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МОСТИСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІI сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ
05 березня 2020 року
м.Мостиська

№4

Про Програму соціально-економічного та культурного
розвитку Мостиського району та затвердження основних
заходів на виконання цільових програм на 2019 рік.
__________________________________________________
Відповідно до ст. 143 Конституції України, п. 16 ст. 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», а також з метою реалізації органами
виконавчої влади завдань, спрямованих на покращення добробуту населення,
забезпечення сталих темпів економічного зростання та створення сприятливих умов
для вільної конкуренції, Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА
1. Затвердити :
 Програму соціально-економічного та культурного розвитку Мостиського
району на 2020 рік.
 Основні показники соціально-економічного розвитку Мостиського району на
2020 рік згідно з додатком 1.
 Програму капітального будівництва об’єктів соціально-культурного
та житлово-комунального призначення Мостиського району на 2020 рік згідно
з додатком 2.
 Основні заходи реалізації Програми розвитку підтримка діяльності
комунальної установи «Мостиський трудовий архів» на 2019 рік згідно з
додатком 3.
 Основні заходи реалізації районної цільової Програми організації
відзначення державних, національних, регіональних та релігійних свят і заходів
у Мостиському районі на 2020 рік згідно з додатком 4.
 Основні заходи реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в
Мостиському районі на 2020 рік згідно з додатком 5;
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 Основні заходи реалізації Комплексної програма соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення, які не входять до об’єднаних
територіальних громад району на 2020 рік згідно з додатком 6;
 Заходи Програми висвітлення діяльності Мостиської районної ради та
районної державної адміністрації в газеті «Наш край» на 2020 рік згідно з
додатком 7;
2. Мостиській районній державній адміністрації (Л.Галів) інформувати
районну раду про хід виконання Програми соціально-економічного та
культурного розвитку один раз на півріччя.
3. На кожній сесії ради, при потребі, уточнювати показники, закладені в
Програмі соціально-економічного розвитку, зокрема, по фінансуванню
заходів на виконання цільових програм та перелік об’єктів Програми
капітального будівництва.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
з питань економіки, бюджету, фінансів, торгівлі, реалізації державної
регуляторної політики, комунальної власності ( В. Саламаха ).

Голова районної ради

Володимир ГОРБАЦЬО
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Мостиської
районної ради
від 05.03. 2020 року №4
Голова районної ради
Володимир ГОРБАЦЬО

ПРОГРАМА
соціально – економічного та
культурного розвитку
Мостиського району
на 2020 рік

м. Мостиська
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ВСТУП
Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2020 рік розроблено відділом
житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля на основі пропозицій управлінь та відділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, з
урахуванням наявних у районі виробничо-технічного потенціалу, трудових і сировинних ресурсів,
виробничих потужностей підприємств, фінансових можливостей, відповідно до законів України ”Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України ”, ”Про
місцеві державні адміністрації”, ”Про місцеве самоврядування в Україні ”, інших нормативно – правових
актів.
Метою розробки Програми є забезпечення активізації економічної діяльності, сприяння вирішенню
гострих соціальних проблем населення району за рахунок пожвавлення інвестиційної діяльності, розвитку
малого та середнього бізнесу, спрямування зусиль на розв’язання існуючих проблемних питань у розвитку
різних галузей та сфер діяльності, ефективного використання внутрішніх і зовнішніх можливостей району
та її територій.
Програма відповідає завданням та пріоритетним напрямам Державної стратегії регіонального
розвитку до 2020 року, стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року.
На підставі оцінки ресурсного потенціалу району, тенденцій соціально-економічного розвитку у
2019 році, існуючих проблем району визначено цілі, основні завдання та заходи, сформовано прогнозні
показники на 2020 рік.
Досягнення запланованих показників передбачається здійснювати шляхом виконання районних
цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з
дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, чинних законодавчих і нормативно-правових актів, та у
відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок різних джерел: бюджетних коштів,
кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, міжнародної фінансової та технічної
допомоги, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до Програми затверджуються
Мостиською районною радою за поданням райдержадміністрації.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ
МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ У 2020 РОЦІ
Основною метою Програми є підвищення стандартів та якості надання послуг, зростання
добробуту населення району за рахунок стабілізації економіки, посилення конкурентоспроможності
підприємств, реалізації стратегії всебічного збалансованого розвитку, підвищення ефективності
інвестиційної складової та розвиток підприємництва, збереження і відтворення трудових ресурсів.
З метою досягнення зазначеної цілі та виконання завдань Програми визначено головні пріоритети
економічного і соціального розвитку:

підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції, реалізація пріоритетних
інвестиційних проектів у промисловості;

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та налагодження
державно-приватного партнерства, розвиток інфраструктури підтримки бізнесу;

формування привабливого інвестиційного іміджу району, залучення в економіку
вітчизняних та іноземних інвестицій, комплексний супровід реалізації важливих інвестиційних
проектів;

впровадження у житлово-комунальному господарстві енергозберігаючих
технологій та раціональне використання енергоресурсів;

забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів, проведення раціональної та
ефективної бюджетної політики, дотримання фінансової дисципліни, підвищення результативності
бюджетних видатків;

