ЗВІТ
про виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Мостиського району на 2019 рік
Програмою
соціально-економічного
та
культурного
розвитку
Мостиського району на 2019 рік було визначено пріоритетні напрями, основні
цілі, завдання та заходи розвитку району, а також передбачено забезпечення
узгоджених спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування для втілення в районі єдиної державної політики
розвитку.
Програма враховувала стратегічні пріоритети розвитку, визначені
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року та
Стратегією розвитку Львівської області на період до 2020 року .
Основними пріоритетними напрямками та стратегічними цілями роботи
райдержадміністрації в 2019 році були:
- Зростання конкурентоспроможності та розвиток реального сектору
економіки району.
- Залучення коштів з різних джерел фінансування на розвиток соціальної
сфери.
- Покращення інфраструктури району та розвиток комунікацій.
- Ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
- Забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів громадян.
- Забезпечення безпеки життєдіяльності населення району.
Для оцінки ходу реалізації програмних завдань і заходів
райдержадміністрацією щокварталу було забезпечено проведення моніторингу
виконання заходів і показників Програми.
.
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ. НАСЕЛЕННЯ
Територія району становить 845 км² землі, що становить 3,9% території
області.
Кількість населення району на 1 січня 2020 року становила 56,2 тис.
осіб. Упродовж 2019 року кількість населення зменшилась на 405 осіб
внаслідок природного-288 осіб і міграційного скорочення 117 осіб. У 2019
році народилось 514 дітей (на 55 дітей менше порівняно з 2018 роком),
померло 802 осіб (на 17 осіб менше порівняно з 2018 роком).
Основна кількість населення району (майже 72%) проживає в селі.
Адміністартивно-територіальні одиниці району: 2 міста і 110 сільських
населених пунктів.
Протягом 2016-2017 років, внаслідок добровільного об'єднання
суміжних територіальних громад, в районі були утворені та розпочали своє
функціонування 4 об’єднані територіальні громади, в підпорядкування яких
увійшли 54 населені пункти, де проживає майже 41 тис. населенн, а це 72,6 %
усього населення району.
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Після створення, ОТГ отримали ресурси населених пунктів та відповідні
повноваження. Крім цього, ОТГ перейшли на прямі бюджетні відносини із
державним бюджетом, не підпорядковуються районній раді, а самі
визначають соціально-економічний та культурний розвиток громади та на що
витрачати зароблені гроші.
В підпорядкуванні районної ради у 2019 році функціонували 13
сільських рад, які і формували районний бюджет.
З 1 січня 2020 року дві сільські ради (Хідновицька і Мишлятицька)
приєднані до Шегинівської ОТГ.
БЮДЖЕТ
За 2019 рік до звереного бюджету по району мобілізовано 409,0 млн.
грн., ріст до минулого року складає 39,6 млн. грн., або надходження зросли
на 10,7 %.
До загального фонду державного бюджету мобілізовано збір коштів в
сумі 238,8 млн. грн., у порівнянні з минулим роком надходження зросли на
3,2 %, або доходи зросли на 7,5 млн. грн.
До місцевих бюджетів району та області надійшло податків та зборів
в сумі 170,2 млн. грн., ріст у порівнянні з минулим роком становить 32,1
млн. грн., що складає 123,2 %.
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
До загального фонду районного бюджет за 2019 рік надійшло
податків та зборів в сумі 29716,9 тис.грн., або виконання становить 78,4
відсотки до річного плану. За 2019 рік не виконали свої зобов’язання по
надходженню
податків та зборів
три бюджети
- районний,
Малнівськоволянський і Чернівський сільські бюджети, що і вплинуло на
невиконання дохідної частини в цілому по району.
За рік в районному бюджеті недоодержано податку на доходи з
фізичних осіб на суму 8564,4 тис.грн., оскільки значна частина платників
податків перейшла до створених ОТГ на території району, а планові
показники бюджету на відповідний період завищені, в зв’язку з необхідними
видатками установ, які залишились на фінансуванні районного бюджету
(протягом року планові призначення податку на доходи з фізичних осіб
було зменшено на суму 3795,5 тис.грн.).
Мостиською районною державною адміністрацією було розроблено
заходи щодо економії бюджетних коштів, оптимізації видатків мережі
бюджетних установ на 2019 рік, які затверджені розпорядженням голови
райдержадміністрації від 15.03.2019 № 47, на сесіях районної ради, які
відбулися 18.12.2019 та 24.12.2019 року було зменшено планові
надходження, в зв’язку із зміною джерела фінансування установ за рахунок
додаткової субвенції та дотації з обласного бюджету.
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На покриття видатків по районному бюджету одержано кошти по
міжбюджетних трансфертах з державного, обласного і частково від сільських
бюджетів на загальну суму 256958,5 тис. грн. , з них:
- освітньої субвенції - 34516,7 тис.грн.,
- медичної субвенції - 10848,2 тис.грн.,
- додаткової дотації на утримання загально-освітніх шкіл і оплату
комунальних послуг установ охорони здоров’я - 7203,5 тис.грн.,
- субвенції на оплату житлово-комунальних послуг та придбання
твердому паливу по наданих субсидіях та пільгах в сумі 29062,4
тис.грн.,
- субвенції на надання допомог сім’ям з дітьми 124479,5 тис.грн.,
- з обласного бюджету одержано субвенцію на оплату компенсації
за жилі приміщення для сімей загиблих в АТО в сумі 575,9 тис.грн.,
- субвенцію на утримання будинків сімейного типу 3193,8 тис.грн.,
- субвенцію з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої
субвенції 146,9 тис.грн.,
- з обласного бюджету на реалізацію Програми по НУШ та якості
освіти -1164,1 тис.грн.,
- на утримання установ охорони здоров’я (вторинний рівень) від
ОТГ в сумі 23058,7 тис.грн.,
- на реалізацію
програми по доступних ліках
для окремих
захворювань 241,4 тис.грн.,
- іншої субвенції від ОТГ, обласного бюджету і сільських рад
одержано в загальній сумі 4815,9 тис.грн.
По загальному фонду проведено видатки на суму 285509,3
тис.грн., уточнений план 311210,9 тис.грн., виконання становить 92.0
відсотки.
На утримання органів місцевого самоврядування в цілому
(з
урахуванням змін) за рік витрачено по загальному 14896,4 тис.грн., в тому
числі: по районному бюджету – 3530,9 тис.грн., сільських бюджетах –
11081,3 тис. грн. Найбільший відсоток видатків припадає на виплату
заробітної плати разом з нарахуванням – 95,6. На оплату енергоносіїв та
комунальних послуг використано коштів в сумі 268,3 тис.грн.
