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Інформація про роботу
Мостиської районної ради за 2019 рік
_________________________________
Заслухавши інформацію голови ради В.Горбаця про роботу Мостиської
районної ради за 2019 рік, відповідно до п.17 частини шостої ст.55, ст.43 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” Мостиська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію голови ради В.Горбаця про роботу Мостиської районної
ради за 2019 рік взяти до відома.

Голова районної ради

Володимир ГОРБАЦЬО

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу районної ради сьомого скликання за 2019 рік
Шановні колеги, депутати, запрошені!
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає щорічний звіт голови
районної ради про свою діяльність. Сьогодні я хотів би проаналізувати, що вдалося зробити у
звітному періоді позитивного і над вирішенням яких проблем необхідно працювати надалі.
У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи місцевого самоврядування керуються
Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус
депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами та
нормативними актами.
Порядок діяльності районної ради сьомого скликання визначає Регламент, затверджений рішенням
сесії.
Діяльність районної ради у звітному періоді охоплювала різні сфери економічного,
соціального та культурного життя району. Тісно співпрацювали з районною державною
адміністрацією, міською та сільськими радами, підприємствами, установами і організаціями, завжди
прагнули до порозуміння, щоб разом вирішувати актуальні питання.
Пріоритетними напрямами нашої роботи у 2019 році були:
- удосконалення системи місцевого самоврядування, побудованої на новій моделі співпраці
територіальних громад, місцевого бізнесу, виробників, підприємств та установ;
- прийняття районних програм, спрямованих на підвищення соціально-економічного та культурного
розвитку Мостищини;
- затвердження і контроль за виконанням районного бюджету;
- забезпечення функціонування та фінансування бюджетних установ району;
- забезпечення належного контролю за ефективним управлінням майном, що знаходиться у спільній
власності територіальних громад.
- зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою з основних
питань розвитку району;
- інші невідкладні питання забезпечення життєдіяльності району.
Як і передбачено законодавством, районна рада проводить свою роботу сесійно.
Дотримуючись одного із основних принципів місцевого самоврядування – принципу гласності, ми
завжди запрошували на сесії керівників органів місцевого самоврядування, начальників управлінь та
відділів райдержадміністрації, керівників підприємств, установ та організацій, представників засобів
масової інформації. Ми працюємо відкрито і прозоро. Депутати добре володіють ситуацією на
місцях, сприяють вирішенню проблемних питань, які турбують громадян. Рада працює у складі 34-х
депутатів, що в повній мірі забезпечує ефективну роботу представницького органу.
Для мене найважливіши завданням у звітному році і на даний час є систематична
співпраця з депутатським корпусом. Адже від злагодженої роботи депутатів районної ради
залежить, в значній мірі, розвиток і життєдіяльність району в цілому.
Хочу звернути увагу, сьогодні, на відвідуваність сесій депутатами, адже вона не завжди є
такою активною якби мала бути У звітному році проведено 7 пленарних засідань ради.
З них:
2 депутати були присутні тільки на одному засіданні
4 депутати відвідали по 2 засідання
2 депутати відвідали по 3 засідання
3 депутати були присутні на 4-х засіданнях
5 депутатів були присутні на 5-ти засіданнях
9 депутати були присутні на 6-ти засіданнях
Найбільш активними депутатами , які були присутніми на всіх засіданнях ради є Микола
Гандз, Володимир Знетиняк, Тадей Марек, Володимир Менчак, Олександра Онищенко, Микола
Охендушкевич, Іван Савицький.
Шановні депутати, вас обирали виборці, надіючись, що ви будете відстоювати їх інтереси ,
тож прошу вас не ігноруйте їх сподівань.

У звітному році проведено 7 пленарних засідань, на яких розглянуто 107 питань й ухвалено
105 рішень Питання, які виносяться на розгляд сесії проходять обговорення в комісіях, а це означає,
що на пленарних засіданнях сесій голосування проходить в основному чітко і злагоджено.
Звичайно немає можливості і потреби аналізувати кожне з прийнятих рішень, але попри
різноманітність питань, переважна більшість їх стосувалась економічного зростання та соціального
захисту населення району.
