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ВВссттуупп  
 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Золочівського району на 2015 рік з макроекономічним прогнозом на 2016-

2017 роки сформована відділом економічного розвитку і торгівлі 

райдержадміністрації на підставі пропозицій галузевих управлінь та відділів 

райдержадміністрації, профільних комісій Золочівської районної ради, установ 

та організацій району, виконавчих комітетів міських, селищної та сільських 

рад. 

 

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України 

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

29.06.2011 № 702. 

 

Програма визначає мету та пріоритетні напрями розвитку 

Золочівщини на 2015 рік і наступні 2016-2017 роки, сформовані основні 

заходи та завдання розвитку в усіх сферах діяльності, реалізація яких 

дозволить вирішити проблемні питання у відповідних галузях економіки та 

соціальної сфери. 

 

Реалізація заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Золочівського району на 2015 рік з макроекономічним прогнозом 

на 2016-2017 роки є складовою проведення реформ, націлених на розбудову 

економіки району, розвиток громадянського суспільства, освіти, культури та 

духовності, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, зниження 

безробіття, підвищення добробуту населення, що дозволить наблизити громаду 

Золочіщини до європейських стандартів якості життя.   

 

 

 

 



C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\4BC710C0-69AE-4A1E-85D3-E51BB9D5FC14\9c3419dd-2eee-4c5a-94bf-

29a7fe342f53file.doc 
2 

  

РРооззддіілл  ІІ..  ААннаалліізз  ттаа  ооссннооввнніі  ттееннддееннццііїї    ееккооннооммііччннооггоо  іі  

ссооццііааллььннооггоо  ррооззввииттккуу  ЗЗооллооччііввссььккооггоо  ррааййооннуу..    

 

Впродовж 2014 року розвиток економіки Золочівщини був спрямований 

на утримання позитивних зрушень, інвестиційної активності та забезпечення  

належного рівня життя мешканців району.   

Промисловість. У 2014 році промислові підприємства району працювали 

над забезпеченням стабільної роботи, розширенням виробничих площ, 

вдосконаленням виробничих процесів, відкриттям нових технологічних ліній, 

створенням нових робочих місць. 

Промисловими підприємствами району за 11 місяців 2014 року 

реалізовано продукції (робіт та послуг) на суму 175 млн. грн. В загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції частка переробної промисловості 

становить 79%, решту припадає на постачання електроенергії, газу, пари, 

кондиційованого повітря та води (21%). 

Основними галузями переробної промисловості є харчопереробна галузь 

(57%), хімічна галузь (25%) та целюлозно-паперова галузь (11%). Обсяги 

виробленої продукції у переробній промисловості залежать від діяльності 

найбільших виробників району, які впливають на загальнорайонний обсяг 

виробництва та темпи росту. Це філія ТзОВ "Карпатські мінеральні води", 

обсяг реалізованої продукції якої складає 49% у всьому обсязі реалізації  

переробної галузі,  МПД ДП "Укрспирт" – 19%,  ТзОВ "Графіка" – 9%,                       

ТзОВ "Д-Мікс" – 8%. 

  За 11 місяців 2014 року промисловими підприємствами району на 5,3% у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено обсяги 

виробництва  мінеральної газованої води, на 7% – солодких напоїв, на 9,6% – 

кормів для тварин, на 79,7% – шпону лущеного. 

Розвиток промисловості району спрямований на підвищення 

конкурентоспроможності промислової продукції, підтримання рівня обсягів її 

виробництва та реалізації.   

Агропромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс є важливим 

стратегічним сектором економіки, який формує основну частину валового 

регіонального продукту району.  

Сільськогосподарським  виробництвом в  районі  займаються 40 

сільськогосподарських підприємств,  47 фермерських господарств  та 13437 

особистих господарств  населення. 
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Аналіз  галузей  агропромислового комплексу показує, що у  2014 році  

посівна  площа  сільськогосподарських  культур  становила  43022 га та 

зменшилася у порівнянні з минулим роком на 2614 га (94,2%). Разом з тим, на 

2,6% у порівнянні з минулим роком, збільшено посіви зернових, на 15,4% – 

цукрового буряка, на 51,6% – сої.   

Основними  господарствами, які у зв'язку з важким фінансовим 

становищем не виконали планових завдань  по  посіву є: ТзОВ  "Агрокультура 

– Захід", ТзОВ  "Лендком ЮА" та ТзОВ "Княжі  лани". 

Проте, у 2014 році вдалося зберегти темпи росту обсягів виробництва по 

основних видах продукції  рослинництва. Очікується, що виробництво 

зернових культур по всіх категоріях господарств за 2014 рік становитиме              

150,0 тис. тонн, що на 7,0 тис. тонн або  5% більше, ніж у 2013 році; 

виробництво цукрових буряків – 62,6 тис. тонн, що на 16,1 тис. тонн або на 

34,6% більше, ніж у  2013 році; виробництво олійних культур – 18,7 тис. тонн, 

що на  9,7 тис. тонн або на 34,2% менше, ніж у 2013 році; виробництво картоплі 

–  59,4 тис. тонн, що на  12,5 тис. тонн або  на 17,4% менше, ніж у 2013 році; 

овочів –15,8 тис. тонн, що 0,2 тис. тонн або на 1,2% менше, ніж у 2013 році.   

Зменшення виробництва по окремих культурах відбулося через те, що 

недосіяно 2614 га посівних площ.   

Тваринництвом  у районі  в основному займається приватний сектор 

економіки. У 2014 році збільшується  кількість  домогосподарств, якими  

утримується  4  і  більше  голів корів. Так, на  даний  час  нараховується 46 

таких  господарств, що на 11 більше, ніж у 2013 році, у яких  утримується 225  

корів, а це на 58 корів більше,  ніж минулого року .  

Відповідно до Комплексної програми підтримки та розвитку 

агропромислового комплексу  Львівської області  та з метою підтримки 

виробників  молочної продукції фізичним особам та  фермерським 

господарствам у 2014 році надано 69,3 тис. грн. спеціальної дотації за  

утримання корів молочного напряму продуктивності.     

        Будівництво та капітальні інвестиції. Однією з ключових галузей 

економіки району, від якої залежить ефективність функціонування системи 

господарювання, є будівельна галузь.  

Будівельними організаціями району за січень-листопад 2014 року 

виконано будівельних робіт на 7696 тис. грн.  

За 9 місяців 2014 року введено в експлуатацію  

20 індивідуальних житлових будинків, загальною  площею  4 тис.873 кв. м. На 

1000 мешканців району припало 69,7 м кв. загальної площі новозбудованого 

житла.  

Із загальної кількості введених в дію житлових будинків 11 прийнято в 

сільській місцевості (2506 кв. м.).  
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Крім цього, впродовж січня-вересня поточного року введено в  

експлуатацію готельно-ресторанний комплекс по вул. Львівській,50 (готель на 

15 місць) та завершено будівництво колиби в селі Руда - Колтівська  (40 місць). 

 Введено в експлуатацію після реконструкції майстерні та склади ТзОВ 

"Графіка", офісноскладські приміщення ТзОВ "НВСЦ "Форель". 

З метою впорядкування та розвитку територій населених пунктів району 

виготовляються їх генеральні плани. Так, у 2014 році завершується 

розроблення генеральних планів сіл Єлиховичі та Вороняки, на що з сільських 

бюджетів відповідно використано 54,8 тис. та 72,5 тис. грн. Крім цього, 

розглянуто 13 детальних планів територій. 

Станом на 1 грудня 2014 року видано  68 будівельних паспортів забудови 

присадибних, дачних і садових земельних ділянок, що в 2 рази більше, ніж в 

минулому році.  Також видано 22 запити на містобудівні умови та обмеження 

забудови земельної ділянки на  об’єкти будівництва, що на 60% більше до рівня 

відповідного періоду минулого року.   

Згідно зі ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" забудовник, який у відповідному населеному пункті здійснює 

будівельні роботи, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку його 

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. У 2014 році такі угоди 

уклала Гончарівська сільська рада.  