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках
розвитку району, введення в експлуатацію пускових об'єктів та об'єктів, які мають високу соціальну і
економічну значимість;
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підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості,
поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабільності соціального захисту
громадян.
РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Промисловість та інвестиційна політика
Головною метою діяльності економічного сектору є формування умов для відновлення сталого
розвитку промислового виробництва із застосуванням інноваційних технологій, підтримка розвитку
перспективних, конкурентоспроможних підприємств.
У 2019 році проведено роботу щодо поліпшення сприятливого інвестиційного клімату,
нарощування обсягів залучення інвестицій в економіку району. На виконання цієї мети Мостиською
райдержадміністрацією прийнято розпорядження від 12 грудня 2019 року № 226 «Про надання дозволу
на розроблення детального плану території орієнтовною площею 250 га для будівництва індустріального
парку «Мостиський сухий порт» на території Мостиської міської ради (за межами населеного пункту).
Протягом поточного року планується розробити детальний план території для визначення граничних
розмірів та режимів використання.
Проблемні питання
- довготривалий процес оформлення документів на землекористування;
- пошук та розширення ринків збуту виробленої продукції.
Завдання розвитку на 2020 рік:
- збереження тенденції нарощування обсягів промислового виробництва за рахунок використання
наявних потужностей та розширення виробництва;
- підвищення конкурентоспроможності місцевої продукції шляхом модернізації промислового
комплексу;
- пропагування позитивного досвіду підприємств, які мають сучасні системи управління,
випускають якісну та безпечну продукцію, перебудовують власне виробництво відповідно до вимог
європейських стандартів і норм та успішно експортують продукцію за межі України;
- покращення інвестиційного іміджу району шляхом популяризації і позиціювання району, як
привабливого для інвестування та поширення інформації про наявні інвестиційні можливості району;
Очікуванні результати
- збільшення обсягів реалізації промислової продукції відповідно до 110,0 млн. грн.;
- створення нових робочих місць, зростання рівня зайнятості населення та надходжень до місцевих
бюджетів району.
Розвиток агропромислового виробництва
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.
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.
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Посіяно озимих під урожай 2020 року всього (всі категорії господарств) – 12822 га. З них озимі
зернові – 9326 га, ріпаку – 3526 га.
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.

Завдання розвитку на 2020 рік:
За оперативною інформацією в сільськогосподарських підприємствах та фермерських
господарствах Мостиського району станом на 01.01.2020 року знаходиться в обробітку 20,7 тис. га
ріллі. Відповідно до даної площі розроблено перспективний план виробництва сільськогосподарської
продукції на 2020 рік.
За попередньою структурою посівних площ сільськогосподарських культур:

під урожай 2020 року площа зернових складатиме 13,1 тис. га, що становить
36,2% в структурі посівних площ сільгосппідприємств. Валовий збір прогнозується в
межах 63,0 тис. тонн зернових культур при середній урожайності 48,1 ц/га.
Планується здійснити посів ярих зернових на площі 20,7 тис. га, в тому числі кукурудзи на зерно
1,4 тис. га, що становить 47 відсотка в структурі зернових культур;

для забезпечення тваринництва
провести посів кормових культур 380 га.

кормами

господарствами

планується

Очікувані результати



забезпечення внутрішніх та експортних потреб у сільськогосподарській продукції;
вирішення соціально-економічних питань сільських територій.

Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг
Загальна кількість суб’єктів малого бізнесу по району складає 1562, в тому числі: 1338 –
підприємців-фізичних осіб та 224 малих підприємств.
З метою створення зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб'єктами
господарювання якісних адміністративних послуг в райдержадміністрації та Мостиській міській раді діють
Центри надання адміністративних послуг. За 2019 рік Центром, який діє при Мостиській
райдержадміністрації, надано 6754 послуг.
Завдання розвитку на 2020 рік:

створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу;

подальший розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

вдосконалення механізмів фінансової підтримки малого підприємництва;

підвищення ефективності функціонування центрів адміністративних послуг,
шляхом покращення їх матеріально-технічного забезпечення;

залучення суб’єктів господарської діяльності до електронних державних
закупівель.
Очікувані результати

кількість малих і середніх підприємств (юридичні особи) збільшиться на
1,3 відсотка і становитиме 230 одиниць;

кількість фізичних осіб-підприємців збільшиться на 2,7 відсотка і становитиме
1375 осіб;

збільшення кількості надання адміністративних послуг.
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БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
За 2019 рік до зведеного 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.
При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2020 рік було враховано:
 статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та
зборів;
 зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;
 фактичне виконання дохідної частини бюджету;
 збільшення прогнозованого обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб (за рахунок
зростання оплати праці найманих працівників).
Встановлено взаємовідносини з бюджетами 4 об’єднаних територіальних громад;
У поточному році буде забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної
сфери району та в повному обсязі проведено розрахунки за спожиті енергоносії.
Проблемні питання
 недостатність законодавчо встановлених повноважень, якими наділені органи місцевого
самоврядування щодо запровадження нових більш ефективних податків та зборів;

наявність фактів приховування доходів суб'єктами підприємницької діяльності і фактичних
виплат найманим працівникам, подання декларацій громадянами, які обробляють земельні частки (паї)
самостійно, що суттєво впливає на наповнення місцевих бюджетів, та необхідність законодавчого
врегулювання цієї проблеми.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 пошук джерел наповнення місцевих бюджетів за рахунок продовження робіт з підвищення
інвестиційної привабливості району, подальшого розвитку підприємницької діяльності, скорочення
неофіційного сектору економіки;
 за рахунок збільшення надходжень по платі за землю;
 забезпечення оптимізації витрат місцевих бюджетів, в тому числі шляхом впровадження
жорсткої фінансової дисципліни за всіма статтями видатків;
 забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної
заробітної плати;
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- проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення та
природний газ, які споживаються бюджетними установами і організаціями, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків;
- встановлення лімітів споживання енергоресурсів бюджетних установ, організацій, виходячи з
обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів.