Як голова районної ради, як житель району я вважаю, що робота рад усіх рівнів у кінцевому
результаті зводиться до одного – вирішенню конкретних економічних і соціальних питань. Тому
районна рада приділяє багато уваги проблемам і перспективам соціально-економічного розвитку
району.
Ми всі розуміємо, що крім проблем в районі нам немає чого ділити і власні амбіції аж ніяк
не можуть бути пріоритетнішими за інтереси громади району.
Мостиська районна рада не стоїть осторонь подій, які проходять у нашій країні.
Протягом звітного року розглянуто і прийнято ряд рішень з політичних питань:
 Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо покращення
державного контролю за діяльністю підприємств агропромислового комплексу при
застосуванні пестицидів для обробки полів.
 Про звернення до Львівської обласної ради щодо виділення земель для ведення мисливського
господарства на території Мостиського району.
 Про звернення до Національної комісієї з питань регулювання електроенергетики України
щодо тарифів за стандартне приєднання електроустановок для приватних будинків, які є
споживачами електроенергії.
 Про заяву Мостиської районної ради щодо недопущення капітуляції України в російськоукраїнській війні.
 Про заяву Мостиської районної ради щодо неприпустимості відведення Збройних Сил
України від меж тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях
 Про заяву Мостиської районної ради щодо існуючих пропозицій про зміни в
адміністративно-територіальному устрої Львівщини.
Прийняттю районною радою виважених рішень значною мірою сприяла робота президії, на
засіданнях якої досягалися узгоджені пропозиції і рекомендації як комісій, так і окремих депутатів.
При формуванні порядку денного сесій у ході засідань постійних комісій та президії
районної ради депутатами висловлювалися критичні зауваження і пропозиції.
Окремі питання чи проекти рішень відправлялись на доопрацювання, або для додаткового
вивчення депутатами у постійних комісіях районної ради й лише після цього вносились до порядку
денного засідань. Основною метою діяльності президії ради є кінцевий результат, вигода для
громади району, тому полеміка на засіданнях президії була і є корисною. Я хочу подякувати всім
членам президії районної ради за спільну нелегку, але плідну працю.
Роботу постійних комісій та їх взаємодію забезпечує виконавчий апарат районної ради.
В цілому постійні комісії ради працюють продуктивно. Засідання комісій проводяться перед кожним
засіданням сесії. Нашим спільним завданням є разом зберегти те, що уже зроблено у звітному періоді
та за минулі роки, тому ми повинні діяти цивілізовано, з розумом і конструктивно, при взаємній
повазі один до одного.
Ще одним із завдань ради, є забезпечення співпраці на рівні громада – село– район – область
– столиця. У вирішенні проблемних питань, з якими ми звертаємось чи апелюємо до обласної влади
або ж до Верховної Ради України є спільна позиція районної ради і райдержадміністрації. На
обласному рівні активним помічниками у відстоюванні позиції району чи вирішенні проблемних
питань є наші депутати П.Кошик та Є.Буба.
Постійну підтримку і допомогу у вирішенні проблемних питань Мостищини ми отримуємо
від нашого народного депутата України Ярослава Дубневича.
Мостиська районна рада проводить заходи щодо підтримки воїнів АТО, які воюють на сході
України, та жителів населених пунктів, розташованих близько до лінії розмежування. В нас
затверджені цільові програми:
 Програма проведення соціально-реабілітаційних заходів громадської організації
«Воїни АТО Мостищини» на 2019 -2020 роки;
 Програма забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дійучасників АТО в Мостиському районі на 2019-2020 роки

В нас налагоджено стосунки (поки що на рівні органів влади) з нашими колегами зі Сходу
України, зокрема зі Новоайдарівським районом Луганської області. Про те, що така співпраця
потрібна не маю жодних сумнівів. Адже попри бойові дії, інформаційну війну, йде війна за молоде
покоління. І виграти цю війну ми зможемо тоді, коли покажемо наш побут, наше життя, розкажемо
правдиву історію нашої держави і спробуємо стати одним цілим у питаннях розбудови України. Це
питання не одного дня і навіть не одного року.