У 2014 році на ремонт доріг комунальної власності за рахунок коштів 

субвенції з державного та обласного бюджетів передбачено 3998,9 тис. грн., за 

11 місяців поточного року освоєно 1883,2 тис. грн., що становить 47%  

(за рахунок коштів субвенції з державного бюджету для обласного бюджету 

717,3 тис. грн., за рахунок коштів субвенції з державного бюджету 

безпосередньо місцевим бюджетам – 1165,9 тис. грн.).  

За результатами проведеного конкурсу Спільного проекту ЄС/ПРООН 

"Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ" у 2014 році реалізовувалися 

наступні проекти: 

- проведення енергозберігаючих заходів в Гологірському НВК; 

- проведення енергозберігаючих заходів в школі с.Скварява; 

- реконструкція ФАПу в с.Колтів; 

- реконструкція вуличного освітлення в с. Заставне.  

Загальна вартість проектів 441 тис. грн.  

У січні-вересні 2014 року на розвиток економіки Золочівщини було 

спрямовано 32,7 млн. грн. капітальних інвестицій. На кожного мешканця 

району в середньому припало 468 грн. капітальних інвестицій.  
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97,4% з усіх освоєних інвестицій становили інвестиції в матеріальні 

активи, з них у житлові будівлі спрямовано 36% усіх інвестицій, у нежитлові 

будівлі – 25%, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних 

засобів використано 25% усіх вкладень.  

 Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій є власні кошти 

підприємств і організацій, які становлять 55,1% до загального обсягу освоєних 

інвестицій та кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 32,0%.  

З усіх капітальних інвестицій найбільше коштів спрямовувалося в 

будівельну галузь – 11,7 млн. грн. (35,9% до загального обсягу), у сільське, 

лісове та рибне господарство – 8,6 млн. грн. (26,2%), у промисловість – 7,7 млн. 

грн. (23,5%).    

Енергозбереження та енергоефективність. Всебічний розвиток 

території та забезпечення належного рівня життя громадян потребує 

забезпечення  кардинального зменшення питомого рівня споживання 

енергетичних ресурсів та втілення енергозберігаючих заходів.  

 В 2014 році продовжувалася робота щодо реконструкції систем 

теплопостачання, проводилася заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, а 

також популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг 

енергозбереження.  

В рамках обласного конкурсу мікропроектів за напрямом 

"Енергозбереження в освітній сфері" переможцями стали 8 шкіл району: 

Білокамінський НВК, Ясеновецький НВК, Куровицька ЗОШ І-ІІІ ст., 

Жуличівська ЗОШ І-ІІ ст., Підлипецька ЗОШ І-ІІ ст., Підгайчиківська ЗОШ І-ІІ 

ст., Скнилівська ЗОШ І-ІІ ст., Струтинська ЗОШ І-ІІ ст. В школах замінено  

старі віконні блоки на нові енергозберігаючі, на що освоєно 638,9 тис. грн. 

Співфінансування з обласного бюджету становить 254 тис. грн.  

У 2014 році у Золочівських ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та № 2 замінено відповідно 

11 та 18 старих дерев'яних віконних  блоків на нові енергозберігаючі. 

З метою впровадження енергоекономічних заходів, забезпечення 

скорочення обсягів споживання газу, економії  бюджетних видатків  на 

використання  паливно-енергетичних ресурсів, виготовлено проектну 

документацію на встановлення  у закладах освіти коректорів об’єму газу,  

вартістю 38,4 тис. грн. До кінця поточного року  коректори об’єму газу будуть 

встановлені в  Глинянській та Сновичівській ЗОШ І-ІІІ ст.  

На виконання Програми енергозбереження Золочівського району на 2011 

- 2014 роки з районного бюджету у поточному році виділено 18,8 тис. гривень 

на виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи на 

капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів у дитячому 

відділенні Золочівської ЦРЛ.  



C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\4BC710C0-69AE-4A1E-85D3-E51BB9D5FC14\9c3419dd-2eee-4c5a-94bf-

29a7fe342f53file.doc 
6 

У м. Глиняни завершилась реалізація проекту "Запровадження 

енергозберігаючих технологій у Глинянській районній лікарні" в рамках 

Програми ЄС "Підтримка впровадження енергозберігаючих технологій у малих 

містах України", розпочатого у минулому році. Загальна вартість проекту           

210,3 тис. євро.   

Житлово-комунальне господарство. На території району діяльність у 

сфері житлово-комунального господарства здійснюють наступні підприємства:  

МКП "Золочівводоканал", яке забезпечує послугами з водопостачання та 

водовідведення населення, об'єкти комунально-побутового призначення, 

підприємства, установи, організації усіх форм господарювання в м. Золочеві та 

частково в с. Підгородне. Водопровідна мережа м. Золочева складає 74,5 км, 

каналізаційна мережа – 24,9 км. З метою забезпечення безперебійного надання 

послуг з водопостачання та водовідведення МКП "Золочівводоканал" у  

2014 році проведено заміну 800 м водопровідної та 100 м каналізаційної мереж.  

 ТзОВ "Золочівенергоресурс" та ТзОВ "Золочівенергоінвест" надають 

послуги з централізованого теплопостачання в м. Золочеві та в с. Білий Камінь 

(лікарня та школа). Підприємства орендують 8 котелень в                                      

МКП "Золочівтеплоенерго", 1 котельню в відділу освіти райдержадміністрації в 

с. Білий Камінь та експлуатують 15,6 км теплових мереж. Всі котельні 

працюють на альтернативному паливі (дровах). На обслуговуванні підприємств 

перебуває 12 житлових будинків (440 квартир). У зв'язку із високим рівнем 

зношеності тепломережі у поточному році за власні кошти товариств проведено 

заміну 120 м теплотраси, що забезпечить зменшення втрат теплової енергії та 

надання якісних послуг споживачам. 

У сфері благоустрою, утримання будинків та прибудинкових територій  

на території району послуги надають: 

- Золочівське міське виробниче житлово-комунальне підприємство, яке 

обслуговує 181 багатоквартирний житловий будинок у м. Золочеві, загальною 

площею 75,8 тис. кв. м. Крім цього, підприємство обслуговує 147 км вулично-

дорожньої мережі та 80,9 км мереж зовнішнього освітлення.  

- ТзОВ "Еко Баланс Золочів", яке забезпечує збір, вивіз та утилізацію 

твердих побутових відходів в м. Золочеві, с. Городилів, с. Єлиховичі та в 

багатоквартирних будинках с. Ясенівці.  

- комунальне підприємство "Зодчий", діяльність якого спрямована на 

надання послуг з водопостачання та забезпечення  благоустрою м. Глиняни.  

Підприємництво. Невід'ємною складовою частиною економіки району, 

що створює необхідні умови для його розвитку та сприяє підвищенню рівня 

життя населення, є малий та середній бізнес.  
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На даний час у Золочівському районі працює майже 320 малих 

підприємств та зареєстровано 2189 фізичних осіб-підприємців. В розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення по району нараховується 45 малих 

підприємств.  

Одним із критеріїв оцінки роботи підприємств є  розмір сплачених ними  

податків до бюджету. Так, за 9 місяців поточного року від суб'єктів малого 

підприємництва до зведеного бюджету надійшло  19,5 млн. грн., що складає 

29% від загальної суми надходжень по району. Від суб'єктів малого бізнесу - 

юридичних осіб надійшло 14,3 млн. грн., від фізичних осіб-підприємців –                

5,2 млн. грн.  

Розвиток  малого підприємництва сприяє створенню нових робочих 

місць. Так, впродовж  11 місяців 2014 року суб'єктами малого та середнього 

бізнесу створено 569 нових робочих місць та зареєстровано  

132 фізичні особи-підприємці. В цілому на малих підприємствах району 

зайнято близько 1,7 тисяч працівників.  

Впродовж багатьох років серед підприємств малого бізнесу домінують 

комерційні підприємства. Їх питома вага в загальній кількості малих 

підприємств складає біля 50%. Діяльність підприємств даної сфери відіграє 

значну роль у формуванні загального економічного потенціалу району та 

визначає соціальний клімат в суспільстві.  

Розвиток торгівельної мережі району спрямований на забезпечення 

населення широким асортиментом товару, забезпечення здорової конкуренції  

та стабілізації цінової ситуації.  