В 2019 році виплачувалась заробітна плата повністю за рік без
заборгованості на початок і на кінець 2019 року.
По спеціальному фонду по органах місцевого самоврядування за 2019
рік використано коштів в сумі 401,7 тис.грн. в тому числі: по сільських
радах- 23,7 тис.грн., районній раді – 378,0 тис. грн.
Капітальні видатки проведено по районній раді на суму- 10,8 тис.
грн. на придбання обладнання і багатофункціонального пристрою.
Джерелом надходжень коштів до спеціального фонду як в районному
бюджеті так і в сільських бюджетах є плата за оренду майна в бюджетній
сфері.
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Кошти, які надійшли по міжбюджетних трансфертах з державного,
обласного і частково від сільських бюджетів були використані згідно
цільових призначень (освіту, медицину, соціальний захист населення).
ПРОМИСЛОВІСТЬ
На початок 2019 року в облікове коло промисловості району
нараховувало 10 підприємств.
По статистичних даних за 2019 рік промислові підприємства району
реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 108,3 млн.грн (0,1%
від загальнообласного показника). Підприємствам переробної промисловості
належало 34,0% усієї реалізованої продукції. Обсяг реалізованої промислової
продукції у розрахунку на одну особу становив 1,9 тис.грн (в області – 41,6
тис.грн).
Практично всі підприємства промислової галузі здійснюють свою
діяльність в об’єднаних територіальних громадах і є бюджетоутворюючими
підприємствами їх місцевих бюджетів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Аграрний комплекс являється основою економіки району. У цій сфері
працює 15 сільськогосподарських підприємств, 102 фермерські господарства,
особисто-селянські господарства – 15,5 тис. дворів. Чисельність сільського
населення становить 40,5 тис. осіб і складає 72 %.
Загальна площа сільськогосподарських угідь по району становить 61,2
тис. га. В т.ч. ріллі 45,0 тис. га.
У
2019
році
у
господарствах
всіх
категорій
посіви
сільськогосподарських культур розміщені на площі 36253 га, з них 20661 га
засіяли с/г підприємства і 15592 га господарства населення. В структурі
посівних площ зернові займають 36,1 (13093 га), технічні 36,5 % (13254 га),
картопля 11,3 %(4123 га), овочеві культури 4,5 % (1639 га), кормові культури
11,6 % (4144га).
За 2019 рік одержано валового збору зернових 62,5 тис.тонн,
урожайністю 47,7 ц/га, картоплі накопано 57,4 тис.тонн, урожайністю 139
ц/га, овочевих культур зібрано 27,3 тис.грн., урожайністю 166 ц/га, олійних
технічних 33,2 тис.т. урожайністю 25,1 ц/га.
У 2019 році в сільськогосподарських підприємствах посіви
сільськогосподарських культур розміщені на площі 20661 га. В структурі
посівних площ зернові займають 34,5 % (7148 га), технічні 63,5 % (13124 га),
картопля 0,03 %(7га), овочеві культури 0,03 % (7 га), кормові культури 1,94
% (375га).
По с/г підприємствах одержано зернових 37,6 тис.тонн, урожайністю
52,6 ц/га. олійних технічних 33,0 тис.т. урожайністю 25,1 ц/га.
Посіяно озимих під урожай 2020 року всього ( всі категорії
господарств) – 12822 га. З них озимі зернові – 9326 га, ріпаку – 3526 га.
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Станом на 1 січня 2020 року тваринництвом займається 7 підприємств.
В сільськогосподарських підприємствах на дану дату нараховується 434
голови ВРХ , в тому числі 161 голова корів.
Товаровиробниками вироблено м`яса 87т, молока - 558 т. Середній
надій молока на корову становить -3467кг.
У 2019 році аграрії району скористалися урядовими Програмами
підтримки.
З державного бюджету.
1. В галузі тваринництва: за напрямком «Спеціальна бюджетна
дотація за вирощування молодняка ВРХ, який народився в господарствах
фізичних осіб» подало документи 293 осіб на суму 1059,7 тис. грн.
Дотацію на корову 3 с/г підприємств на суму 217,8 тис. грн.
2. Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств:
Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва: одержало компенсацію (оприскувач)
ФГ
«Твіржанське» в сумі 131,0 тис.г рн.
Компенсація 80% вартості насіння (без ПДВ) вітчизняного
виробництва категорій базове, сертифіковане, але не більше 80 тис.грн. на
одне господарство:
Подало документи :ФГ «ЯІІС», ФГ «Шафірко», ФГ «Волостківське»,
Кредит до 1 року, до 500 тис.грн. на виробничі потреби.
ФГ «Євросад» в сумі 400,0 тис.грн.
Бюджетна субсидія фермерських господарств на одиницю
оброблюваних угідь
(1 гектар) крім новостворених подали
документи: ФГ «Болячок»,ФГ «Євросад» ФГ «Лісова поляна», ФГ «Гренд»,
ФГ «Підганяк Г.», ФГ «Шафірко», ФГ «Волостківське», ФГ «Рутар»,
ФГ»Кукурудз»,ФГ «Духнич».
3. Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих
садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними.
Відшкодування за придбані саджанці подавали документи ФГ «Захар
Сад» (155,6 тис. грн.) та ТзОВ «ЄВРОНАТС» в сумі 84,0 тис. грн. Подало
документи ТзОВ « Агро Буськ» в сумі 760 тис. грн.
Фінансова
підтримка
з
обласного
бюджету:
«Фінансова підтримка суб’єктів господарювання агропромислового
комплексу, фізичних осіб шляхом компенсації відсотків за кредитами,
залученими у банківських установах, кредитних спілках у національній
валюті»
ТзОВ «Каменяр» 200,0 тис. грн. та ФГ «Лісова поляна» 112,0 тис. грн.
З районного бюджету кошти не виділялися.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Важливу роль у формуванні бюджету району і бюджетів ОТГ відіграє
також стан розвитку підприємництва району.
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Станом на 01.01.2019 року в районі зареєстровано 1519 суб'єкти
підприємницької діяльності (з них 225 – юридичних осіб та 1294 – фізичні
особи-підприємці).
За 2019 рік в районі зареєструвались 228 підприємців-фізичнох осіб та
19 суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб. Скасували
державну реєстрацію 184 підприємці-фізичні особи та 4 юридичні особи.
Отже, за 2019 рік загальна кількість суб’єктів підприємництва району
збільшилась на 59 одиниць.