Тому важливо організовувати приїзди та
перебування дітей зі Сходу у нас на Мостищині.
У нас щорічно приймається програма співпраці між Новоайдарським районом Луганської
області та Мостиським районом, постійно відбувається обмін делегацій між районами.
Мостиська районна рада не стоїть осторонь суспільного життя району, області. Так при
сприянні і за участю районної ради було проведено такі заходи:
 Святкування Дня Незалежності;
 Святкування Дня Прапора у м.Мостиська;
 Районний фестиваль «Читай-фест»;
 Свято пампуха в районному народному домі та в сільських народних домах;
 Обласне свято Козацькі забави у с.Соколя;
 Представники районної ради взяли участь у щорічному форумі місцевого розвитку у м.
Трускавець;
Важливим напрямком діяльності є міжнародна співпраця. Хтось можливо запитає для чого це
потрібно? Відповім просто: з добрим сусідом ще ніхто ніколи не програвав і нічого не втрачав. А
постійний діалог на рівні органів влади, освітніх та культурних обмінів сприяє популяризації нашого
регіону в Європейській спільноті.
Триває співпраця в рамках великої програми транскордонного співробітництва Польща-БілорусьУкраїна. (дорога Краковець-Мостиська).
Разом з головами районних рад Львівської області я брав участь у підписанні Декларації про
створення транскордонного функціонального регіону «Перемишльська брама» у місті Красічин
Республіки Польща, метою якої є соціально-економічна інтеграції регіону «Перемишльська брама» в
межах діючих правових норм та створення стратегії розвитку, структур та ефективних механізмів для
підтримки розвитку співробітництва всіх зацікавлених партнерів з регіонів, розташованих у межах
Перемишльського, Пшеворського, Любачівського, Ярославського повітів з польської сторони, а також в
межах Яворівського, Мостиського, Дрогобицького, Самбірського, Городоцького та Пустомитського
районів з української сторони.
Для нас всіх це був ще один не простий рік. Ми зустрілися з проблемами при формуванні районного
бюджету, відповідно виникли труднощі з фінансуванням видатків по бюджетних установах, цільових
програмах, співфінансуванню мікропроектів, переможців обласного конкурсу, тощо.
Але попри всі фінансові проблеми, зарплата працівникам бюджетних установ у 2019 році виплачена в
повному обсязі.
У зв’язку із зменшенням доходів до бюджету у звітному році ми не мали змоги виплатити
матеріальну допомогу малозабезпеченим громадянам з фонду голови ради та депутатського фонду. Так із
загальної суми 186-ти тисяч гривень, що була закладена в бюджеті на реалізацю програми виплати
допомог малозабезпеченим верствам населення Мостиського району, було виплачено всього 18000
гривень. Ці кошти, як виняток, виплачені на лікування тяжкохворих пацієнтів.
На виплату допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей,
загиблих в антитерористичній операції в районному бюджеті було передбачено 100 тис.грн. з них
виплачено 22 тис.грн.
Зате допомоги з фонду голови районної державної адміністрації виплачені в повному обсязі.
Два останні роки, ми маємо проблеми з фінансуванням дитячої школи мистецтв, в якій навчається
315 дітей, в тому числі, 213 дітей – з території Мостиської міської ради. Проте, міська рада штучно
створивши свою музичну школу, відмовилась надавати субвенцію районному бюджету на навчання
«своїх» дітей у школі мистецтв. За минулий рік заборгованість по оплаті за навчання дітей у школі
мистецтв становить більше 3-х мільйонів гривень.
До речі, районна школа мистецтв укомплектована кваліфікованими спеціалістами, забезпечена
музичними інструментами, проведено ремонт приміщення, тому не було необхідності створювати ще
одну аналогічну установу, а просто побудувати ділові конструктивні відносини між бюджетами району
та Мостиської міської ради.