Очікувані результати
 забезпечення виконання доходної частини місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)
в сумі 30,4 млн. грн.;
 забезпечення своєчасності та повноти виплати заробітної плати, проведення розрахунків за
енергоносії, покращення матеріальної та технічної бази бюджетних установ;
 концентрація бюджетних ресурсів на ключових напрямках соціально-економічного розвитку.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Зайнятість населення. Ринок праці.
На обліку в службі зайнятості станом на 01.01.2020 зареєстровано 231 безробітних осіб.
За сприяння районного центру зайнятості працевлаштовані 324 особи. На нові робочі місця, за яких
роботодавцю виплачується компенсація єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування працевлаштовані 6 безробітних, на професійне навчання, перенавчання та підвищення
кваліфікації направлено 220 безробітних, з них 8 осіб з числа учасників АТО та 7 осіб з інвалідністю.
Залучено до виконання громадських та робіт тимчасового характеру 103 незайнятих громадян.
Проблемні питання:
- детінізація відносин у сфері зайнятості, повернення працездатних незайнятих громадян до економічно
доцільної та легальної зайнятості, значний міграційний відтік робочої сили за кордон та в інші регіони
країни для працевлаштування;
- підготовка кадрів має відбуватися на перспективу з урахуванням замовлень роботодавців, з чітким
розумінням щодо кількості та рівня підготовки майбутніх працівників;
- вплив сезонності виробництва у сільському господарстві на формування пропозиції робочих місць
при відсутності тваринництва та переробних галузей;
- низький рівень створення нових робочих місць за рахунок відкриття нових підприємств та
виробництв, індивідуальної підприємницької діяльності;
- значне перевищення трудових ресурсів району над наявними діючими сферами економіки де вони
можуть бути задіяні.
Завдання розвитку на 2020 рік :
 створення нових робочих місць, збереження і розвиток трудового потенціалу, підвищення
конкурентоспроможності робочої сили;
 удосконалення профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних громадян з
урахуванням потреб ринку праці;
 організація громадських та тимчасових робіт для додаткового стимулювання мотивації до праці
і матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб;
 продовжити залучення громадян, у т.ч. безробітних, до підприємницької діяльності, надання
фінансової підтримки за рахунок різних джерел фінансування;
 організація індивідуальної, адресної роботи з безробітними, орієнтованої на кінцевий результат
– працевлаштування; забезпечення пріоритетності надання гарантій зайнятості соціально-вразливим
категоріям населення, вимушено переміщеним особам та особам з числа військовослужбовців, які брали
участь в операції об’єднаних сил.
Очікувані результати :
 зменшення терміну перебування безробітних на обліку в службі зайнятості та сприяння їх
працевлаштуванню;
 залучення до участі у громадських та тимчасових роботах 60 чол.;
 перенавчання та перепідготовка 220 осіб з числа безробітних.
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Заробітна плата.
За даними Головного управління статистики у Львівській області середня номінальна заробітна
плата штатного працівника підприємств, установ та організацій району із кількістю найманих працівників
10 і більше осіб за ІІІ квартал 2019 року становила 7410 грн. У порівнянні з відповідним періодом
2018 року середньомісячна заробітна плата зросла на 918 грн., що становить 14 відсотків росту (за ІІІ
квартал 2018 року - 6492 грн.).
За підсумками 2019 року середньомісячна заробітна плата по району очікується у розмірі 7150 грн.
Проблемні питання
 дотримання своєчасного і не нижче визначеного державою мінімального розміру заробітної
плати на підприємствах, установах та організаціях району.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах, установах та
організаціях району.
 проведення перевірок (обстежень) підприємств, установ та організацій району з питань
дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці та вжиття відповідних заходів
реагування за результатами виявлених порушень.
Очікувані результати
 зростання середньомісячної заробітної плати у 2020 році до 7850 грн.
Соціальне забезпечення, підтримка сім’ї, дітей та молоді
На реалізацію державних та місцевих програм спрямованих на соціальний захист населення
використано бюджетних коштів на суму 130,2 млн. грн.
Проведена в повних обсягах нарахувань виплата державних соціальної допомог малозабезпеченим
сім’ям в сумі 46,0 млн. грн., особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в сумі 21,3 млн. грн., дітям,
соціальна допомога сім’ям з дітьми в сумі 37,2 тис. грн..
Діє єдина технологія прийому громадян, що дає можливість підвищити якість їх обслуговування.
Запроваджено спрощений порядок надання населенню житлових субсидій. Житлову субсидію на
оплату житлово-комунальних послуг призначено 3593 сім’ям району.
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
14,6 тис. 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.
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.
Санаторно-курортними лікуванням забезпечено 23 особи, з них: 14 ветеранів війни та осіб з
інвалідністю, 4 учасники антитерористичної операції, 5 осіб з інвалідністю від загального захворювання.
Проблемні питання
 недостатня забезпеченість безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними
можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної інфраструктури та
громадського призначення;
 недостатня забезпеченість спецавтотранспортом інвалідів різних груп.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 забезпечення своєчасного призначення та проведення виплати усіх видів соціальної допомоги,
житлових субсидій, пільг та компенсацій у порядку і розмірах, визначених законодавством;
 забезпечення виконання заходів щодо соціального захисту ветеранів війни і праці, інвалідів,
громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 надання соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім`ям
загиблих під час проведення антитерористичної операції;
 надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам;
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 легалізація доходів зайнятих громадян для забезпечення збільшення надходжень до бюджету
Пенсійного фонду України.
Очікувані результати
 всебічна підтримка з боку держави і суспільства учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих за
Батьківщину;
 покращення соціального захисту сімей з дітьми, багатодітних сімей, інвалідів, ветеранів,
демобілізованих військовослужбовців та інших пільгових категорій населення.
Захист прав та інтересів дітей.
Службою у справах дітей Мостиської райдержадміністрації здійснювалися
завдання щодо
встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного
типу, прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів, наставництва.
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 (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 дитинасирота та дитина, позбавлена батьківського піклування.
Упродовж 2019 року поставлено на первинний облік 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування також знято з обліку 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, у зв’язку з досягненням повноліття.
Взято участь у 67 судових засіданнях Львівської області.
Упродовж 2019 року створено прийомну сім’ю, у яку влаштовано одну дитину-сироту.
Станом на кінець 2019 року на обліку служби у справах дітей перебувало 35 дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах. Протягом року здійснювались виїзди у сім’ї, з метою вивчення стану
утримання та виховання 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 року проводились засідання координаційної ради з питань дітей.
Проблемні питання
недостатньо розвинута мережа дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей, альтернативних сімейних форм виховання;
недостатній розвиток соціальних послуг на територіях громад з
метою зменшення кількості дітей в закладах інституційного догляду;
велика кількість дітей проживають у сім’ях, які перебувають у
складних життєвих обставинах;
- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Завдання розвитку на 2020 рік:
запобігання поширенню соціального сирітства, створення належних
умов для забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї;
здійснення системного контролю за умовами проживання та
виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
утримуються в сімейних формах виховання, та у сім’ях, де батьки, або особи, що
їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків;
реалізація державної політики щодо забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Забезпечення розвитку і підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування).
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Очікувані результати:
влаштування 90% дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського
піклування у сімейні форми виховання;
покращення умов проживання дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах;
зменшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа не забезпечених житлом.

ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Охорона здоров’я.
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, всього посад становить 370,25.
На протязі 2019 році було освоєно коштів 596,5 тис. грн. на реалізацію 2-х мікропроектів:
- 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».
Протягом року було скорочено 10 ліжок з них: 5 хірургічному та 5 терапевтичному відділеннях.
За рік 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.
Проблемні питання:
 реконструкція будівлі поліклініки КНП «Мостиська ЦРЛ»;
 капітальний ремонт неврологічного відділення КНП «Мостиська ЦРЛ»;
 капітальний ремонт дитячого відділення КНП «Мостиська ЦРЛ»;
 поточний ремонт приміщення стерилізаційної КНП «Мостиська ЦРЛ»;
 провести дооснащення лікувально-профілактичних закладів району відповідно до Табеля
оснащення затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.2013 № 1150.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 недопущення виникнення та розповсюдження соціально небезпечних та інфекційних хвороб в
районі;
 здійснювати профілактичні заходи по своєчасному виявленню та недопущенню занедбаності
серцево-судинних та онкологічних хвороб;
 забезпечення пріоритетного розвитку охорони материнства і дитинства в районі;
 продовження реалізації заходів та медичних програм щодо зниження захворюваності та
смертності від інфекційних та соціально-небезпечних хвороб, в першу чергу ВІЛ-інфекцію/СНІД,
туберкульоз, а також онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної системи та інші
захворювання.
Очікувані результати:
 задоволення потреб населення в якісній та доступній медичній допомозі;
 зменшення інфекційної захворюваності в районі, в тому числі таких хвороб як туберкульоз,
ВІЛ/ СНІД, гепатити ”В”, ”С”;
 зменшення ускладнень від серцево-судинних захворювань та занедбаних випадків онкологічних
захворювань;
 покращення показників здоров’я та збільшення тривалості життя жителів району.
Освіта.
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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 навчаються 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 .
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 навчальновиховного процесу від 30 до 100 Мбіт/с.
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 .
Важливе місце в системі освіти посідає позаурочна виховна діяльність, спрямована на всебічний і
гармонійний розвиток особистості школяра.
Виховна робота в закладах освіти регулярно знаходить своє відображення на шкільних сайтах, на
сайті відділу освіти, на шпальтах районної газети «Наш край».
Проблемні питання
 недостатність фінансових ресурсів на належне утримання розгалуженої мережі закладів
загальної середньої освіти;
 недостатність коштів на підтримку роботи системи шкільних автобусів (обов’язкове
страхування, перевірка технічного стану транспортного засобу);
 немає фінансових призначень на придбанням для шкільних автобусів
комплектуючих
(автозапчастин).
Завдання розвитку на 2020 рік:
 оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти;
 створення умов для рівного доступу на здобуття дітьми якісної дошкільної, загальноосвітньої та
позашкільної освіти;
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безперервне підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
зміцнення матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення закладів освіти;
робота закладів освіти в умовах Нової української школи;
підтримка інклюзивної освіти;
національно-патріотичне виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту учнів.

Очікувані результати:
 виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Модернізація форм і методів управління
дошкільним закладом;
 приведення мережі освітніх закладів та їх послуг у відповідність до потреб населення;
 створення соціально - педагогічної підтримки обдарованої молоді;
 створення умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами;
 покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази з метою створення належних
умов для навчання і виховання учасників освітнього процесу.
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.
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,
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.
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.
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.
Проблемні питання:
недостатність фінансових ресурсів:
 на проведення капітальних ремонтів закладів культури;
 переведення працівників закладів культури на повну ставку.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 збереження та розвиток мережі закладів культури на селі;
 покращання матеріально-технічної бази, а саме оснащення установ та закладів галузі
комп’ютерною технікою, придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, відео проекційною та
мультимедійною апаратурою, поповнення фондів бібліотек та музеїв;
 вдосконалення формату районних свят, впровадження нових творчих проектів;
 забезпечення умов для ефективної роботи професійних і аматорських колективів, самореалізації
творчих особистостей;
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 розширення програми культурного обміну, в т.ч. з містами-побратимами, співпраця з
міжнародними фондами, які підтримують розвиток культури;
 впровадження інноваційних технологій в районній централізованій бібліотечній системі для
удосконалення рівня бібліотечного обслуговування.