За звітний період від суб’єктів підприємницької діяльності надійшло
24,8 млн. грн.. єдиного податку. У порівнянні з
минулим роком
надходження єдиного податку зросли на 15,8 %.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основним завданням у 2019 році було створення умов для
відновлення інвестиційної активності суб’єктів господарювання, поліпшення
інвестиційного клімату, підвищення рівня інвестиційної привабливості.
Так, в Програму Плану заходів до Стратегії розвитку Львівської
області на період 2021-2027 років, яка була прийнята Львівською обласною
радою 24 грудня 2019 року, включено проект Євроколія «Шегині –
Родатичі».
Метою реалізації даного проекту є створення ефективного міжнародного
залізничного сполучення між Польщею, країнами Євросоюзу та Україною в
умовах активно зростаючих політичних, економічних та соціальних зв’язків.
Основними перевагами реалізації зазначеного проекту буде ефективніше
планування логістичних процесів шляхом усунення незручностей,
спричинених зміною ширини колії (потреби заміни колісних пар вагонів або
ж перевантаження вантажів).
Крім того, реалізація зазначеного проекту збереже тенденцію до
зростання вантажних потоків до м. Львова, розвитку логістичного бізнесу,
створення нових робочих місць, відкриття нових транспортно-логістичних
підприємств, створення вантажного ХАБу «СУХИЙ ПОРТ»
У 2019 році ТзОВ «Мост-Енерго» збудовано та здано в експлуатацію
сонячну електростанцію потужністю до 4,8 МВт.
За 9 місяців 2019 року прийнято в експлуатацію 12,5 тис.м2 загальної
площі житла (нове будівництво), що у 2,1 раза більше ніж за відповідний
період попереднього року.
На 1000 осіб району припало 222 м2 загальної площі новозбудованого
житла (в області − 383 м2).
У 2019 році за рахунок стабільності валютного курсу, в районі зріс
попит на будівництво нового житла.
У Мостиському районі в 2019 році було реалізовано 44 мікропроєкти
на загальну суму 14028,3 тис. грн., в тому числі:
- на території сільських рад, які не ввійшли в ОТГ було реалізовано
7 мікропроєктів на загальну суму 2368,4 тис. грн.;
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-

Волицька ОТГ – 4 мікропроєкти на суму 1592,1 тис грн.;
Мостиська ОТГ – 17 мікропроєкти на суму 4695,4 тис грн.;
Судововишнянська ОТГ – 13 мікропроєкти на суму 3909,1 тис грн.;
Шегинівська ОТГ – 3 мікропроєкти на суму 1463,3 тис грн.

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
Центр надання адміністративних послуг надає 63 адміністративні
послуги відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 13
вересня 2016 року № 729.
Популярні послуги за якими звертаються до Центру – це витяги з
Державного земельного кадастру, державна реєстрація земельної ділянки,
отримання витягу про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки,
реєстрація речового права.
В 2019 році послугами Центру надання адміністративних послуг
скористалося 6754 суб’єкти звернень,
Відповідно до структури наданих послуг в 2019 році найбільшу
питому вагу складають послуги по земельних питаннях - 5510, що
становить 82% від всіх наданих послуг в ЦНАПі, послугах державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно – 1020 або 15% послуги
містобудування та архітектура – 224 або 3 %.
В середньому за місяць в Центрі надається в межах 500-600 послуг.
Від платних послуг, які надають через Центр надання адміністративних
послуг, зокрема за видачу витягу з державного земельного кадастру про
земельну ділянку в бюджет поступило 121,60 тис грн. та в районний бюджет
від державної реєстрації речових прав – 181,80 тис грн.

БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБ’ЄКТІВ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ. ДОРОГИ
За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у
2019 році (розп. КМУ від 05.07.2019 № 492-р) у районі реалізовувались 2
проєкти:
школа в с. Бортятин Судововишнянської ОТГ, де були виділені
кошти з ДФРР в сумі 3,0 млн. грн.
школа № 1 м. Мостиська Мостиської ОТГ, де були виділені
кошти з ДФРР в сумі 6,9 млн. грн. та місцевого бюджету – 714,4 тис. грн.
Відповідно до Програми капітального будівництва об’єктів
соціально-культурного та житлово-комунального призначення за
рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2019 рік
освоєно кошти на співфінансування будівництва школи в с. Бортятин в сумі
500,0 тис. грн.
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За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій (розп. КМУ від 10.07.2019 № 500-р) в районі велися
роботи на 2 об’єктах:
Мостиська ДЮСШ, де освоєно кошти в сумі 550 тис. грн. з д/б;
Школа в с. Волиця, де освоєно кошти 2,0 млн. грн. з державного
бюджету та 200,0 тис. грн. з місцевого бюджету.
За рахунок коштів обласних програм на території Мостиського району
реалізовувались 7 проєктів:
- 5 спортивних майданчиків
(с. Гусаків, Соколя, Мишлятичі,
Бортятино) на суму більше 1,5 млн. грн.;
- 2 проєкти по будівництву ліній вуличного освітлення (с. Княжий
Міст (майже 300,0 тис. грн.) та с. Липники (майже 800 тис. грн.);
- Реконструкція парку короля Данила в м. Судова Вишня (більше
200,0 тис. грн.).
Дороги.
Загальна протяжність доріг загального користування в
Мостиському районі становить 455,7 км з них доріг 3 дороги державного
значення Львів-Шегині, Мостиська-Самбір-Борислав та Рава Руська-ЯворівСудова Вишня (59,5км). 3 дороги обласного значення Нагірне-Добромиль,
Мостиська-Краковець, Судова Вишня-Комарно (51,2 км). Усі інші дороги
загального користування місцевого значення (345 км).
У листопаді 2019 роцу підрядною організацією ТзОВ «Онур
Конструкціон Інтернешнл» за кошти обласного бюджету та дорожнього
фонду проведено середній поточний ремонт наступних доріг:
- Черневе – Арламівська Воля протяжністю 1,8 км, до с. Соколя
- Воля Садківська-Малі Мокряни протяжністю 1,12 км; до с. Судковичі
- Нагірне-Добромиль - протяжністю 0,85 км, перед с. Мишлятичі
- Мостиська- Дидятичі - протяжністю 0,6 км, перед с. Липники
- Щегині- Циків - протяжністю 0,362 км, в с. Поповичі
За кошти на експлуатаційне утримання підрядною організацією ТзОВ
«Вітлес» проведено дрібний ремонт дороги С141003 Мостиська-Дидятичі на
ділянці від с. Дидятичі до с. Вовчищовичі (розпушування покриття,
вирівнювання профілю автогрейдером і укатка покриття).