Отанній рік міська рада подавала позови до суду щодо власності приміщення, в якому знаходиться
дитяча школа мистецтв, хоч остання і не претендувала на власність будівлі. Приміщення знаходяться у
власності міської ради і перебували у користуванні школи мистецтв. Незважаючи на те, що відповідно до
пункту четвертого статті 20 Закону України «Про культуру», забороняється виселення закладів культури
в тому числі мистецьких шкіл, з приміщень без надання їм іншого рівноцінного приміщення, міська рада
забрала частину приміщень, де навчались учні школи мистецтв.
Питання формування бюджету, наповнення дохідної частини, ефективний розподіл та перерозподіл
бюджетних коштів були присутні на всіх, без винятку, пленарних засіданнях районної ради.
У зв’язку з недостатнім наповненням районного бюджету, ми проводимо відповідну роботу щодо
залучення коштів сільських рад для фінансування видатків по закладах освіти, зокрема, для придбання
пального для шкільних автобусів, ремонту та придбання меблів.
Сільські ради ради надали кошти для придбання медикаментів та виплати заробітної плати
працівникам лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання пального для
шкільних автобусів, поточний ремонт закладів освіти, придбання інвентаря, тощо.
Одним з важливих напрямків діяльності ради є робота над залученням коштів з бюджетів різних
рівнів (сільського, районного, обласного, державного), коштів міжнародних інституцій, спонсорських
коштів в розвиток району. Здебільшого це інвестиції, спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури
(школи, заклади культури, заклади медицини, комунальна господарка). До співфінансування цих
проектів, а це важлива умова усіх конкурсів, де ми подавали наші проектні заявки, долучались бюджети
місцевих рад. Сьогодні я хочу подякувати Дидятицькоому сільському голові – Івану ЦЮПАКУ,
Хідновицькому сільському голові – Ользі МИХАСЯК, виконуючому обов’язки Мишлятицького
сільського голови Мирославі ЛІПЕЦЬКІЙ за їх внесок у співфінансування мікропроектів.
У 2019 році від Мостиського району подавалось 13 проектних заявок на обласний конкурс
проектів місцевого розвитку, з яких 7 проектів стали переможцями.
Загальна вартість робіт та обладнання проектів становить 2368,421тис. грн.,
з яких 1157,037тис.грн., співфінансування з обласного бюджету.
Вартість робіт, які профінансовані з місцевого бюджету становить 552,285тис. грн.
Внесок громади становить 129,978 тис.грн.
Спонсорські кошти 162,000 тис.грн.
Роботи з акту нефінансового внеску становлять суму 95,038тис.грн.
1. Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ с.Золотковичі Мостиського району Львівської області
(399,998тис.грн.)
2. Закупівля медичного обладнання для реанімаційного відділення Мостиської КЦРЛ
(312,348тис.грн.)
3. Капітальний ремонт приміщення рентген кабінету Мостиської КЦРЛ в м. Мостиська
Мостиського району Львівської області (399,985тис.грн.)
4. Капітальний ремонт Народного дому с.Дидятичі Мостиського району Львівської області
(399,997тис.грн.)
5. Придбання музичної апаратури для народного дому с.Вовчищовичі Мостиського району
Львівської області (128,949тис.грн.)
6. Капітальний ремонт Народного дому с.Мишлятичі Мостиського району Львівської області
(399,998тис.грн.)
7. Будівництво лінії вуличного освітлення в с.Тишковичі Мостиського району Львівської
області (327,146тис.грн.)
У 2020 році Мостиський район подав 2 проектні заявки на обласний конкурс проектів
місцевого розвитку:
 Придбання дитячо-спортивного майданчика на вул.Садовій у с.Вовчищовичі Мостиського
району Львівської області
 Будівництво вуличного освітлення в с.Боратичі Мостиського району Львівської області
Загальна вартість робіт та обладнання поданих проектів становить 555 000 грн., з яких 276 900 грн.,
буде співфінансування з обласного бюджету.
Вартість робіт, які будуть профінансовані з місцевого бюджету становить 166 702 грн.
Внесок громади становить ( спонсорські кошти, та гроші громад) – 111 400 грн.