Очікувані результати:
підвищення ролі культури у контексті формування позитивного іміджу району;
розвиток творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля жителів нашого району;
збільшення обсягу надання культурно-освітніх, мистецьких, бібліотечно-інформаційних послуг;
збереження пам’яток історико-культурної спадщини.
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

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 РуськаЯворів-Судова 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).
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.
Проблемні питання:
 недостатність фінансових ресурсів для проведення капітальних та поточних ремонтів доріг.
Завдання розвитку на 2020 рік:
 утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення та впровадження енергоефективних
систем і приладів освітлення;
 реалізація проектів з енергозбереження шляхом скорочення споживання природного газу та
заміщення його альтернативними видами палива;
 проведення робіт з поліпшення стану доріг;
 забезпечити якісне надання житлово-комунальних послуг населенню;
 продовжити роботу з благоустрою населених пунктів;
 підвищення ефективності поводження з твердими побутовими відходами;
 забезпечення своєчасних розрахунків за використані енергоносії та житлово-комунальні послуги;
Очікувані результати
 забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до
вимог національних стандартів;
 підвищення рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг;
 поліпшення стану доріг;
 забезпечення благоустрою та санітарного стану району.
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Додаток 1 до рішення районної ради від
05.03.2020 р. № 4
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Мостиського району на 2020 рік
Показники

Сфера реального сектору економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції
у відпускних цінах підприємств
Обсяг реалізованої промислової продукції
у відпускних цінах виробника на одну
особу
Валова продукція сільського господарства
в усіх категоріях господарств
з неї:
рослинництва
тваринництва
Валова продукція сільського господарства
у розрахунку на одну особу
Індекс виробництва валової продукції
сільського господарства в усіх категоріях
господарств
у тому числі:
рослинництва
тваринництва
Виробництво основних видів продукції
рослинництва:
зернових та зернобобових культур, всього
у тому числі:
пшениці
ячменю
кукурудзи на зерно

Одиниця 2018 рік
виміру
звіт

2019 рік
2020 рік
факт.
прогноз
вик.

2020 рік
прогноз
у % до
2019 року

млн. грн.

32,7

108,3

110,0

101,6

грн.

577

1927

1957

101,6

млн. грн.

352,5

354,4

361,4

101,9

млн. грн.

292,6
59,9

299,3
55,1

306,3
55,1

102,3
100,0

6261

6294

6419

101,9

100,4

100,5

101,9

х

%

102,0
103,0

102,2
103,6

102,2
100,0

х
х

тис. тонн

64,5

62,5

64,3

102,9

тис. тонн

31,0
14,2
12,9

31,8
19,8
10,1

32,1
14,1
11,9

100,9
102,2
117,8

грн.
%
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Показники

соняшнику на зерно
цукрових буряків (фабричних)
картоплі
овочів
Виробництво основних видів продукції
тваринництва (по підприємствах):
м`ясо (у забійній масі)
молоко
Чисельність худоби та птиці (на кінець
року):
велика рогата худоба
свині
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла
загальної площі
у % до попереднього року
на 1000 населення
Фінансові показники
Надходження податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до зведеного
бюджету
Надходження податків, зборів та інших
обов’язкових платежів до державного
бюджету
Питома вага місцевих бюджетів у
зведеному бюджеті **
Доходи місцевих бюджетів (без
трансфертів з держбюджету)**
Обсяг бюджету розвитку місцевих
бюджетів**
Питома вага бюджету розвитку місцевих
бюджетів у загальному обсязі місцевих
бюджетів**
Видатки місцевих бюджетів**
у тому числі трансферти**
Показники рівня життя
Фонд оплати праці штатних працівників
(по юридичних особах та відокремлених
юридичних осіб із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб)
Середньомісячна заробітна плата одного
штатного працівника
Заборгованість із виплати заробітної
плати, всього
Населення та ринок праці
Середньорічна чисельність наявного
населення
Кількість незайнятих осіб, які
звеpнулись з питань пpацевлаштування,
враховуючи перехідних з попереднього
року

Одиниця 2018 рік
виміру
звіт

2019 рік
2020 рік
факт.
прогноз
вик.

2020 рік
прогноз
у % до
2019 року

8,6
76,0
17,7

9,2
57,4
27,3

9,2
58,3
27,9

100,0
101,6
102,2

тонн

66,0
530

87,2
558

87,9
560

101,0
100,3

голів

451
164

434
50

436
52

100,5
104,0

тис. м2

8,6

16,0

16,5

103,1

%
м2

55,8
152

186,0
283

103,1
294

х
103,9

369,4

409,0

440,0

107,6

231,3

238,8

245,0

103,0

7,1

7,3

6,9

х

26,3

29,7

30,4

102,4

7,9

5,0

-

-

%

30,0

16,8

-

х

млн. грн.

375,8
2,04

285,5
0,94

112,5
-

39,4
-

млн. грн.

293,8

299,0

330,0

110,4

грн.

6230

7150

7850

109,8

716,0

716,0

295,7

41,3

тис. осіб

56,7

56,4

56,2

99,6

осіб

765

745

760

102,0

тис. тонн

млн. грн.

%

млн. грн.