Також підрядною організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь» за
кошти державного бюджету проведено середній поточний ремонт дороги Р40
Рава Руська-Яворів-Судова Вишня в межах м. Судова Вишня протяжністю
1,4 км. (два шари асфальтобетонного покриття, влаштування тротуарів).
Орієнтовна вартість виконаних робіт по ремонтах доріг загального
користування в районі становить близько 40 млн.грн.
На ремонт доріг комунальної власності органами місцевого
самоврядування використано власних коштів на суму 3058,6 тис.грн.
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РИНОК ПРАЦІ. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Значну увагу в роботі приділялась питанням зайнятості населення
району. Для якісного вирішення цих питань налагоджено тісний зв’язок з
Мостиським районним центром зайнятості.
На кінець 2019 року на обліку в Мостиському районному центрі
зайнятості перебувало 231 особа із числа жителів Мостиського району, з них
22 безробітних отримують допомогу по безробіттю. Протягом року до
центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні звернулось 745 особи,
працевлаштовано – 324 безробітних осіб.
На започаткування
підприємницької діяльності 7 особам надано одноразову допомогу.
Упродовж року забезпечено організацію професійного навчання 220 особам,
з них 7 осіб з інвалідністю. У Львівському центрі професійно-тезнічної
освіти проходило навчання 48 жителів нашого району. Протягом року
проходило професійне навчання 8 осіб з числа учасниківАТО, 3 особи
проходило професійне навчання щодо організації власної справи.
На обліку в центрі зайнятості перебувала 1 особа з внутрішньо
переміщених осіб, яка започаткувала власну справу.
Відповідно до розпорядження голови Мостиської РДА
«Про
організацію та фінансування громадських робіт у Мостиському районі у 2019
році» у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь
103 особи із числа безробітних - жителів Мостиського району.
Роботодавцями Мостиського району заявлено 32 вакансій. Мають
вакансії Обленерго, ПП «Транс Олег Плюс», МКП «Водоканал», воєнна
частина, та приватні підприємці.
Представники центру зайнятості в 2019 році приймали участь в нарадах,
круглих столах, засіданнях комісії, які проводила Мостиська
райдержадміністрація та райрада з питань зайнятості населення, організації
та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру.
Важливим напрямком збільшення надходжень до місцевих бюджетів є
підвищення заробітної плати та її своєчасна виплата.
Середньомісячна заробітна плата працівників району у 2019 році мала
тенденцію до зростання.
Згідно моніторингу рівня заробітної плати підприємств, установ та
організацій, що належать до основного кола звітуючих, середня заробітна
плата одного платного працівника по району за ІІІ квартал 2019 року
становить 7410 грн., а за 2018 рік в цілому 6621 грн.
Слід зазначити, що одною із основних проблем району, яка виникла у
2017 році, це заборгованість з виплати заробітної плати працівникам ТзОВ
«Цегельний завод «Промінь» і за статистичними даними, станом на
01.01.2020 ця заборгованість не погашена і складає 716,0 тис. грн.
У наповненні бюджетів особливої уваги потребує питання легалізації
виплати заробітної плати.
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Тому впродовж 2019 року проводилася інформаційно – роз’яснювальна
робота серед мешканців району та суб’єктів підприємницької діяльності
щодо змін в трудовому законодавстві (на сайті РДА, газета «Наш край»,
семінари, шляхом індивідуального інформування).
За 2019 рік проведено 22 спільних засідань районної робочої групи з
питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення та районної комісії
з питань погашення податкового боргу та стану виплати заробітної плати на
яких розглядались питання дотримання законодавства про працю, в частині
оформлення трудових відносин та дотримання належного рівня заробітної
плати, в тому числі шляхом переведення працівників на повні ставки.
Заслухано 115 керівників підприємств та організацій району, у яких рівень
заробітної плати менше мінімальної, або знаходилися в групі ризику.
Крім цього проводилися співбесіди у сільських радах із суб’єктами
підприємницької діяльності, в тому числі, які декларують виплату заробітної
плати нижчу мінімальної. Здійснено 9 таких виїзди, (сільські ради
Мишлячтичі, Соколя, Зав’язанці, Малнів, Крукеничі, Шегині, Чнрнява та в
міські ради м. Мостиська та Судова Вишня), де проведено співбесіди із 62
суб’єктами підприємницької діяльності щодо неухильного дотримання вимог
чинного законодавства по виплаті заробітної плати, своєчасної та повної
сплати податків і зборів, легального використання найманої робочої сили.
Також організовано 11 галузевих зустріч із підприємцями торгівельної,
сільськогосподарської,
будівельної,
громадського
харчування,
деревообробної галузі, щодо оформлення дозвільних документів та виплати
заробітної плати.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Управлінням соціального захисту населення Мостиської районної
державної адміністрації реалізується державна політика
в
галузі
соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених
громадян - пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких
матерів,
багатодітних
сімей, учасників бойових дій АТО та інших
громадян,
які внаслідок недостатньої
матеріальної
забезпеченості
потребують допомоги та здійснюється соціальна підтримка з боку держави.
При управлінні соціального захисту населення діє громадська
приймальня, де проводиться прийом громадян для призначення всіх видів
державних допомог і компенсацій.
За 2019 року для призначення всіх видів компенсаційних виплат і
допомог спеціалістами управління було прийнято 5822 заяв від жителів
району, 2722 заяви для призначення субсидії на ЖКП, та 433 для
призначення субсидій на тверде паливо. Видано 5112 довідок в різні
організації і установи.
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На обліку в управлінні перебувають 6697 всіх одержувачів всіх видів
допомог та компенсацій. 3593 сім’ї, яким призначено субсидію на ЖКП.
За звітний період управлінням соціального захисту нараховано і
профінансовано:
- Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми – 37 215,4 тис.грн ;
- Державна допомога де діти виховуються в багатодітних сім ях –
8 772,0 тс.грн;
- Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 46 034,8
тис.грн.;
- Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям –
інвалідам – 21 309,7 тис.грн ;
- Догляд за особою похилого віку якій виповнилося 80 років та
інвалідом першої групи – 449,3 тис, грн;
- Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги – 1 373,4 тис.грн.;
- Виплата допомоги на дітей та грошове забезпечення батькам в БСТ
та прийомних сім’ях – 3 193,8 тис.грн;
- Субсидії на тверде паливо – 1 308,9 тис.грн;
- Пільги на тверде паливо,на ЖКП та послуги зв’язку – 10 581,65
тис.грн ;
Заборгованість по всіх видах державних соціальних допомог та
компенсацій відсутня.