У підвищенні ефективності діяльності районної ради важливу роль відіграє виконавчий апарат
районної ради, протягом року працівники якого належним чином здійснювали забезпечення діяльності
районної ради, постійних комісій, президії районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої

влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності
консультативно-методичну допомогу. В цьому році, з метою економії коштів, ми провели оптимізацію,
скоротивши 3 штатні посади спеціалістів.
На сьогодні вже склалась практика тісної взаємодії працівників виконавчого апарату та
депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою пленарних засідань та засідань
постійних комісій, попередньо вивчали стан справ з обговорюваних проблем, відпрацьовували проекти
рішень.
Виконавчим апаратом районної ради узагальнюються і беруться на контроль пропозиції депутатів,
висловлені на сесіях, засіданнях президії, та подані в робочому порядку щодо окремих проблемних
питань життя району. Це, зокрема, стосується наболілого питання роботи автоперевізників, які
здійснюють транспортне обслуговування населення нашого району. Питання обслуговування населення
району автотранспортними підприємствами неодноразово слухались на сесії районної ради. З метою
врегулювання цього питання проводились робочі наради спільно з райдержадміністрацією.
В рамках співпраці між районною радою та сільськими радами працівниками виконавчого апарату
надавалась організаційно-правова допомога з питань ведення діловодства, кадрової роботи, оформлення
протоколів сесій, засідань постійних комісій та інше.
Особлива увага приділялась навчанню працівників органів місцевого самоврядування та підвищення їх
кваліфікації.
Організація роботи із зверненнями громадян в районній раді здійснюється відповідно Закону
України “ Про звернення громадян “, Указу Президента України від 16 серпня 2002 року № 150 “ Про
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення “,
затверджених графіків прийому громадян з особистих питань.
Цей важливий напрямок діяльності органів місцевого самоврядування перебуває у полі зору
керівництва районної ради.
У звітному році в районну раду поступило 110 звернень громадян, з них на особистому прийомі 58
звернень.
Основні питання, які порушувались у зверненнях - це соціальний захист населення, транспортне
забезпечення, заміни електричних опор, нарахування і виплата субсидій населенню, ремонту та
грейдерування доріг, благоустрою територій. Кожне звернення було детально розглянуто. З питань,
вирішення яких належали до компетенції районної ради, в переважній більшості були прийняті позитивні
рішення.
Станом на 01 січня 2020 року у спільній комунальній власності району знаходиться 80 об”єктів.
За звітній період районною радою було прийнято 22 рішення з питань комунальної власності, які
стосуються орендних відносин, передачі майна, приватизації, ліквідації комунальних підприємств,
перетворення комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства тощо.
Одним з напрямків підвищення ефективності використання майна комунальної власності є передача
його в оренду фізичним та юридичним особам. За допомогою оренди реалізуються, як інтереси
власника, так й інтереси орендаря, що дає змогу ефективно використовувати орендоване ним майно.
В 2019 році, відповідно до укладених договорів оренди, використовувались 12 об”єктів комунальної
власності. За звітний рік надходження від оренди комунального майна склали 345 тис грн., що на 6 %
більше минулорічного показника.
У звітному році укладено 5 нових договорів оренди із суб’єктами підприємницької діяльності і зараз
в оренді перебувають 33 об’єкти комунальної власності.
За ці кошти проведено поточний ремонт системи електропостачання четвертого поверху
адмінбудинку районної ради, оплачено послуги за висвітлення інформації про роботу районної ради в
газеті «Наш край». Кошти від орендної плати використовуються також для оплати проведення
незалежної оцінки об’єктів комунальної власності, виготовлення технічних паспортів, проведення
поточних ремонтів об’єктів комунальної власності.
Районна рада являється засновником комунального некомерційного підприємства «Мостиський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги». В структурі Центру працюють 4 лікарські
амбулаторії загальної практики сімейної медицини: Малнівська, Соколянська, Золотковицька і

Зав’язанцівська. Фінансування центру здійснює Національна служба здоров’я України пропорційно до
укладених угод з сімейними лікарями.
За кошти державного бюджету у 2019 році придбано 2 машини невідкладної допомоги для
Зав’язанецької та Соколянської лікарських амбулаторій.