Очікується, що обсяг роздрібного товарообороту торгових підприємств та 

організацій за  2014 рік складе 184,5 млн. грн. та збільшиться у порівнянні з 

минулорічним показником на 2,3%. Левову частку (98%) у загальному обсязі  

товарообороту забезпечують підприємства роздрібної торгівельної мережі і 

лише 2% – підприємства громадського харчування.   

Варто зазначити, що зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі 

– це реальний крок до відновлення позитивної динаміки росту внутрішнього 

ринку. 

        Фінансово-бюджетна сфера. Первинною ланкою економічного розвитку  

району є забезпечення ефективної та збалансованої фінансової системи.  

Станом на 1 грудня 2014 року до Зведеного бюджету України по 

Золочівському району надійшло податків, зборів та обов'язкових платежів на 

суму 86,0 млн. грн. До державного бюджету надійшло 23,4 млн. грн., до 

місцевого – 62,6 млн. грн.    
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Впродовж 11 місяців поточного року забезпечено виконання по 

наступних видах доходів:  

 податок з доходів фізичних осіб – на 109,2%; 

 податок на прибуток – більше, як у 2 рази; 

 плата за землю – на 119,1%; 

 лісовий дохід – на 118,3;  

 єдиний податок – на 128,4. 

До загального фонду бюджету району впродовж 11 місяців 2014 року без 

врахування трансфертів надійшло 41,1млн. грн. Всього до загального фонду 

бюджету району надійшло 253,4 млн. грн. 

Зайнятість населення та ринок праці. Одним з найбільш важливих 

соціальних питань в районі є вирішення питання зайнятості населення.  

За 9 місяців 2014 року середньооблікова кількість штатних працівників 

складає 6,8 тис. осіб, що на 12% менше до відповідного періоду минулого року. 

Частка зайнятого населення у промисловості складає 6,5%, у сільському 

господарстві – 11,3%, у сфері освіти – 27,0%, в сфері охорони здоров'я та 

соціальній допомозі – 16,6%.   

Вирішення проблем зайнятості населення, соціального захисту 

незайнятих громадян проводились відповідно до завдань Програми зайнятості 

населення Золочівського району. 

Станом на 1 грудня 2014 року в районному центрі зайнятості перебували 

на обліку 1067 осіб із статусом безробітного, що на 26,8% менше до 

відповідного періоду минулого року.  

 Впродовж 11 місяців 2014 року мали статус безробітного 1744 молодих 

осіб у віці до 35 років, що на 21% менше до відповідного періоду минулого 

року.  Питома вага молодіжного безробіття в загальній чисельності незайнятих 

громадян становить 46,4%.  

З метою працевлаштування безробітних в службі зайнятості створюється 

база даних актуальних вакансій. На початок грудня поточного року 

актуальними залишалися 23 вакансії, у тому числі: 15 одиниць — для 

робітників (65,2%); 6 — для службовців (26,1%); 2 — для тих, хто не має  

професії та спеціальної підготовки (8,7%), зокрема, для працівників сільського 

господарства - 1 одиниця.   

 Загалом навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 

кінець листопада 2014 року склало 46 безробітних. 

 Із загальної чисельності зареєстрованих вакансій 13,0% — з мінімальною 

заробітною платою, 87,0% - заробітна плата більше мінімальної. 
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Під час надання соціальних послуг забезпечується індивідуальний підхід 

до кожного безробітного, з урахуванням його професійних потреб та 

можливостей відповідно до специфіки місцевого ринку праці. Так, за звітний 

період професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 

проходили 420 осіб. Рівень працевлаштування після закінчення навчання 

зменшився з 90,6% у відповідному періоді минулого року до 90,3% – цьогоріч. 

 За рахунок виплати допомоги з безробіття для започаткування 

підприємницької діяльності працевлаштовано 28 осіб, з них: 13 жінок, 14 

молодих осіб, 9 мешканців села, 8 осіб, які потребують додаткових гарантій 

соціального захисту. 71% безробітних започаткували підприємницьку 

діяльність у галузі торгівлі та ремонту транспортних засобів, 11% – у галузі 

сільського господарства (відгодівля свиней, вирощування глив), 7% – у галузі 

операцій з нерухомістю, 7% – у галузі фінансової та страхової діяльності 

(надання послуг фінансового характеру), та 4% – у інших галузях економіки.  

Працевлаштовано 25 безробітних на нові робочі місця із здійсненням  

компенсації роботодавцям єдиного внеску, з них 12 осіб, які мають соціальні 

гарантії  та 13 осіб – в пріоритетних видах економічної діяльності. 

Упродовж січня-листопада 2014 року виплачено допомогу з безробіття 

913 особам на суму 11549,2 тис. грн.  

 Діяльність в галузі освіти, оздоровленні та вихованні дітей. Для 

задоволення освітніх потреб населення у районі функціонують  

53 загальноосвітні навчальні заклади, у яких здобувають освіту 6690 учнів. 

Із загальної кількості навчальних закладів: 24 І-ІІІ ступенів (в т.ч. 8 НВК 

та економічний ліцей), 17 – І-ІІ ступенів (в т.ч. 2 НВК) та 12 –  І ступеня. 

Середня наповнюваність класів становить 14,7 учнів. 

У районі успішно реалізується програма інформатизації. Усі середні 

школи району забезпечені сучасними навчальними комп'ютерними 

комплексами. На 88% забезпечені такими комплексами навчальні заклади І-ІІ 

ступеня. Показник забезпечення комп'ютерами у школах становить 14 учнів на 

1 комп'ютер.  

З метою створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з  

обмеженими фізичними  можливостями  облаштовано пандуси  у 

Золочівському економічному ліцеї, Скварявській ЗОШ І-ІІІ ст. та у Бортківській 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Роботою по виявленню і підтримці талановитої молоді займаються 

позашкільні навчальні заклади - Станція юних техніків (350 вихованців), Центр 

дитячої та юнацької творчості (1200 вихованців), Мала академія наук (184 

вихованці)  та Дитячо-юнацька спортивна школа (421 вихованець). Всього 

позашкільною освітою охоплено 2155 дітей, що становить 32% від всієї 

кількості учнів.  
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Проводиться робота із збільшення охоплення позашкільною освітою 

дітей сільської місцевості. Так, на базі сільських загальноосвітніх шкіл району 

працює 16 гуртків, якими охоплено 374 учні.   

Загалом позашкільною, позаурочною роботою у районі охоплено понад 

80 відсотків учнів.  

Вживаються заходи зі зміцнення матеріальної бази закладів освіти 

району. Так, для запобігання руйнування будівлі розпочато капітальний ремонт 

даху ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Золочева. У цій же школі завершуються ремонтні 

роботи приміщень на суму 99,7 тис. грн. (50,0 тис. грн. – обласний бюджет) та 

проведено ремонт внутрішньої мережі опалення. 

З метою належної підготовки до опалювального сезону в навчальних 

закладах на ремонтні роботи використано 122 тис. грн. 

Проведено ремонтні роботи санвузлів в Сасівському НВК, на що освоєно 

59 тис. грн.  

На проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку 

"Сокіл" у 2014 році освоєно 156,7 тис. грн.  

Для вирішення проблеми підвезення учнів до навчальних закладів, на 

матеріально-технічне забезпечення шкільних автобусів надана субвенція з 

обласного бюджету на суму 123,7 тис. грн.  

Найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпечення рівних 

можливостей в отриманні якісної освіти визнано дошкільну освіту. Розвиток 

дітей дошкільного віку – це перший і найголовніший шлях до створення 

багатства і благополуччя нації. 

В районі налічується 5501 дитина до 6 років, в тому числі в сільській 

місцевості 3271 дитина, що становить 60%. Влаштуванню у дошкільні 

навчальні заклади підлягають 3926 дітей. На даний час функціонує 10 

дошкільних навчальних закладів, у яких  виховується 1105 дітей, що становить 

28% від кількості дітей, які підлягають влаштуванню у дитсадки.  

Крім цього, працює 10 навчально-виховних комплексів (школа-садок), 

дошкільними підрозділами (14 груп) яких охоплено 323 дітей дошкільного віку. 