У Мостиському районі затвердженно Комплексну програму соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення, які
не входять
до
об’єднаних територіальних громад району .В 2019 році було використано
22,0 тис.грн учасникам АТО, інвалідам по зору 7,5 тис.грн., до дня інваліда
14,6тис.грн.,учасникам ЧАЕС -8,8 тис. грн., доплата ветерана УПА 6,1
тис.грн., допомога учасникам бойових дій Афганістану 7,0 тис.грн, з фонду
районної ради 18,0 тис.грн., фонд голови РДА – 25 тис.грн.
За 2019 рік державними соціальними інспекторами було проведено
1031 актів обстеження матеріально-побутових умов сімей.
В 2019 році виявлено переплати на суму 187 842,38 грн., повернуто в
державний бюджет 199 268 грн.
У 2019 році було проведено 10 комісій для вирішення питань,
пов’язаних
з
призначенням
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям та надання житлових субсидій, надання пільг
особам які мають право на пільги за соціальною ознакою. В ході засідань
було розглянуто 2 830 заяв.
Станом на 01.01.2020 року чисельність пільговиків облікованих у
Реєстрі становить 5 863 осіб.
За 2019 рік було прийнято 139 нових справ для надання пільг, видано
600 довідок на організації-надавачі послуг.
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Щомісяця проводиться звірка з районним відділом РАЦС щодо
встановлення осіб, які вибули з Реєстру пільговиків та припинено
нарахування пільг . Проводяться щомісячні електронні звірки з надавачами
послуг по розрахунках за надані пільги: 100 % звірка .
За 2019 рік було оздоровлено 119 дітей, з них:
З державного бюджету – 50 дітей ;
З обласного бюджету – 69 дитина ;
З них 14 дітей учасників АТО .
В управлінні соціального захисту населення на обліку перебувають 138
особи постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи , серед них:
Дорослі: 116 осіб

1 категорія 16 осіб;

2 категорія учасники ліквідації аварії 55 осіб;

3 категорія учасники ліквідації аварії 9 осіб, переселених 23 осіб;

Вдови – 9 особи;

Серія «Г» - 4 осіб.
Діти:

Загальна кількість дітей 22 осіб.
За 2019 рік укладено 2 трохсторонні договори з санаторно-курортними
закладами.
В Мостиському районі нараховується до 3500 осіб з інвалідністю
(загальне захворювання, з дитинства) 256 дітей з інвалідністю, 1560
ветеранів війни, в тому числі учасники бойових дій АТО 628.
За 2019 р. звернулися 297 осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю на
забезпечення протезно – ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям,
кріслами колісними і іншими засобами реабілітації. Дані осіб внесені в ЦБІ і
видано 889 направлення. Відповідно до укладених договорів було
забезпечено осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації на суму
2 223,7 тис.грн.
За 2019 рік було виплачено допомог :
- до 5 травня виплачена одноразова грошова допомога ветеранам війни
на суму-1 773,9 тис.грн. грн -1788 особі.
- одноразова адресна грошова допомога ветеранам УПА, вдовам
політв’язнів і вдовам ветеранів УПА, реабілітованим та потерпілим 195
особам на суму – 400,8 грн.;
- адресна одноразова допомога демобілізованим і звільненим
учасникам АТО 38 особам на суму 114 000грн. ( 3 000 грн на особу);
- одноразова грошова допомога з місцевого бюджету учасникам
антитерористичної операції , членам сімей загиблих, військо службовцям
строкової служби і по контракту 3 особам на суму - 22 000грн.;
- одноразова допомога інвалідам та малозабезпеченим особам - на
суму 20 958 грн.-28 особам.
- компенсація
за невикористане санаторно-курортне лікування
становить 1179 грн - 3 особам з інвалідністю.
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За
2019 рік
забезпечено санаторно-курортним лікуванням: 14
ветерани війни та осіб з інвалідністю (путівки Мінсоцполітики).
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням - 4 учасників бойових
дій АТО і 5 договорів на забезпечення осіб з інвалідністю.
2 учасник бойових дій АТО пройшли психологічну реабілітацію
3 учасники бойових дій АТО пройшли професійну адаптацію у
Львівській автошколах курси водіння;
6 сімей (15 чоловік) отримали послуги сімейного відпочинку : 4 сім’ї –
поранених учасників АТО , 2 сім’ї батьки загиблих учасників АТО
46 дітей з інвалідністю направлено в Мостиський районний центр
соціальної реабілітації дітей інвалідів.
7 осіб з інвалідністю направлено в психоневрологічний будинок
інтернат і 3 особи в геріатричний будинок інтернат.
Видано посвідчень:
- ветеран праці - 46 шт
- інваліди війни - 8шт.
- постраждалим учасникам Революції гідності 1шт.

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Служба у справах дітей Мостиської райдержадміністрації повідомляє,
що сектором опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей
Мостиської райдержадміністрації здійснювадися виконання покладених на
сектор завдань щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх
усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї,
сім’ї патронатних вихователів, наставництва. Забезпечує додержання вимог
законодавства щодо опіки та піклування, усиновлення дітей, функціонування
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Сприяє розвитку форм
сімейного виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування – усиновлення, влаштування під опіку, піклування, влаштуванню
дітей до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Здійснює
контроль за умовами проживання, утримання та розвитку дітей - сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях, дитячих
будинках сімейного типу. Організовує роботу щодо забезпечення житлових
та майнових прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, влаштованих у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Забезпечує контроль за своєчасним наданням дітям, які залишилися без
батьківського піклування статусу дитини - сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування. Здійснює контроль щодо належного забезпечення
житлових та майнових прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, влаштованих у різні сімейні форми виховання та інші установи.
Станом на кінець 2019 року на первинному обліку у службі у справах
дітей Мостиської райдержадміністрації перебуває 67 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них: 47 дітей влаштовані під опіку
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(піклування), 15 дітей у дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, 1
дитина, влаштована у КЗЛОР Будинок дитини для дітей з ураженням
центральної нервової системи та порушенням психіки, 1 дитина навчається
та перебуває на повному державному забезпеченні у Добромильській
спеціалізованій школі-інтернаті І - ІІ ст.
