році присвоєно 89 жінкам, 
що дає право на пільги та соціальний захист від держави.    

Соціальну підтримку в минулому році в районі одержувало в цілому 12065 
сімей, а це майже кожна третя сім"я. За рахунок коштів державного бюджету вони 
отримали близько 64 млн. грн. допомог та пільг.  

Впродовж останніх років зберігається тенденція зростання коштів на виплату 
державних допомог, пільг окремим категоріям громадян та субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Сума нарахованих та 
виплачених допомог у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 13,4 млн. грн., зокрема 
середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям зріс на 463 грн., у 10 
разів збільшився розмір допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу.  

У 2012 році 1211 сім'ям призначено житлових субсидій на суму                 2 млн. 
43 тис. грн. У звітному році надано пільг на загальну суму                        5 млн. 354 
тис. грн. та збільшено контингент їх одержувачів. 

Щороку виділяються кошти на забезпечення фінансування пільг з районного 
бюджету: 

– пільги з оплати житлово-комунальних послуг отримували непрацюючі 
одинокі інваліди І та ІІ групи; 

– 16 тис. грн. виділено на санаторно-курортне лікування та виплату одноразової 
допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС; 

– 36,9 тис. грн. – на виплату щомісячної адресної допомоги учасникам бойових 
дій УПА; 

– 41,5 тис. грн. – на виплату компенсації громадянам, що надавали соціальні 
послуги людям похилого віку, інвалідам, хворим, що потребували сторонньої 
допомоги. 

В районі функціонує 76 установ охорони здоров'я. Для забезпечення 
стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення в районі 
функціонує 470 ліжок.  

Забезпеченість лікарями в розрахунку на 10 тис. населення складає 31 
одиницю, середнім медичним персоналом – 71, ліжками – 67. 

З метою надання кваліфікованої та своєчасної допомоги всім верствам 
населення в районі виконується Державна програма по розвитку сімейної медицини. 
На даний час в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини обслуговується 
більше 40% населення району.  

В минулому році сільські лікарські амбулаторії у с. Поляни та  
с. Новоселище  реорганізовано в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 
Цим завершився процес такої реорганізації. В 2013 році розпочнеться 
перепрофілювання ФАПів в сільські лікарські амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини у селах Сновичі та  Ремезівці. 
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Для покращення стану будівель медичних закладів та медичного 
обслуговування населення району впродовж 2012 року проведено: поточні ремонти 
20 ФАПів району, реконструкцію та ремонти сільських лікарських амбулаторій у с. 
Білий Камінь, с. Вороняки,  с. Гологори, с.Куровичі, придбано медобладнання за 
кошти всіх бюджетів на суму 545 тис. грн.  

Населення. Станом на 1 січня 2013 року чисельність наявного населення 
Золочівського району становила 69832 особи. У містах проживає 28,6 тис. осіб (41%), 
у сільській місцевості – 41,2 тис. осіб (59% до загальної чисельності).  

Кількість населення Золочівського району впродовж 2012 року зменшилась на 
129 осіб. За рік в районі народилося 860 дітей (на 11,1% більше, ніж у 2011 році) та 
померло 1039 осіб. Внаслідок цього відбулося природне скорочення населення на 179 
осіб, а це -2,6 одиниці на 1000 осіб наявного населення. Рівень народжуваності 
становив 12,3 особи на 1000 наявного населення, що на 1,3% більше, ніж у 2011 році. 
Рівень смертності – 14,9 особи на 1000 наявного населення.  

За минулий рік у район прибуло 919 осіб і вибуло 869 осіб, міграційний приріст 
склав 50 осіб.  

 
 
 

 

 

 
 