У 2014 році було відкрито НВК на базі Словітської ЗОШ І-ІІІ ступеня та 

додаткову групу на 25 дітей у Ясеновецькому НВК. Рівень охоплення дітей 

дошкільною освітою становить 38%.  

З метою покращення матеріально-технічної бази дошкільних установ у 

2014 році  проведено реконструкцію та капітальні ремонти у ДНЗ №3, ДНЗ №6, 

ДНЗ №7 міста Золочева, на що освоєно майже 0,5 млн. грн.  

Для збільшення охоплення дітей дошкільною освітою у м. Золочеві з 

дитсадочків переведено дітей-першокласників у ЗОШ І-ІІІ ст. №1 та №2, для 

чого на ремонтні роботи використано 191,3 тис. грн.  
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У 2014 році проведено належну роботу по організації змістовного 

відпочинку та оздоровлення дітей. Влітку 2014 року на території Золочівського 

району функціонував 31  пришкільний табір відпочинку з денним 

перебуванням дітей, а також  стаціонарний табір відпочинку "Сокіл" в с. Сасів.  

На базі пришкільних таборів послугами відпочинку охоплено 2385 дітей 

району, на базі табору "Сокіл" відпочила 271 дитина. 

Окрім цього, послугами оздоровлення охоплено дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, для чого з районного бюджету 

використано близько 44 тис. грн.  

Охоплення дітей послугами відпочинку та оздоровлення складає 47% 

дітей шкільного віку. 

В системі державної опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування надається перевага влаштуванню дітей в сімейні 

форми виховання, такі як: усиновлення, опіка,  дитячі будинки сімейного типу 

та прийомні сім’ї. 

На території району функціонують дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується 10 дітей та 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 2 дітей та  

3 осіб з числа дітей-сиріт, які навчаються та не досягли 23-річного віку.  

У 2014 році статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

набули 8 дітей, з них 6 влаштовано під опіку (піклування) родичів. У 

порівнянні з 2013 роком, загальний показник влаштування дітей в сімейні 

форми виховання зріс на 4 % і складає 74, 2 %. 

Соціальний захист населення. Особлива увага в районі приділяється 

покращенню якості життя населення, підтримці вразливих категорій громадян, 

малозабезпечених сімей, інвалідів, вимушених переселенців. 

За оперативними даними у 2014 році середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника, зайнятого в економіці району становитиме  

2304 грн. та збільшиться у порівнянні з початком року на 6,9%.  

Середня заробітна плата працюючого у галузі промисловості становитиме 

1896 грн., у галузі сільського господарства – 2478 грн., в галузі будівництва  – 

1481 грн., у галузі охорони здоров'я – 2075 грн., у галузі культури – 2737 грн.,  у 

галузі освіти – 2348 грн.  

У 2014 році для надання державних соціальних допомог, компенсацій, 

пільг та субсидій передбачено 100,9 млн. грн., з яких за 11 місяців виплачено 

більше 80 млн. грн. 7964 жителям району.  

Впроваджено новий порядок надання житлових субсидій, який дозволяє 

більшій кількості сімей користуватися зазначеним видом допомог. Впродовж 

жовтня – листопада 2014 року 1279 сім'ям району призначено субсидії на 

житлово-комунальні послуги та 258 сім'ям – на тверде паливо і скраплений газ 

на загальну суму 1740,8 тис. грн.  



C:\Program Files (x86)\PDFConverter\temp\NVDC\4BC710C0-69AE-4A1E-85D3-E51BB9D5FC14\9c3419dd-2eee-4c5a-94bf-

29a7fe342f53file.doc 
12 

Впродовж 11 місяців 2014 року 10504 жителів району скористалися 

пільгами на суму 5922,4 тис. грн., з якої вартість пільг на оплату житлово-

комунальних послуг складає 4892,4 тис. грн., на придбання твердого палива та 

скрапленого газу – 231,2 тис. грн., на користування послугами зв’язку – 

251,1тис.грн., на санаторно-курортне лікування учасникам війни 30,8 тис. грн., 

на проїзд автомобільним транспортом 516,9 тис. грн. 

 211 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

впродовж 11 місяців поточного року отримали різного виду компенсації та 

допомоги на загальну суму 284,7 тис. грн.  

Державну соціальну допомогу  інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

отримали 1114 осіб на суму 12441,5 тис. грн.  

Демографічний розвиток та охорона здоров'я. У демографічній 

ситуації, що склалася у  районі у 2014 році, спостерігається незначне 

зменшення кількості наявного населення. Незмінним залишається 

співвідношення міського та сільського населення. В районі проживає  

69581 особа, з них – 41% у містах, 59% – у сільській місцевості.  

Основним фактором, що впливає на чисельність населення є природній 

приріст. За 9 місяців 2014 року рівень народжуваності становив 11,3 осіб на 

1000 осіб наявного населення, рівень смертності становив 13,9 особи на  

1000 наявного населення.  

На демографічну ситуацію впливають і міграційні процеси. За 9 місяців 

2014 року у район прибуло 511 осіб і вибуло 476 осіб, міграційний приріст 

склав 35 осіб.  

На покращення демографічної ситуації в районі впливає розвиток галузі 

охорони здоров'я.  

Медична допомога населенню району надається в 76 установах охорони 

здоров'я. Мережа системи охорони здоров’я включає 3 лікарняні заклади на  

470 лікарняних ліжок, 62 фельдшерсько-акушерських пункти, 10 амбулаторно-

поліклінічних закладів та 1 дільниця сімейного лікаря в Золочівській районній 

поліклініці. На засадах сімейної медицини обслуговується 40,9% населення 

району.  

З метою покращення доступності медичної допомоги населенню 

насамперед у сільській місцевості, організовано роботу виїзної поліклініки. 

Впродовж  2014 року  в районі продовжувалася робота щодо 

забезпечення відповідного доступу населення до медичних послуг усіх рівнів 

надання медичної допомоги, покращення стану здоров’я населення, 

задоволення обґрунтованих потреб та очікувань споживачів медичної 

допомоги. 
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Культура та туризм. В районі функціонує 74 Народних доми (з них 72  в 

сільській місцевості), районний Народний дім ім. І.Білозіра, Золочівська та 

Глинянська дитячі музичні школи. В районі діє 19 народних колективів.  Також 

діють 69 бібліотечних філій централізованої бібліотечної системи, районна 

бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей, бібліотечний фонд яких 

становить 402,33 тис. примірників. У 2014 році для поповнення бібліотечних 

фондів та придбання нової літератури з районного бюджету виділено                    

30,0 тис. грн.  

Заклади культури Золочівщини свою роботу спрямовують на формування 

та реалізацію в районі державної політики в галузі культури, забезпечують  

відродження, захист, зберігання та всебічний розвиток традицій, звичаїв, 

обрядів, духовних цінностей українського народу.    

Народні доми у своїй повсякденній практичній діяльності творчо 

використовують набуті і запроваджують нові, народжені сьогоденням форми і 

методи культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, 

освітніх та інших особливостей і культурних запитів різних груп населення. 

В рамках реалізації обласної Програми розвитку культури на 2014 рік 

Народні доми району брали участь у конкурсі серед закладів культури у 

сільській місцевості та в малих містах. Чотири Народних доми Золочівщини 

стали переможцями: Народні доми с. Білий Камінь, с. Скварява, с. Хмелева,             

с. Коропець. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури у 2014 році 

проводилися капітальні ремонти в 11 Народних домах району, на що освоєно з 

місцевих бюджетів 817 тис. грн.   

 Важливого значення набуває розвиток туризму. Найбільш цікавими для 

туристів у районі є музей-заповідник “Золочівський замок”, історико-

архітектурні пам’ятки   міста Золочева, сакральні споруди міста і району,  

музей – садиба Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся,  початок ріки Західний Буг, 

с. Гавареччина як центр виробництва чорно-лощеної , димленої кераміки та  

зеленого туризму. 

Золочівщина має самобутнє історико-культурне середовище, багате на 

пам'ятки історії, монументального мистецтва, археології та пам’ятки 

архітектури національного і  місцевого значення. Культурна спадщина - 

своєрідний скарб, який приносить для рідного краю нові відкриття та знахідки. 