Станом на 31.12.2019 року на території Мостиського району
функціонує шість дитячих будинків сімейного типу та чотири прийомні cім’ї,
в які на спільне проживання та виховання влаштовано 51 дитина-сирота та
дитина, позбавлена батьківського піклування. Приймали звернення громадян
на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини, готували пакети документів
для розгляду на засіданнях Комісії. Готували проекти розпоряджень,
висновків, листів, позовних матеріалів до судів, тощо, відповідно до
прийнятих рішень Комісією з питань захисту прав дитини Мостиської
районної державної адміністрації.
Упродовж 2019 року поставлено на первинний облік 8 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування також знято з обліку 10 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку з
досягненням повноліття.
Протягом 2019 року підготовлено 14 засідань комісії з питань захисту
прав дитини на яких розглянуто понад 150 питань. Готувались проекти
протоколів засідань Комісії з питань захисту прав дитини Мостиської
районної державної адміністрації та інших документів, що стосуються
Комісії.
Взято участь у 67 судових засіданнях Львівської області.
Упродовж 2019 року створено прийомну сім’ю, у яку влаштовано одну
дитину-сироту.
Упродовж 2019 року готувались проекти розпоряджень, висновків,
позовних заяв до судів, листів та інших документів, передбачених чинним
законодавством щодо врегулювання питань при вчиненні батьками, або з них
правочинів щодо рухомого чи нерухомого майна, де неповнолітні діти
виступають власниками (співвласниками) або користувачами; влаштування
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомні сім’ї,
дитячі будинки сімейного типу та здійснює відповідні заходи стосовно дітей
- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Приймали участь у проведенні районних благодійних акцій, заходів
служби.
Упродовж 2019 року службою спільно з Мостиським ВП Яворівського
ВП ГУНП у Львівській області проводилися заходи щодо профілактики
правопорушень та профілактичні рейди місць концентрації неповнолітніх на
період з 28.01.2019 по 26.12.2019 року.
Станом на кінець 2019 року на обліку служби у справах дітей
перебувало 35 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Упродовж року здійснювались виїзди у сім’ї, з метою вивчення стану
утримання та виховання дітей.
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Упродовж 2019 року було подано 5 позовних заяв про позбавлення
батьківських прав, х них дві задоволено та позбавлено двох батьків відносно
двох дітей.
Спільні заходи проводилися відповідно до розпорядження голови
Мостиської райдержадміністрації «Про проведення профілактичних рейдів
«Сімя», «Діти вулиці», «Розважальні заклади», «Вокзал», «Нічне місто»,
«Урок» від 22.01.2019 року № 7.
Упродовж 2019 року відповідно до плану спільних рейдів-перевірок
службою у справах дітей спільно з працівниками ювенальної превенції
сектору ювенальної превенції сектору превенції патрульної поліції
Мостиського ВП Яворівського ВП ГУНП у Львівській області прочитано 95
лекцій у навчальних закладах району, проведено 122 рейди відповідно до
спільного графіку, здійснювались спільні виїзди в сімї, які опинилися у
складних життєвих обставинах району.
Упродовж року проводились засідання координаційної ради з питань
дітей.
ОСВІТА
Сьогодні наша держава переживає нелегкі часи, однак освіта була і
надалі залишається найвищим національним пріоритетом.
Для забезпечення функціонування установ і закладів освіти району у
2019 році затверджено бюджет загального розвитку – 57 млн. 172, 7 тис.
грн.. та спеціального фонду – 630 тис. грн з урахуванням змін у сумі 57 млн,
344,8 тис.грн, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 46 млн.
899,4 тис. грн , на енергоносії – 6 млн.899,4 тис. грн., на харчування учнів –
1 млн. 016,1 тис.грн , на інші видатки – 2млн.619,3 тис грн гривень.
Мережа шкіл на 2019 - 2020 навчальний рік налічує 125 класів, 1474
учні, середня наповнюваність 11,9. Усі діти шкільного віку охоплені
навчанням, з них індивідуальною формою 26 осіб, що становить 1,8 % від
кількості дітей , що навчаютьсяя в ЗЗСО, одна дитина охоплена навчанням в
інклюзивному класі. З метою оптимізації мережі у 2019 році на розгляд сесії
районної ради надіслано пропозиції щодо пониження ступеня
Малнівськоволянської ЗОШ та утворення філіії при ОНЗ Малнівський НВК
та утворення філій Судковицької та Великомокрянської ЗОШ при ОЗ
«Крукеницький ЗЗСО І- ІІІ ступенів». Дієвим способом залучення
необхідних фінансових ресурсів, раціональної організації навчальновиховного процесу, наповнення класів є створення опорних шкіл базового
рівня в сільській місцевості. У 2019 р по програмі «Опорні школи» для О З
"Крукеницький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» придбано
інтерактивний комплекс, 6 планшетів, комплекти таблиць, карт, стендів на
суму 97995 грн , для ОНЗ “Малнівський НВК І- ІІІст. - ЗДО” виділено
48.608 грн. з обласного бюджету , 5 тис. грн. з районного та 2,617 грн.
спонсорських коштів для закупівлі комп’ютерів .
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Для регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та
педагогічних працівників активно реалізується програма «Шкільний
автобус». До місць навчання і в зворотньому напрямку підвозяться 534 учні.
На сьогоднішній день через недостатнє фінансування маємо проблеми із
придбанням для шкільних автобусів
комплектуючих (автозапчастин),
пально- мастильних матеріалів, відсутні кошти і на підтримку роботи
системи шкільних автобусів (обов’язкове страхування, перевірка технічного
стану транспортного засобу тощо.)
Велику допомогу для придбання
паливно- мастильних матеріалів у цьому році надавали сільські ради.
Чернівська сільська рада виділила 22 тис. грн.. на придбання запчастин ,
Маломокрянська – 39 тис.
на придбання палива і 18,4 тис. на запчастини,
Дидятицька – 55,5 грн на пальне і 5 тис. на запчастини, Гостинцівська – 20
тис. на пальне, Мишлятицька – 25 тис. грн. для придбання шин.
У 2019 році відповідно до пріоритетів розвитку освіти придбано
мережеве обладнання на 415,0 тис. грн.., яке забезпечило заклади освіти
швидкістю доступу до Інтернету всіх учасників навчально- виховного
процесу від 30 до 100 Мбіт/с.
У цьому навчальному році відділ освіти та заклади загальної
середньої освіти працювали над закупівлею обладнання та облаштуванням
класів для учнів , які з 2019 року навчають у перших класах. Придбано 388
одиниць дидактики на суму 196.170 грн., 158 комплектів парт і стільців
(235.420 грн), 16 комплектів проекційного обладнання ( 235.200грн.),
закуплено комп’ютерне обладнання на 298.944 грн.