млн. грн.
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Показники






в тому числі:
вивільнено з галузей економіки
звільнено з пpичин плинності кадpів

випускники навчальних закладів
інші категоpії незайнятого
пpацездатного населення
Кількість незайнятого населення, яку
пеpедбачається зайняти – всього
в тому числі:
 пpацевлаштування в галузях
економіки
 скерування на навчання і
підвищення кваліфікації
 залучення до громадських та інших
робіт тимчасового характеру
Витpати на pеалізацію заходів щодо
спpияння зайнятості і соціального
захисту від безpобіття – всього
у тому числі:
 на працевлаштування безробітних
шляхом компенсації єдиного внеску
 пеpепідготовка незайнятих трудовою
діяльністю громадян
 оплата пpаці гpомадян, які
скеровуються на гpомадські pоботи
 виплата допомоги з безpобіття

Одиниця 2018 рік
виміру
звіт

2019 рік
2020 рік
факт.
прогноз
вик.

2020 рік
прогноз
у % до
2019 року

-”-”-

43
376

51
395

90
369

176,5
93,4

-”-”-

13
333

11
288

20
281

181,8
97,6

осіб

1039

947

950

100,3

-”-

1039

947

950

100,3

-”-

246

210

220

104,8

-”-

121

103

60

58,3

тис. гpн.

6552,4

7394,8

8542,7

115,5

-”-

4,1

60,5

109,0

180,2

-”-

38,1

54,6

60,5

110,8

-”-

0

3,2

3,2

100,0

-”-

6510,2

7276,5

8370,0

115,0

3029,9

3029,9

100,0

99,9

100,0

х

- 3,6

0

х

53,3

53,9

101,1

227

230

101,3

100,8

101,3

х

40

41

102,6

1435

1450

101,1

Інвестиційна та зовнішньоекономічна
діяльність
Обсяг прямих іноземних інвестицій,
тис.
3033,5
наростаючим підсумком з початку
дол. США
інвестування – всього
%
95,8
у % до попереднього року
Приріст (зменшення) прямих іноземних
тис.
- 131,6
дол. США
інвестицій до початку року
Обсяг прямих іноземних інвестицій у
розрахунку на одиницю населення
дол. США 53,4
наростаючим підсумком з початку
інвестування
Розвиток малого і середнього
підприємництва
Кількість малих і середніх підприємств
одиниць
225
Темп зростання (зменшення) кількості
малих і середніх підприємств, у відсотках
%
100,0
до попереднього року
Кількість малих і середніх підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного
одиниць
39
населення
Кількість зайнятих працівників на малих
осіб
1420
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Показники

Одиниця 2018 рік
виміру
звіт

2019 рік
2020 рік
факт.
прогноз
вик.

2020 рік
прогноз
у % до
2019 року

і середніх підприємствах
Кількість суб’єктів підприємницької
осіб
1294
1338
1375
діяльності – фізичних осіб
Кількість зайнятих працівників у
суб’єктів підприємницької діяльності –
осіб
2640
2730
2810
фізичних осіб
** - Фінансові показники надано без врахування об’єднаних територіальних громад

1

інші
джерела

5

місцеві
бюджети

4

Всього

3

обласний
бюджет

2

державний
бюджет

1

Потреба в коштах на
реалізацію заходу

з/
п

102,9

ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
Мостиського району на 2020 рік
(тис. грн.)
Обсяги та джерела фінансування
у 2020 році
(тис грн)
у тому числі
Перелік заходів
Замовники
(виконавці)

№

102,7

6

7

8

9

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність. Конкурентно спроможна економіка.
Розроблення детального плану
Мостиська
території орієнтовною
міська рада
площею 250 га для
будівництва індустріального
В межах коштів поточного фінансування
парку «Мостиський сухий
порт» на території Мостиської
міської ради (за межами
населеного пункту).
Розвиток підприємництва та надання адміністративних послуг
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Фінансово-кредитна та
інвестиційна підтримка,
ресурсне та інформаційне
забезпечення, формування
1
інфраструктури підтримки
підприємництва та інші
заходи для забезпечення
розвитку підприєництва
2 Забезпечення якісного
функціонування ЦНАПу,
підтримка на належному рівні
його матеріально-технічного
забезпечення:
- оплата послуг з
обслуговування
програмного забезпечення
«Універсам послуг»
3 Постійне оновлення на вебсайті райдержадміністрації та
інформаційних стендах
матеріалів з питань надання
адміністративних послуг, у
тому числі видачі документів
дозвільного характеру.

1

1

2

3

4

5

Органи
місцевого
самоврядування
та виконавчої
влади,
організації,
підприємства,
установи району
Центр надання
адміністративни
х послуг
Мостиської
райдержадмініст
рації

В межах коштів поточного фінансування

4,5

4,5

0

0

4,5

0

В межах коштів поточного фінансування

Промисловість
Модернізація виробничого
Промислові
обладнання, оновлення
підприємства
В межах фінансових планів та планів розвитку
основних засобів, освоєння
району
підприємств
нових технологічних процесів
та продукції
Будівництво. Дороги. Житлово-комунальне господарство.
Будівництво,
Органи
реконструкція, ремонт та
місцевого
утримання доріг загального самоврядування
користування місцевого
та виконавчої
В межах коштів поточного фінансування
значення та вулиць і доріг
влади
комунальної власності
населених пунктів району
Придбання дитячоспортивного майданчика на
Дидятицька
вул. Саловій у с.
199,8
199,8
99,9
59,9
40,0
сільська рада
Вовчищовичі, Мостиського
району, Львівської області
Будівництво лінії
вуличного освітлення в с.
Хідновицька
355,2
355,2
177,0
106,8
71,4
Боратичі, Мостиського
сільська рада
району, Львівської області
Поліпшення благоустрою у
Мостиська
населених пунктах та за їх
райдержадмініст
межами шляхом активізації
рація, органи
В межах коштів поточного фінансування
територіальних громад
місцевого
самоврядування
Організація розроблення та
Мостиська
оновлення містобудівної
райдержадмініст
документації
рація, органи
В межах коштів поточного фінансування
місцевого
самоврядування
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6