     Культурна спадщина Золочівського району налічує  126 пам’яток:            

70 пам’яток архітектури (20 – національного значення); 35 пам’яток історії;        

10 пам’яток монументального мистецтва; 11 пам’яток археології. 

    Значну кількість пам’яток архітектури району складають об’єкти 

сакральної архітектури: 56 церков (24 дерев’яних, 32 мурованих); 8 дерев’яних 

дзвіниць, 7 - мурованих; 6 мурованих костелів, монастирські келії. 
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  Охорона навколишнього природного середовища. Невід’ємною 

умовою сталого розвитку району є провадження політики, спрямованої на 

досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, на забезпечення 

раціонального використання, охорони і відтворення природних ресурсів.  

 З метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації 

та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, 

забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення 

природних ресурсів в районі реалізовується  Програма охорони навколишнього 

природного середовища в Золочівському районі на 2013-2015 роки.  

Впродовж 2014 року виконано ряд природоохоронних заходів на загальну 

суму понад 4,5 млн. грн. 

 У районі приділяється велика увага питанням довкілля. Місцеві ради 

постійно беруть участь у щорічному обласному конкурсі "Екологічно чистий 

населений пункт". Цього року переможцем конкурсу стала Глинянська міська 

рада, яка отримала 60 тис. грн. з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища.  

Крім цього, з обласного фонду охорони навколишнього середовища 

фінансувалися заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану  річки Млинівка на території Золочівської міської 

ради (59,0 тис. грн.)   

В 2014 році розпочато роботи з будівництва каналізаційної мережі в         

м. Глиняни. Кошторисна вартість проекту 27805,7 тис. грн. В поточному році 

заплановано до освоєння 15,3 млн. грн. На даний час з Державного  фонду 

охорони навколишнього природного середовища освоєно 4,4 млн. грн., з 

місцевого бюджету – 33,0 тис. грн.  

На погашення кредиторської заборгованості минулих років у 2014 році з 

Державного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 

418 тис. грн. на будівництво полігону ТПВ для м. Золочева та 937,9 тис. грн. на 

каналізування житлового масиву Заріччя.  
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РРооззддіілл  ІІІІ..  ССттаанн  ввииккооннаанннняя  ррааййоонннниихх  ппррооггрраамм  зз  ввиирріішшеенннняя  

ннааййвваажжллииввіішшиихх  ппррооббллеемм  ррооззввииттккуу  ееккооннооммііккии  ттаа  ссооццііааллььннооїї  

ссффееррии  ррааййооннуу..  
 

 

З метою вирішення проблем соціально-економічного та культурного 

розвитку району впродовж поточного року фінансувалися програми, заходи 

яких  дали можливість реалізувати поставлені цілі та вирішити відповідні 

завдання.   

 
  

Назва програми Затверджений 

обсяг 

фінансування на 

2014 рік, 

 тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

станом на  

01.12. 2014 р., 

 тис. грн. 

Комплексна цільова програма 

соціальної підтримки населення 

Золочівського району: 

- соціальний захист населення 

- пільги по оплаті житлово-

комунальних послуг 

- придбання житла для окремих 

категорій населення (ЧАЕС) 

418,4 

 

 

98,4 

 

230,0 

 

90,0 

392,5 

 

 

223,2 

 

169,3 

 

– 

Комплексна районна програма 

соціального захисту ветеранів війни та 

воїнів-інтернаціоналістів  

30,0 30,0 

Надання одноразової матеріальної 

допомоги малозабезпеченим 

громадянам району  

 

56,0 17,4 

Районна програма "Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини" на період до 2016 року у 

Золочівському районі.  

 

300,0 – 

Районна програма забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх 

числа у Золочівському районі 

5,0 – 

Районна програма реконструкції 

дитячого позаміського закладу 

відпочинку "Сокіл"  

 

158,8 156,7 
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Назва програми Затверджений 

обсяг 

фінансування на 

2014 рік, 

 тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

станом на  

01.12. 2014 р., 

 тис. грн. 

Районна програма оздоровлення та 

відпочинку дітей  

45,0 38,9 

Програма "Насінництво" 

 

59,0 – 

Районна програма підтримки розвитку 

сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів 

21,0 – 

Програма щодо розроблення технічних 

документацій з проведення повторної 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Золочівського 

району  

31,0 26,3 

Програма виготовлення містобудівної 

документації на 2011-2015 роки 

50,0 – 

Програма "Створення резерву 

матеріально-технічних ресурсів 

Золочівського району" 

130,0 130,0 

Програма відзначення державних, 

релігійних і професійних свят, 

знаменних подій, визначних та 

історичних дат у Золочівському районі  

 

42,9 18,8 

Програма діяльності та фінансової 

підтримки КП "Редакція районного 

радіомовлення та телебачення 

Золочівської районної ради Львівської 

області" на 2014 рік. 

50,0 38,5 

Програма діяльності та фінансової 

підтримки редакції газети "Народне 

слово" на 2014 рік 

120,0 108,4 

Програма матеріально-технічного 

забезпечення 3-го батальйону 

територіальної оборони Львівської 

області на 2014 рік 

100,0 100,0 
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Назва програми Затверджений 

обсяг 

фінансування на 

2014 рік, 

 тис. грн. 

Фактично 

профінансовано 

станом на  

01.12. 2014 р., 

 тис. грн. 

Програма забезпечення виконання 

державної регіональної політики, 

сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2014-2015 роки  

10,0 3,4 

Районна цільова програма "Молодь 

Золочівщини" 

19,2 10,4 

Цільова комплексна програма розвитку 

фізичної культури та спорту у 

Золочівському районі 

12,2 8,3 

  

 

 

 

  

РРооззддіілл  ІІІІІІ..  ППррііооррииттееттнніі  ннааппрряяммккии  ссооццііааллььнноо--ееккооннооммііччннооггоо  

ррооззввииттккуу  ЗЗооллооччііввссььккооггоо  ррааййооннуу    ннаа  22001155--22001177  ррооккии..    

 
 

2015 рік повинен стати роком започаткування якісних структурних 

зрушень у напрямку посилення ролі інноваційної моделі розвитку економіки та 

поступового наближення до європейських стандартів життя населення. 
 

 

І. Підвищення конкурентоспроможності економіки району та покращення 

інвестиційного клімату. 
 

- Сприяння розвитку промислових підприємств району, модернізація 

існуючих  та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей, а 

також заохочення інвестування в галузь промисловості. 

- Підвищення конкурентоспроможності промислової продукції місцевих 

виробників.  
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- Проведення ефективної промислової політики в напрямку розвитку 

пріоритетних галузей шляхом впровадження кластерних систем та 

переорієнтації виробництва на замкнені технологічні цикли виробництва 

товарів кінцевого споживання. 

- Сприяння надходженню інвестицій в агропромисловий комплекс, що дасть 

можливість для перетворення галузі на ефективний, конкурентоспроможний 

сектор економіки. 

- Розвиток крупнотоварного високоефективного виробництва продукції 

тваринництва. 

- Сприяння згуртуванню та самоорганізації власників земельних паїв з метою 

консолідації земель для отримання більшої економічної вигоди від їх 

використання та створення нових робочих місць. 

- Розширення мережі стаціонарних торговельних об’єктів, адаптованих до  

європейських стандартів. 

- Підтримка малих інвестиційних проектів з метою отримання позитивного 

ефекту для конкретної місцевої громади у найкоротші терміни. 

 

 

ІІ. Реалізація на місцях державної політики щодо розвитку галузей, які 

впливають на усі складові економіки району. Забезпечення умов для 

соціально-економічного зростання. 
 

- Покращення загальних параметрів інвестиційного клімату в районі. 

- Залучення державних та інвестиційних коштів для реалізації 

інфраструктурних проектів. 

- Залучення територіальних громад до розробки та реалізації програм з 

комплексного розвитку територій, які співфінансуються за кошти обласного, 

державного бюджетів та міжнародної технічної допомоги. 

- Покращення стану та реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури 

для потреб економічного розвитку та підвищення якості життя громадян; 

- Стимулювання впровадження енергозберігаючих  технологій з метою 

заощадження енергоресурсів. 