Для забезпечення належних санітарно- гігієнічних умов придбано для
шкільних санвузлів обладнання на суму 51593, 8 грн.
Мережа дошкільних навчальних закладів району відповідає потребам
населення, функціонує 11 закладів (2 ДНЗ, 7 НВК, 2 ДНЗ з короткотривалим
режимом роботи), дошкільною освітою охоплено
68 % дітей. Діти
п’ятирічного віку на 100 % охоплені різними видами навчання. Дошкільну
освіту в закладах району здобуває 255 вихованців.
Важливою складовою школи є збереження здоров’я здобувачів освіти.
З цією метою 15 закладів освіти мають облаштовані шкільні їдальні, 2 –
буфети. У 2019 році серед учнів 1- 4 класів охоплено безкоштовним
харчуванням 153 малозабезпечених дітей , 11 дітей – сиріт і дітей
позбавлених батьківського піклування, 64 – дитини учасників АТО .
Станом на сьогоднішній день навчально-виховний процес в закладах
освіти району здійснюють 335 педагогічних працівників, 34 з них є
спеціалістами (11%), спеціалісти I категорії становлять 88 чол. ( 26,3 %),
спеціалісти II категорії 41 (12%), спеціалісти вищої категорії 81 (26 %), один
з них має звання «учитель-методист», 39 «старший учитель».
У 2019 начальному році на 100% виконаний план підвищення
кваліфікації педпрацівників на базі ЛОІППО.
У закладах загальної середньої освіти проводиться велика робота з
обдарованими дітьми. Так, щороку учні навчальних закладів Мостиського
району залучаються до участі в інтелектуальних змаганнях: олімпіадах,
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конкурсах, турнірах, фестивалях на районному рівнях. Традиційною вже
стала участь учнів в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних(заочних)
конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Геліантус», «Соняшник»,
«Бобер»,
«Лелека», «Грінвіч», в районному та обласному етапах Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса
Шевченка та конкурсі з української мови імені Петра Яцика, де учні
отримують дипломи, грамоти, сертифікати.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
06.08.2019 року №1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських
олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» з
метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді
в загальноосвітніх навчальних закладах району в жовтні було проведено
шкільні (І етап), у листопаді-грудні 2019 року – районні (ІІ етап) олімпіади з
базових навчальних дисциплін, у яких взяли участь відповідно 1323 та 491
учень . Серед шкіл району
найбільше представників було з ОЗ
Малнівський НВК - 48 учнів, 42 учні з Чернівського НВК та ОЗ
Крукеницький ЗЗСО , 40 учнів Соколянського НВК.
Важливе місце в системі освіти посідає позаурочна виховна діяльність,
спрямована на всебічний і гармонійний розвиток особистості школяра.
Впродовж року в 10 закладах освіти району працювало 35 гуртків за
різними напрямками, в яких розвивали свої здібності 776 учнів. Відповідно
до обласної програми “ Молодь Львівщини” у всіх навчальних закладах
проводяться заходи з національно – патріотичного виховання,
організовуються екскурсії у музеї Львівщини. Одним із 10 пріоритетів,
визначених МОН на 2019 рік є гідність кожної дитини, зокрема антибулінг.
Тому заклади загальної середньої освіти працювали над реалізацією
антибулінгових програм, які
сприяли оволодінню інформацією про
юридичний захист та психологічну допомогу , сприяли формуванню вміння
розпізнавати різні види насильства .
Виховна робота в закладах освіти регулярно знаходить своє
відображення на шкільних сайтах, на сайті відділу освіти, на шпальтах
районної газети «Наш край».
МЕДИЦИНА
У 2019 році Мостиську комунальну центральну районну лікарню згідно
з рішенням сесії Мостиської районної ради № 45 від 20.06.2019 року
перейменовано у КНП «Мостиська центральна районна лікарня» та включено
в єдиний державний реєстр.
Штатна чисельність становить 416 чоловік в т.ч. у дикретній відпустці
по догляду за дитиною 38 чоловік. Всього посад становить 370,25.
На протязі 2019 році було освоєно коштів 596,5 тис. грн. на
мікропроекти:
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- Капітальний ремонт приміщення рентген кабінету Мостиської КЦРЛ в
м. Мостиська, Мостиського району Львівської області по вул.
Б.Хмельницького,7».
- «Закупівля медичного обладнання для реанімаційного відділення
Мостиської КЦРЛ».
Фонд оплати праці становив 32 127,2 тис. грн.
На протязі 2019 року було скорочено 10 ліжок з них: 5 хірургічному та
5 терапевтичному відділеннях.
У 2019 році було оновлено матеріально технічну базу лікарні :–
фетальний монітор, центрифуга лабораторна клінічна, ноутбуки,
відсмоктувачі медичні, принтер, всього на загальну суму 238,5 тис. грн.
Використано медикаментів на суму 396,4 тис. грн, продуктів харчування на
суму 175,6 тис. грн, енергоносіїв на суму 2 683,8 тис. грн.
Освоєно коштів по державних програмах на доступні ліки 241,5 тис.
грн, препаратів інсуліну 956,6 тис. грн.
На
січень-березень 2020 року передбачено згідно бюджетних
асигнувань 10 403,4 тис. грн. з них : на заробітну плату та нарахування
7 753,2 тис. грн., медикаменти 100,0 тис. грн. продукти харчування 50,0 тис.
грн., предмети, матеріали та обладнання 100,0 тис. грн., послуги 50,0 тис.
грн., відрядження 30,0 тис. грн., виплата пенсій і допомоги 30,0 тис. грн.,
інші виплати населенню 20,0 тис. грн. енергоносії 2 270,2 тис. грн.
КУЛЬТУРА
Культурно-просвітницьку роботу району забезпечують 32 народних
доми, 27 бібліотек, одна школа мистецтв.
Культурна галузь одна з тих, що перебуває в процесі постійного
оновлення й розвитку, тому що потрібно відповідати на зростаючі духовні та
естетичні запити населення , на зміну смаків , уподобань і нових віянь часу
населення. З цією метою проводяться фестивалі, свята, огляди-конкурси
(районний різдвяний фестиваль „Коляд-коляд-колядниця”; районна
мистецько-патріотична акція „Україно,герої навіки з тобою”; районний
фестиваль дитячої та молодіжної сучасної пісні „Стожари»; районне
фольклорне свято „Великодні передзвони”; районний фестиваль Хліба;
районний фестиваль духовного піснеспіву „Я там , де є благословіння”;
районне бібліотечне свято „ Читай – ФЕСТ” в м.Мостиська за участю
письменників Львівщини, місцевих поетів – аматорів за участю
бібліотекарів із Луганщини; кращі колективи району виступали в рамках
обласного фестивалю етногостинності в Кам”янко-Бузькому та Буському
районах та на Яворівському полігоні в с.Старичі.