Реалізація заходів щодо
збору, видалення,
знешкодження, утилізації
твердих побутових відходів
у рамках реалізації
Програми поводження з
твердими побутовими
відходами в Малинському
районі на 2018-2022 роки

1

Організація громадських
робіт та інших робіт
тимчасового характеру

2

Професійна підготовка,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

1

Закупівля обладнання для
їдальні ОЗ «Крукеницький
ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
(опорний)
Закупівля обладнання для
їдальні ОЗ «Малнівський
ЗЗСО І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний
заклад» (опорний)
Облаштування внутрішніх
туалетів ОЗ «Крукеницький
ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
(опорний)
Облаштування внутрішніх
туалетів ОЗ «Малнівський
ЗЗСО І-ІІІ ступенівдошкільний навчальний
заклад» (опорний)

2

3

4

Мостиська
райдержадмініст
рація,
органи місцевого
самоврядування

В межах коштів поточного фінансування

Ринок праці
Органи місцевого
самоврядування,
Мостиський
Відповідно до бюджетних асигнувань
районний центр
зайнятості
Роботодавці
Відповідно до бюджетних асигнувань
району,
Мостиський
районний центр
зайнятості
Освіта
Відділ освіти
140,4
140,7
0
126,6
14,1
0
райдержадміністр
ації
Відділ освіти
райдержадміністр
ації

106,8

118,7

0

106,8

11,9

0

Відділ освіти
райдержадміністр
ації

22,9

22,9

0

20,6

2,3

0

Відділ освіти
райдержадміністр
ації

22,9

22,9

0

20,6

2,3

0
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Додаток 2 до рішення районної ради від
05.03.2020 р. № 4

Програма капітального
будівництва
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Додаток 3
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р. № 4

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
реалізації Програми підтримки діяльності комунальної установи
« Мостиський районний трудовий архів » на 2019 рік
№
п/п
1.

Назва заходу

Виконавці

Фінансова підтримка діяльності комунальної установи «Мостиський
трудовий архів»

КУ
«Мостиський
трудовий
архів»

Термін
виконання
2020 р.

Джерело
Вартість
фінансування (тис. грн.)
Районний
180,00
бюджет

РАЗОМ:

Керуючий справами районної ради

180,00

Василь САЛАМАХА
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Додаток 4
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р. № 4

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
з реалізації районної цільової Програми
організації відзначення державних, національних, регіональних
та релігійних свят і заходів у Мостиському районі на 2020 рік
№ Завдання
п/п

Забезпечення
неперервності і
ефективності
процесу розбудови
Української
держави, виховання
у підростаючого
покоління почуття
патріотизму та
у відповідальності за
майбутнє
незалежної
Української держави
і підвищення рівня
політичної
свідомості та

Заходи та
показники
виконання завдання

Святкування 204-ї
річниці від дня
народження
Т.Г.Шевченка
Вшанування 75-ї
річниці трагедії
села Павлокома та
205-ї річниці від дня
народження
о.М.Вербицького
Районний
фестиваль вишинки
«Квітує в вишитті
Мостищина моя»

Строк
виконання
заходу,
показника

Виконавці заходу,
показника

Фінансування

березень

РДА ( відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

0,5

2210

березень

РДА( відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

4,0

2210

травень

РДА ( відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

3,0

2210

Джерела

Очікуваний
результат

Обсяги КЕКВ
тис. грн

-заохочувати
молодь та жителів
Мостищини до
участі в
культурному та
творчому житті
району;
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громадської
політичної
свідомості та
громадської
активності
мешканців району.
Збереження
історичної пам’яті
нації, виховання у
підростаючого
покоління почуття
патріотизму та
відповідальності за
майбутнє
Української держави

Фестиваль сучасної
української дитячої
та молодіжної пісні
«Стожари»
Районний
фестиваль
духовного співу»Я
там,де є
благословення»

Районний
фестиваль музики
та танцю «Пісня
запрошує у танок
(До Дня молоді)

травень

РДА (відділ
культури
та туризму)

Районний
бюджет

4,0

2210

травень

РДА (відділ
культури, молоді
та спорту)

Районний
бюджет

3,0

2210

червень

РДА (відділ
культури, молоді
та спорту)

Районний
бюджет

4,0

2210

4,0

2240

Вшанування
пам»яті полеглих
воїнів УГА, УПА та
армії УНР на
війському
кладовищі
Пикуличах

червень

«Селянське
подвір»я»

Липень

Свято хліба

Мистецьке свято «Із
пісні встає Україна»

РДА (відділ
культури, молоді
та спорту)

-виховувати
пошану до
державних
символів України,
почуття
національної
свідомості;

- виховувати
гордість за наші
національні
таланти, почуття
любові до рідної
землі
-підвищити рівень
конституційної,
правової
освіченості
жителів району

Районний
бюджет

РДА (відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

2,0

2210

серпень

РДА(відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

3,0

2210

серпень

РДА (відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

2,0

2210
2250
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РДА,.(відділ
культури,молоді та
спорту)
РДА (відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

4.5

2210

Районний
бюджет

3.0

2210

жовтень

РДА (Відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

3,0

2210

листопад

РДА (відділ
культури,молоді та
спорту)

Районний
бюджет

2,0

2210

8,0

Заборгованість
за 2019р.