- Заміщення традиційних видів палива енергоресурсами, виробленими з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

- Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення 

природних комплексів, земельних та водних ресурсів. 

- Забезпечення екологічної безпеки та використання рекреаційного потенціалу 

району. 
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ІІІ. Підвищення рівня якості життя громадян Золочівщини – підвищення 

стандартів життя. 
 

- Формування ефективної мережі лікувальних закладів з метою забезпечення 

відповідного доступу населення до медичних послуг усіх рівнів надання 

медичної допомоги. 

- Посилення профілактики захворювань та покращення якості надання 

медичної допомоги. 

- Забезпечення пріоритетності оздоровлення, популяризація ведення 

здорового способу життя, розвитку фізичного виховання з метою 

покращення стану здоров'я населення. 

- Пропагування культури здоров’я та ранньої діагностики хвороб. 

- Збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою. 

- Покращення умов навчання учнів шляхом переходу на нові Державні 

стандарти початкової, базової та повної загальної освіти. 

- Забезпечення рівних можливостей доступу до якісної освіти кожної дитини, 

незалежно від фізичних можливостей та місця проживання родини. 

- Модернізація, комп’ютеризація та охоплення широкосмуговим Інтернетом 

мережі бібліотек, приміщення яких зможуть використовуватися для 

проведення культурно-мистецьких заходів. 

- Створення сучасних об'єктів туристичної інфраструктури. 

- Розширення інформаційної бази з питань охорони пам’яток на території 

району. 

- Збереження об'єктів культурної спадщини. 

- Розвиток народної творчості, звичаїв, традицій. 
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РРооззддіілл  ІІVV..  ООссннооввнніі  ззааххооддии  ттаа  ззааввддаанннняя  ррооззввииттккуу  ееккооннооммііккии  

ррааййооннуу  уу  22001155--22001177  ррооккаахх..  

 

 

З метою підвищення позитивного іміджу та забезпечення оптимального 

балансу інтересів району, відновлення стабілізаційних процесів в 

господарському комплексі, а також для забезпечення покращення якості життя 

мешканців Золочівщини передбачено здійснення комплексу заходів та завдань 

для розвитку всіх галузей економіки.  

 

Промисловість: 

 введення нових та забезпечення ефективного використання наявних 

виробничих потужностей, що дозволить збільшити обсяги промислового 

виробництва; 

 відкриття нової лінії з виробництва джгутів до легкових 

автомобілів на ТзОВ "Електроконтакт Україна"; 

 впровадження нового виробництва кормів для тварин з соєвих 

бобів на ТзОВ "Д-Мікс"; 

 будівництво складських приміщень для зберігання готової 

продукції на філії ТзОВ "Карпатські мінеральні води"; 

 запровадження технологічної модернізації підприємств за рахунок 

реконструкції, технічного переоснащення та розширення діючих 

виробничих потужностей на основі впровадження енергозберігаючих та 

екологічно безпечних технологій; 

 реконструкція діючих цехів з впровадженням енергоощадних 

заходів на ТзОВ "Електроконтакт Україна"  

 створення додаткових робочих місць на промислових підприємствах;  

 сприяння промисловим підприємствам у розвитку їх 

зовнішньоекономічної,  інвестиційної та виставкової діяльності з метою 

просування продукції на  внутрішні і зовнішні ринки; 

 нарощування експорту вітчизняних промислових товарів та створення 

умов для імпортозаміщення; 

 розширення асортименту товарної продукції відповідно до потреб ринку 

за рахунок впровадження технологій, спрямованих на зменшення 

собівартості продукції. 
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Агропромисловий комплекс: 

 впровадження сучасних технологій в галузь сільського господарства з 

метою збільшення обсягів виробленої продукції та зниження її 

собівартості; 

 стимулювання розвитку дрібнотоварного виробництва в особистих 

селянських господарствах; 

 створення трьох малих молочних ферм в домогосподарствах у 

селах Городилів, Хмелева та Бужок; 

 сприяння розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських 

кооперативів із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції; 

 залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в розвиток              

сільськогосподарського виробництва; 

 оптимізація структури посівних площ під урожай, системний моніторинг 

дотримання сівозмін у сільськогосподарському виробництві на території 

району; 

 забезпечення в повному обсязі розрахунків сільскогосподарських 

підприємств за оренду земельних паїв у населення; 

 забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку за 

рахунок його достатнього насичення сільськогосподарською продукцією; 

 стимулювання у рослинництві раціонального поєднання органічних і 

мінеральних добрив, застосування ґрунтозахисних технологій, 

адаптованих до ґрунтово-ландшафтних елементів та 

природнокліматичних особливостей; 

 сприяння технічному оновленню та впровадженню сучасної 

ресурсозберігаючої сільськогосподарської техніки. 

 

Будівництво та капітальні інвестиції:  

 нарощення обсягів будівельних робіт та підвищення ефективності 

капітальних вкладень;  

 підвищення рівня соціального розвитку території та зменшення обсягів 

незавершеного будівництва; 

 введення в експлуатацію 5-ти поверхового 55 квартирного 

житлового будинку на вул. Львівській, 65 у м. Золочеві, загальною 

площею 1971 м2; 

 введення в експлуатацію 16-ти квартирного житлового будинку на             

вул. Пелеха у  м. Золочеві, загальною площею 1315 м
2 
; 

 формування переліку пріоритетних до фінансування об’єктів з метою 

участі у конкурсному відборі інвестиційних проектів, що можуть 

реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку; 
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 активізація сільських та селищних громад до участі у конкурсах з метою 

реалізації проектів за рахунок коштів обласного бюджету та грантових 

коштів для інфраструктурного розвитку; 

 подальше впорядкування територій населених пунктів району шляхом 

виготовлення їх генеральних планів.  

 

Енергозбереження та енергоефективність: 

 активізації впровадження енергоощадних технологій у різних галузях 

економіки району; 

 популяризація ефективного та ощадливого використання усіма 

категоріями споживачів паливно-енергетичних ресурсів; 

 стимулювання впровадження економічної ефективності та 

енергоощадності у будівництві і експлуатації будівель;  

 спрямування бюджетних коштів на реконструкцію соціально важливих 

об'єктів з метою впровадження енергозберігаючих заходів; 

 встановлення коректорів в 13-ти газових котельнях закладів освіти 

з метою забезпечення скорочення обсягів споживання газу та 

економії бюджетних коштів;  

 реалізація бюджетними установами району заходів за результатами 

участі в обласному конкурсі мікропроектів за напрямом 

"Енергозбереження";  

 проведення моніторингу стану і ефективності впровадження 

енергоощадних заходів  та моніторингу використання паливно-

енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери. 

 

Житлово-комунальне господарство: 

 покращення якості надання споживачам житлово-комунальних послуг; 

 забезпечення економічної збалансованості підприємств житлово-

комунального господарства та їх беззбиткової роботи; 

 врахування всіх можливих резервів при встановленні  вартості житлово-

комунальних послуг;  

 впровадження енергозберігаючих заходів у сфері житлово-комунального 

господарства; 

 сприяння комплексній модернізації і технічному переоснащенню 

підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення 

ресурсоспоживання; 

 сприяння раціональному використанню природних ресурсів шляхом 

обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку води.  
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Підприємництво: 

 сприяння конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва 

та підвищення його ролі у вирішенні завдань соціально-економічного 

розвитку району; 

 удосконалення форм і методів взаємодії  між органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та підприємницькими структурами;  

 промоція малого і середнього бізнесу та створення позитивного іміджу 

підприємництва; 

 забезпечення рівних можливостей доступу суб'єктів підприємницької 

діяльності до участі в процедурах закупівель товарів (робіт, послуг) за 

державні кошти; 

 забезпечення стабільності цінової ситуації шляхом проведення 

сільськогосподарських ярмарок в районі та наповнення споживчого ринку 

товарами регіональних виробників; 

 підтримка ремісництва, народних промислів та індивідуальних видів 

підприємницької діяльності на сільських територіях. 