У зв'язку з недостатньою кількістю укладених угод із сімейними лікарями, фінансування закладів
охорони здоров'я первинної ланки бажає бути кращим. Тому у 2019 році для фінансування видатків
центру ПМСД залучались кошти сільських рад.
Всього сільськими радами було профінансовано заклади первинної ланки медицини в сумі 132
тис.гривень, зокрема,
Маломокрянівська сільська рада – 19 тис.грн.,
Золотковицька сільська рада – 19 тис.грн.,
Гостинцівська сільська рада – 18 тис.грн.,
Зав'язанцівська сільська рада – 18 тис.грн.,
Хідновицька сільська рада – 17 тис.грн.,
Дидятицька сільська рада – 15 тис.грн.,
Мишлятицька сільська рада – 12 тис.грн.,
Чернівська сільська рада – 12 тис.грн.,
Соколянська сільська рада – 2 тис.грн.
З призначенням на посаду директора центру ПМСД Олександра Фащевського, значно активізувалась
робота щодо підписання угод і, відповідно, залучення коштів Національної служби здоров’я України та
місцевих рад. З цією метою здійснено виїзні наради у всіх лікарських амбулаторіях, відвідано всі ФАПи
для роз’яснення нових принципів медичної реформи. На жаль, довелось провести і непопулярні заходи з
метою економії фонду заробітної плати, а саме, скорочення штату , переведення на режим неповного
робочого часу, тощо.
Вихідна допомога працівникам ПМСД при скороченні виплачена частково. І зараз вже маємо позови
в суді щодо виплат цієї допомоги та компенсаційних виплат у зв’язку із несвоєчасною її виплатою.
Гострою є проблема забезпечення амбулаторій високваліфікованими лікарськими кадрами. Тому
що ніхто після закінчення медичного вузу не хоче йти працювати в сільську амбулаторію ще й до того на
мінімальну зарплату.
Беручи до уваги той факт, що фінансування лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських
пунктів напряму залежить від кількості укладених угод, прошу депутатів, всіх присутніх, хто по якійсь
причині ще не уклав таких угод, укласти їх з сімейними лікарями, що працюють в районному центрі
ПМСД.
В рамках проведення другого етапу медичної реформи районною радою у звітному році
створено комунальне некомерційне підприємство “Мостиська центральна районна лікарня”, яке з
квітня цього року має перейти на нові принципи фінансування вторинного рівня надання медичної
допомоги, що в підсумку мало б сприяти покращенню якості надання медичних послуг та медичного
обслуговування населення нашого району. Про результативність реформи закладів охорони здоров’я
зараз говорити рано. Поживемо, побачимо як покращиться рівень медичного обслуговування наших
громадян.
Районна рада є засновником закладів освіти району. Як і в кожній бюджетній установі тут
також є проблеми з фінансуванням. Здебільшого вони стосуються довезення учнів до шкіл та
забезпечення харчування учнів. І тут треба віддати належне сільським радам, які надали посильну
фінансову допомогу для фінансування видатків по закладах освіти і перерахували для цих витрат
кошти в сумі 421 398 гривень.
Найбільше коштів на утримання закладів освіти перерахували Дидятицька сільська рада –
204 тис.гривень, Маломокрянівська сільська рада – 69.4 тис.гривень, Гостинцівська сільська рада –
55 тис.гривень, Чернівська сільська рада – 29 тис.гривень, Шегинівська сільська рада – 29
тис.гривень, Мищлятицька сільська рада – 25 тис.гривень, Зав'язанцівська сільська рада – 10
тис.гривень. Відповідно, хочу подякувати сільським головам Івану Цюпаку, Любі Коваль, Михайлу

Чурі, Надії Федевич, Ігору Кривейку, Олегу Крутію, Мирославі Ліпецькій за організовану роботу
серед депутатів щодо виділення коштів для закладів освіти.
Одним з проблемних питань фінансування закладів освіти є малокомплектні школи. Освітня
субвенція надходить до районного бюджету в розрахунку на одного учня. Відповідно,
малокомплектні школи не мають достатньо коштів і фінансуються за рахунок тих шкіл в яких
навчається більша кількість учнів.