Етнофестиваль
гостинності(2)

вересень

День захисника
Вітчизни

жовтень

Святкування 77-ї
річниці УПА
Фестиваль «Пісенна
козаччина»
Вечір-реквієм
вшанування жертв
голодоморів та
політичних репресій
1932-33 в Україні

Заборгованість
за 2019р.
Всього

Керуючий справами районної ради

50,0

Василь САЛАМАХА
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Додаток 5
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р. № 4

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
реалізації Програми розвитку фізичної культури та спорту в Мостиському районі на 2020 рік

№
п/п

Назва заходу

Термін
проведення

Відповідальна особа за
проведення

Сума
грн.

І квартал
1.

Районний турнір з баскетболу

березень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

2.

Районний етап спортивно-масового
заходу «Олімпійське лелеченя»

березень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1600

ІІ квартал
3.

Участь у обласних змаганнях з
шашок (м. Турка)

квітень

27

4.

Районний турнір з волейболу
присвячений пам’яті Володимира
Гдулевича

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

Червень

ІІІ квартал
5.

Районний турнір з шахів присвячений
«Дню шахів в Україні»

липень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

6.

Участь у обласних змаганнях з
легкоатлетичного кросу (м. Львів)

вересень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

вересень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1400

7.

Районний турнір з пляжного
волейболу присвячений пам’яті Ігора
Кізлика

ІV квартал
8.

Районні змагання з бадмінтону

жовтень

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

9.

Турнір з міні-футболу серед ветеранів,
присвячений Дню «Всесвітнього
футболу»

листопад

Провідний спеціаліст з питань молоді та спорту

1000

Разом

Керуючий справами районної ради

10000

Василь САЛАМАХА
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Додаток 6
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р. № 4

Основні заходи реалізації Комплексної програма соціальної підтримки
малозабезпечених верств населення, які не входять до об’єднаних територіальних громад району
на 2020 рік
№
п/п

1

2

3

4

5

Назва завдання

Компенсація за соціальні
послуги

Допомога воїнам УПА

Заходи та
показники
на
виконання
завдання
Комплексна
програма

Комплексна
програма

Виплата допомоги
політв’язням і інвалідам
по зору
Одноразова матеріальна
допомога до 31-ї річниці
Чорнобиля

Комплексна
програма

Одноразова матеріальна
допомога до Дня інваліда

Комплексна
програма

Комплексна
програма

Строки
виконан
ня заходу

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

2020 рік

Виконавці заходів

Очікуваний результат

Фінансування
джерела

Управління
соціального захисту
населення

Місцевий бюджет

Управління
соціального захисту
населення

Місцевий бюджет

Управління
соціального захисту
населення
Управління
соціального захисту
населення

Місцевий бюджет

Управління
соціального захисту
населення

Місцевий бюджет

обсяг
(тис.грн.)

900,00

5,40

Підтримка соціально
незахищеного населення

Підтримка соціально
незахищеного населення

9,60

Підтримка соціально
незахищеного населення

50,00

Підтримка соціально
незахищеного населення

Місцевий бюджет

Підтримка соціально
незахищеного населення

25,00
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6

7

8

9
10

11
12

13

Одноразова матеріальна
допомога учаникам
бойових дій Афганістану
Фонд РДА

Фонд РР

Надання медикаментів
одиноким громадянам
Надання одноразової
грошової допомоги
учасникам АТО
Придбання продуктів для
одиноких громадян
Надання пільг на оплату
послуг зв*язку окремим
категоріям громадян та
пільговий проїзд
Реабілітаційний центр

Комплексна
програма
Комплексна
програма
Комплексна
програма
Комплексна
програма
Комплексна
програма
Комплексна
програма
Комплексна
програма

Комплексна
програма

2020 рік

2020 рік

2020 рік
2020 рік
2020 рік
2020 рік

Управління
соціального захисту
населення
Управління
соціального захисту
населення

Місцевий бюджет

Управління
соціального захисту
населення
Територіаль-ний
центр
Управління
соціального захисту
населення
Територіаль-ний
центр

Місцевий бюджет

2020 рік

Управління
соціального захисту
населення

2020 рік

Управління
соціального захисту
населення

10,00
Місцевий бюджет
30,00

166,00
Місцевий бюджет
Місцевий бюджет
60,00
Місцевий бюджет

Місцевий бюджет

50,00

660,00

Місцевий бюджет
1 000,00

Всього

Керуючий справами районної ради

28,00

Василь САЛАМАХА

2 994,00

Підтримка соціально
незахищеного населення
Підтримка соціально
незахищеного населення

Підтримка соціально
незахищеного населення
Підтримка соціально
незахищеного населення
Підтримка соціально
незахищеного населення
Підтримка соціально
незахищеного населення
Підтримка соціально
незахищеного населення

Підтримка соціально
незахищеного населення
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Додаток 7
до рішення районної ради
від 05.03.2020 р. № 4

Заходи програми висвітлення
діяльності Мостиської районної ради та районної державної адміністрації
в газеті «Наш край» на 2020 рік
№
з/п
1.

Перелік заходів

Висвітлення діяльності районної державної
адміністрації з актуальних питань життя району
2.

Виконавець заходу, показника
відділ організаційної роботи,
інформаційної діяльності та
зв`язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації
виконавчий апарат районної ради

Фінансування
джерела
обсяги, тис. грн
Районний
бюджет

Районний
бюджет

Висвітлення діяльності районної ради та
депутатського корпусу райради

Загальна сума видатків

Керуючий справами районної ради

94,00

Василь САЛАМАХА