 

Фінансово-бюджетна сфера: 

 розширення ресурсної бази місцевих бюджетів; 

 підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів; 

 запровадження умов для стимулювання об’єднання територіальних 

громад з низькою фінансовою спроможністю та чисельністю мешканців;  

 проведення детального аналізу ефективності використання бюджетних 

коштів; 

 здійснення ефективної податкової політики, спрямованої на формування 

сприятливого фіскального простору; 

 запобігання порушення окремими підприємствами, установами, 

організаціями та фізичними особами - підприємцями вимог чинного 

законодавства при виплаті заробітної плати та зменшення випадків 

виплати заробітної плати в «конвертах»; 

 підвищення рівня середньої заробітної плати у галузях економіки району. 

 

Зайнятість населення та ринок праці: 

 забезпечення ефективного співробітництва органів місцевої влади, 

профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів 

безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян; 

 адресна робота з роботодавцями з метою формування банку вакансій; 
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 забезпечення індивідуального підходу щодо надання послуг клієнтам 

служби зайнятості, що сприятиме працевлаштуванню безробітних у 

максимально стислі терміни й скорочення середньої тривалості 

безробіття; 

 проведення профорієнтаційної роботи, спрямованої на активізацію 

процесу професійного самовизначення та реалізацію здатності до праці 

осіб, виявлення їх здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, 

що впливають на вибір або зміну професії та виду трудової діяльності. 

 розширення спектру інформаційних та консультативних послуг щодо 

залучення до трудової діяльності молоді. 

 

 

Діяльність в галузі освіти, оздоровленні та вихованні дітей: 

 забезпечення розвитку інтелектуального і творчого потенціалу через 

систему освіти; 

 збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою; 

 забезпечення широкосмуговим Інтернетом усіх навчальних закладів; 

 продовження реалізації заходів Програми "Шкільний автобус"; 

 продовження робіт з реконструкції дитячого позаміського закладу 

відпочинку "Сокіл"; 

 зміцнення матеріально-технічної бази освітніх установ  району; 

 завершення капітального ремонту даху Золочівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 1,  

 проведення поточного ремонту з підсиленням перекриття та заміни 

дощатої підлоги в Підлипецькій ЗОШ І-ІІ ст.; 

 подальше запровадження в закладах освіти новітніх енергозберігаючих 

технологій; 

 реалізація у районних закладах освіти заходів мікропроектів за 

напрямком  "Енергозбереження". 

 підтримка та розвиток молодіжних громадських організацій, залучення 

активної молоді до громадської роботи; 

 сприяння виявленню і розвитку творчої та обдарованої молоді, підтримка 

її ініціатив; 

 сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у сімейні форми виховання (будівництво ДБСТ у м.Золочеві). 
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Соціальний захист населення: 

 забезпечення оптимального соціального рівня та якості життя населення 

району; 

 удосконалення умов соціально – трудових відносин шляхом укладання 

колективних договорів, безумовного їх дотримання щодо недопущення 

необґрунтованого зменшення заробітної плати; 

 забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення та 

їх соціальної безпеки в суспільстві; 

 постійне оновлення електронної бази даних з проблем інвалідності з 

метою забезпечення надання неповносправним жителям району 

необхідної допомоги в питаннях щодо їх зайнятості та медико-соціальної 

реабілітації; 

 постійне оновлення житлового реєстру дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, що опинились в складних життєвих 

обставинах з метою захисту їх житлових та майнових прав; 

 забезпечення житлом та належними умовами проживання дітей-сиріт;  

 соціальне забезпечення мешканців сільських територій, їх активне 

залучення до громадського життя. 

 

 

Демографічний розвиток та охорона здоров'я: 

 підвищення якості та доступності медичних послуг, профілактика та 

раннє виявлення захворювань;  

 подальше проведення масових профілактичних акцій серед населення 

району для забезпечення раннього виявлення захворювань;   

 проведення комплексу заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними 

та соціально узалежненими недугами; 

 проведення реорганізації первинної медико-санітарної допомоги в районі; 

 забезпечення виконання державних та обласних цільових програм у галузі 

охорони здоров'я;  

 сприяння формування здорового способу життя та профілактика 

негативних явищ у молодіжному середовищі; 

 покращення надання медичної допомоги сільському населенню;  

 продовження роботи виїзної поліклініки в села району;  

 покращення матеріально-технічної бази лікувальних закладів району. 
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Культура та туризм:  

 створення всебічних умов для культурно-естетичного виховання 

населення району та підвищення якості культурно-мистецьких послуг; 

 популяризація кращих надбань світової культури, організація дозвілля 

населення та розвиток творчих обдарувань, що сприятиме духовному 

відродженню населення; 

 розвиток народної творчості, аматорського мистецтва та забезпечення 

участі художніх колективів району в обласних, міжнародних та 

всеукраїнських конкурсах; 

 створення якісного туристичного продукту на основі раціонального 

використання туристичних ресурсів, що сприятиме формуванню 

позитивного іміджу району у сфері туризму на державному туристичному 

ринку; 

 промоції туристичного продукту, зокрема, зеленого туризму.  

 організація та проведення заходів щодо відзначення державних, 

національних свят та визначних дат; 

 поповнення бібліотечних фондів; 

 комп'ютеризація бібліотечних установ; 

 зміцнення матеріально-технічної бази установ культури.    

 

 

Охорона навколишнього середовища: 

 забезпечення ефективного та раціонального використання природно-

ресурсного потенціалу району;  

 забезпечення бережного ставлення до земельних ресурсів, недопущення їх 

деградації, виснаження та нераціонального використання; 

 забезпечення реалізації заходів щодо належного поводження з твердими 

побутовими відходами; 

 зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків 

у поверхневі води; 

 зниження рівня забруднення атмосферного повітря від викидів 

підприємств та автотранспорту;  

 пропаганда екологічної культури, організаційно-правова допомога в 

реалізації екологічних проектів та програм;  

 забезпечення досягнення збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття району; 

 підвищення рівня екологічної свідомості і залучення громадськості до 

практичних дій для збереження довкілля. 
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РРооззддіілл  VV..  ООссннооввнніі  ппооккааззннииккии  ссооццііааллььнноо--ееккооннооммііччннооггоо  

ррооззввииттккуу  ЗЗооллооччііввссььккооггоо  ррааййооннуу  ннаа  22001155  рріікк    
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2013 р. 

звіт 

2014 р.  

очікуване 

2015 р. 

прогноз 

2015 р. до 

2014р., % 

Промисловість 

Обсяги реалізованої промислової 
продукції у діючих цінах 

млн. грн. 196,4 185,0 186,1 100,6 

Темпи приросту (зниження) 
обсягів виробництва промислової 
продукції – всього 

% 111,3 96,2 100,4 * 

 в тому числі:      

– переробна промисловість  

 
% 117,0 100,0 100,3 * 

– постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 
% 99,2 89,6 100,5 * 

Сільське господарство 

Валова продукція у постійних 

цінах 2010 р. - всього 
млн. грн. 558,8 542,2 556,7 102,6 

 у тому числі:       

 сільськогосподарські 

підприємства 
млн. грн. 283,0 269,6 273,3 101,4 

 господарства населення млн. грн. 275,8 273,0 283,4 103,8 

Приріст, зниження (-) обсягів 
валової продукції сільського 
господарства 

% 105,4 97,1 102,6 х 

Із загального обсягу валової 

продукції:  
     

 рослинництво млн. грн. 386,5 355,9 370,0 104,0 

 у % до попереднього року % 106,3 92,1 104,0 х 

 тваринництво млн. грн. 172,3 186,7 186,7 100,0 

 у % до попереднього року % 103,4 108,4 100,0 х 

Зернові культури (у вазі після 

доробки) - всього 

тис. тонн 
143,0 150,0 125,0 83,3 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 16,9 18,0 18,0 100,0 

Цукрові буряки (фабричні) – 

всього 

тис. тонн 
46,5 62,6 62,6 100,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 1,1 0,8 – – 

Олійні культури – всього тис. тонн 28,4 18,7 32,2 172,2 

Картопля - всього тис. тонн 71,9 59,4 65,3 109,9 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 71,8 59,3 65,2 109,9 

Овочі, баштанні культури – 

всього 

тис. тонн 
16,0 15,8 16,0 101,3 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 15,9 15,7 15,9 101,3 

Плоди та ягоди – всього тис. тонн 9,5 9,0 9,5 105,6 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 9,5 9,0 9,5 105,6 

Реалізація худоби та птиці      

 у живій вазі – всього тис. тонн 8,3 8,4 8,4 100,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 3,5 3,5 3,5 100,0 

 у забійній вазі - всього тис. тонн 5,9 5,9 5,9 100,0 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2013 р. 