Крім вищевказаних форм роботи установами культури відзначалися і
відзначатимуться День Соборності та Свободи України, День пам’яті Героїв
Небесної сотні, свято Матері, День Європи, свято Героїв, День Конституції
України, День Державного Прапора України, День Незалежності України,
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День проголошення ЗУНРу, урочистості з нагоди створення УПА, вечори –
реквієми до річниці Голодомору, тематико-патріотичні заходи, тощо.
У 2019 році проведено капремонти по мікропоектах НД сіл
Дидятичі,Мишлятичі. Для народного дому с. Вовчищовичі в рамках
мікропроекту придбано музичні інструменти на суму 128,949 тис. грн.
В 2019 році Народний дім с. Мишлятичі отримали субвенціюз
місцевого бюджету на придбання музичних інструментів на суму 24 тис.грн.
В 2019 році проведено поточний ремонт танцювального залу РНД на
суму 67417 грн.
Затверджені Програми :
-районна Програма підтримки і стимулювання талановитої молоді
Мостищини на 2018 – 2020 рр. В 2019 році виділено -10 тис.грн.,
використано-0
-районна цільова Програма органіації відзначення державних,
національних, релігійних свят і заходів у Мостиському районі. В 2019 році
виділено – 45,0 тис. грн , використано-3.0 тис. грн.
Проблеми: придбання музичної апаратури, сценічних костюмів,
театральних крісел, одягу сцени, нотної літератури, музичних
інструментів, прибдання літератури, передплата періодики, придбання
компютерів, тощо.
В Мостиському районі на 01.01.2020 року нараховується 27 бібліотек,
в тому числі дві районних: для дорослих та дітей і 25 сільських бібліотекфілій.
Послугами публічних бібліотек ЦБС в районі користується 13.5 тис.
користувачів. З них дітей 2.5 тис. та юнацтва 2.0 тис. Бібліотечний фонд
ЦБС на 01.01.2020р. становив – 147,42 тис.прим. За 2019 рік поступило 4,66
тис.прим.книг, вибуло за рік з ЦБС 10,2.тис.прим. Розроблена програма
«Поповнення та збереження бібліотечних фондів на 2019-2020 роки», яка
затверджена сесією районної ради, проте кошти не виділялись.
В 2019 році за програмою «Українська книга 2019» в бібліотеки
району надійшло 4,199 примірників книг. Відсутні кошти на передплату
періодичних видань. Працівники бібліотек за свої кошти передплатили
районну газету «Наш край».
Більше 15-ти років підряд проходить в бібліотеках району щорічна
акція «Подаруй бібліотеці книжку». Протягом року бібліотекам подаровано
293 прим.книг користувачами бібліотек, авторами, упорядниками.
Налагоджена творча співпраця з видавництвом «Каменяр» та письменниками
Львівщини.
Щомісячно по місцевому радіомовленні звучали народознавчі студії
«Видатні постаті української історії та культури», які веде директор ЦБС
Софія Гринько.
Різними формами бібліотечної роботи велася масова популяризація
книги. Протягом року бібліотеки відзначали День Соборності України, День
пам'яті Героїв Крут, до дня пам'яті Небесної Сотні, до 23 річниці Конституції
України, День Чорнобильської трагедії, до Дня добровольця, до Дня
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вишиванки, до Дня Європи в Україні, до Свята героїв, до Дня Незалежності
України, до ЗУНРу, до Дня Гідності та Свободи, пам'яті жертв Голодомору, а
також ювілейних дат видатних постатей української літератури, історії та
культури.
Чотири роки підряд в районі проходить районне свято «Читай-фест».
В 2019 році на святі побували делегація бібліотекарі із Новоайдарівського
району Луганської області, які ознайомилися з роботою районних, шкільних
та сільських бібліотек району.
У 2019р. Мостиську дитячу школу закінчило 30 випускників, троє
учнів школи поступили на навчання у Дрогобицький музичний коледж. А
Марків Тарас (скрипка) та Мелешко Роман (бандура) – колишні наші
випускники – стали студентами відповідно Львівської національної музичної
академії ім. М. В. Лисенка та Київської Національної музичної академії
України імені П.І. Чайковського. В число учнів школи прийнято 85 учнів.
Всього в школі навчається 303 учні.
Під час літніх канікул проведено інтерактивний конкурс на сторінці
школи у Fasebook "Моя улюблена мелодія", учасниками якого стали не
тільки учні школи, а й всі бажаючі взяти у ньому участь. Під час
святкування Дня Незалежності переможців нагороджено грамотами та
цінними подарунками і надано право виступу на святковому концерті.
До Дня Святого Миколая учні-театрали та хореографи презентували
виставу "У ніч перед Різдвом", а дитячі колективи (хор, ансамблі скрипалів,
бандуристів, акордеоністів, піаністів, вокальний та духовий оркестр)
подарували різдвяні балади, пісні, колядки для дітей з родин учасників ГО
"Воїни АТО Мостищини" та для всіх присутніх у залі РНД.
Учні школи постійно приймають участь у районних, міських, сільських
та шкільних концертах. Викладачі та учні школи, художні колективи активно
приймають участь у всіх культурно-масових заходах, що проводяться в
районі. 26 травня 2019 року проведено традиційний творчий звіт школи, в
якому виступили кращі учні та колективи школи.
Залишається гострою проблема поповнення школи музичними
інструментами та нотною літературою. 2019 року придбано тільки 15
пюпітрів для нот за спец. кошти.
Разом з тим, самокритично оцінюючи проведену роботу треба визнати,
що у міру певних об’єктивних та суб’єктивних причин, багато питань
залишилося не вирішеними. А, отже нам є над чим працювати у подальшому.
Довіра громадян до органів влади можлива лише тоді, коли ця влада є
відповідальною і ефективною. Влада здобуває повагу, якщо функціонує
заради справедливої і зрозумілої мети, коли вона покращує життя громадян.
Сподіваюсь і надалі на плідну співпрацю та взаєморозуміння з
районною радою, сільськими головами, головами об’єднаних територіальних
громад, депутатським корпусом усіх рівнів. Саме від наших спільних зусиль,
конструктивних ініціатив, підтримки та єдності значною мірою залежить
подальше існування та розвиток усіх населених пунктів району.
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