звіт 

2014 р.  

очікуване 

2015 р. 

прогноз 

2015 р. до 

2014р., % 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 2,2 2,2 2,2 100,0 

Молоко – всього тис. тонн 27,2 27,0 27,0 100,0 

у тому числі приватний сектор тис. тонн 26,4 26,6 26,6 100,0 

Яйця,– всього млн. штук 24,7 27,3 27,3 100,0 

у тому числі приватний сектор млн. штук 24,7 27,3 27,3 100,0 

Будівельна діяльність 

Обсяги будівельних робіт млн. грн. 10,3 10,0 10,0 х 

Приріст, зниження (-) обсягів 
будівельних робіт 

% 87,3 91,8 95,0 х 

Гуманітарна сфера 

Чисельність наявного населення 

(на кінець року)  
осіб 69679 69563 69420 99,8 

Природний приріст (на 1000 

нас.) 
-3,5 -2,2 -1,9 х 

Забезпеченість стаціонарними 

ліжками цілодобового 

використання 

(на 10 

тис. нас.) 
67 67 67 100,0 

Кількість лікарів усіх 

спеціальностей 

(на 10 

тис. нас.) 
30,45 30,50 30,50 100,0 

Кількість середнього медичного 

персоналу 

(на 10 

тис. нас.) 
69,8 71,0 71,0 100,0 

Кількість дітей, котрі отримали 

послуги оздоровлення та 

відпочинку  

осіб 4659 3971 4000 100,7 

Соціальна сфера 

Зайняте населення у віці 15-70 

років 
тис. осіб 27,4 27,3 27,2 99,6 

Кількість офіційно 
зареєстрованих безробітних на 
кінець звітного періоду 

тис. осіб. 1,4 1,1 1,0 90,9 

Кількість незайнятих осіб, які 

звернулись з питань 

працевлаштування  

осіб 4992 5000 5000 100,0 

Кількість незайнятого населення, 

яку передбачається зайняти – 

всього 

осіб 2226 2150 2150 100,0 

в тому числі:       

 працевлаштування в галузях 

економіки 
-”- 1590 1500 1500 100,0 

 скерування на навчання і 

підвищення кваліфікації 
-”- 450 450 450 100,0 

 залучення до громадських 

робіт 
-”- 186 200 200 100,0 

Створення нових робочих місць – 

усього 
одиниць 1058 650 700 107,7 

Витрати на реалізацію заходів 

щодо сприяння зайнятості і 

соціального захисту від 

безробіття  

млн. грн. 13,5  15,3 15,8 103,3 

Середньомісячна заробітна плата грн. 2153,64 2304,15 2410,00 104,6 
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Показники 
Одиниця 

виміру 

2013 р. 

звіт 

2014 р.  

очікуване 

2015 р. 

прогноз 

2015 р. до 

2014р., % 

одного штатного працівника, 
зайнятого в економіці району 
 

 у тому числі      

 у промисловості грн. 

 

1819,65 1896,20 1940,0 102,3 

 у сільському господарстві грн. 

 

2280,81 2478,50 2597,00 104,8 

 у бюджетній сфері грн. 

 

2397,50 2539,80 2674,40 105,3 

Розвиток споживчого ринку 

Роздрібний товарообіг торгових 

організацій і підприємств – 

всього 

млн. грн. 180,4 184,5 187,6 101,7 

Роздрібний товарообіг на душу 

населення – всього 
гривень 2589,6 2652,3 2702,4 101,9 

Роздрібний товарообіг, у % до 

попереднього pоку (у 

порівнянних цінах)  

% 103,1 102,3 101,7 – 

Фінансова діяльність 

Надходження до загального 

фонду бюджету району 
млн. грн. 41,1 45,5 46,3 101,8 

Надходження до загального 

фонду районного бюджету 
млн. грн. 22,0 24,3 30,1 123,9 

Розвиток підприємництва 

Кількість малих підприємств один. 317 320 323 100,9 

Кількість малих підприємств у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 

одиниць 45 45 46 102,2 
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Додаток 1 

до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку  

Золочівського району 

на 2015 рік з макроекономічним 

прогнозом на 2016-2017 роки 

  

ППеерреелліікк  ррааййоонннниихх  ппррооггрраамм  ннаа  22001155  рріікк  

1. Районна програма для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають чи навчаються в навчальних закладах на 

території Золочівського району, вихованців районного дитячого будинку 

"Рідний дім", дітей-інвалідів до дня Святого Миколая.   

2. Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа у Золочівському районі на 

2014-2015 роки.  

3. Районна Програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини" на період до 2016 року у Золочівському районі.  

4. Комплексна програма запобігання дитячій бездоглядності, 

безпритульності, бродяжництву, жебрацтву, правопорушень серед 

неповнолітніх та профілактики злочинності серед неповнолітніх в 

Золочівському районі на 2011-2015 роки. 

5. Програма розвитку освіти Золочівщини на 2013-2016 роки. 

6. Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури та спорту у 

Золочівському районі на 2012-2016 роки. 

7. Програма розвитку футболу у Золочівському районі на 2011–2015 роки. 

8. Районна цільова Програма "Молодь Золочівщини 2011–2015 роки". 

9. Районна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2018 роки.  

10. Комплексна програма соціального захисту ветеранів війни та воїнів-

інтернаціоналісті на 2013-2016 роки.  

11. Комплексна цільова програма соціальної підтримки населення 

Золочівського району на 2015-2018 роки.  

12. Програми зайнятості населення Золочівського району на 2013–2017 роки.  

13. Програма "Розвиток лісового господарства Золочівського району на 2011-

2015 роки". 

14.  Програма розвитку малого та середнього підприємництва у 

Золочівському районі на 2013-2015 роки. 

15. Програма виготовлення містобудівної документації на 2011-2015 роки. 

Золочівський район. 

16. Програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 роки.  

Золочівський район.  
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17. Програма проведення робіт по встановленню меж населених пунктів на 

території місцевих рад району у 2013-2017 роках. 

18. Програма вуличного освітлення населених пунктів Золочівського району 

на 2011-2015 роки. 

19. Районна програма реконструкції дитячого позаміського закладу 

відпочинку "Сокіл" на 2010–2016 роки  

20.  Програма проведення робіт щодо розроблення проектів встановлення 

меж прибережних захисних смуг річок та винесення їх в натуру у 2013-

2016 роках. 

21.  Регіональна комплексна програма з поліпшення екологічного стану 

басейнів річок у Золочівському районі на 2012-2015 роки та прогноз на 

2016-2020 роки". 

22. Програма "Питна вода України" у Золочівському районі на 2012-2020 

роки. 

23. Програма охорони навколишнього природного середовища в 

Золочівському районі на 2013-2015 роки. 

24. Програма "Створення резерву матеріально-технічних ресурсів 

Золочівського району на 2012-2015 роки" 

25. Програма "Розвиток молочного скотарства на основі кооперації 

особистих господарств населення на період до 2020 року". 

26.  Програма "Підтримка розвитку сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів на 2015 рік". 

27.  Програма "Насінництво". 

28.  Програма боротьби із борщівником Сосновського". 

29.  Програма "Підвищення родючості ґрунтів". 

30.  Програма "Тваринництво". 

31.  КП "Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської 

районної ради Львівської області" Програма діяльності та фінансової 

підтримки редакції. 

32. Золочівська районна газета "Народне слово". Програма діяльності та 

фінансової підтримки редакції Золочівської районної газети "Народне 

слово". 

33.  Програма забезпечення виконання державної регіональної політики, 

сприяння розвитку громадянського суспільства на 2014-2015 роки.  

34. Програма запобігання та протидії корупції у Золочівському районі на 

2013-2015 роки. 

35.  Програма накопичення засобів радіаційного і хімічного захисту 

Золочівського району на 2014-2017 роки.  
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