Щоб якось номалізувати ситуацію і не понижувати ступінь шкіл, в минулому році
Великомокрянську та Судковицьку школи реорганізовано у філії Крукеницького опорного закладу
освіти.
У звітному році Малнівськоволянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів реорганізовано у
філію шляхом приєднання до опорного навчального закладу Малнівський навчально-виховний
комплекс .
Здійснено, також, ряд інших заходів з метою забезпечення функціонування закладів освіти в умовах
жорсткої економії бюджетних коштів .
У звітному році придбано 3 шкільні автобуси для Малнівського, Соколянського та
Зав’язанцівського навчально-виховних комплексів. З районного бюджету виділено кошти в сумі 3
млн.гривень для співфінансування видатків на придбання автобусів
Враховуючи припинення виробничої діяльності комунального підприємства «Мостиська
районна друкарня», високу зношеність та моральну застарілість обладнання й устаткування,
відсутність у підприємства обігових коштів, районною радою було прийнято рішення про ліквідацію
цього підприємства, як юридичної особи. На даний час ліквідаційною комісією проводяться
відповідні організаційно-правові заходи, пов”язані з розрахунками з юридичними особами. З
працівниками друкарні, які були вивільнені у зв’язку з ліквідацією, проведено повний розрахунок.
В зв’язку із посиленням конкуренції на ринку технічної інвентаризації, зумовленої змінами в
законодавстві, виникли фінансові проблеми у діяльності комунального підприємства «Районне бюро
технічної інвентаризації».
Шановні депутати! Основним завданням районної влади залишається забезпечення життєдіяльності
місцевих рад та бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Є багато проблем, які
необхідно спільно врегулювати. Тому звертаюся до керівників громад, бюджетних установ спокійно і
виважено приймати рішення врегулювання окремих питань роботи органів місцевого самоврядування, не
шукати ворога там, де його нема, адже ми всі працюємо в інтересах жителів району, незалежно від того
що вони проживають на території об’єднаних чи не об’єднаних громад.
Шановні депутати, 2020 рік стане для нас в якійсь мірі переломним, бо в цьому році пройдуть
вибори до місцевих рад. Відповідно до нового Виборчого кодексу України, ці вибори пройдуть на базі
нового адміністративно-територіального устрою, тобто будуть укрупнені райони та
завершена
децентралізація базового рівня - ОТГ.
Щодо укрупнення районів, хочу сказати наступне: за попередніми пропозиціями щодо поділу
нашої області на райони Мостиський район планувалось приєднати до Самбірського району.
У зв’язку з тим, що ці пропозиції були подані обласною державною адміністрацією без
врахування думки та інтересів громадян, органів місцевого самоврядування та будь-яких соціальноекономічних аргументів на сесії районної ради 10 жовтня 2019 року ми з вами прийняли заяву до
Прем’єр-міністра України О.Гончарука, міністра розвитку громад та територій України А.Бабак,
голови Львіської обласної держаної адміністрації М.Мальського, голови Львівської обласної ради
О.Ганущина
щодо існуючих пропозицій про зміни в адміністративно-територіальному устрої
Львівщини, у якій обґрунтували доцільність приєднаня Мостиського району до Львівського або
Яворівського району (у разі його створення), так як, відповідно до проведеного економічного аналізу,
Яворівський район займає одну з кращих позицій щодо залучення прямих іноземних інвестицій з
розрахунку на одну одиницю населення, у зв’язку з тим, що він входив до вільної економічної зони, і
цей фактор в значній мірі міг би вплинути на рівень соціально-економічного розвитку Мостищини. А
з містом Львів у нашого району склалися тісні історичні, культурні та економічні зв’язки. Тут
налагоджено вигідне автомобільне та залізничне транспортне сполучення. Всі населені пункти

району мають автомобільне сполучення зі Львовом, значна частина населення району користується
залізничним транспортом сполучення Мостиська Другі-Львів.
Після цього, ми, голови Яворівської, Жовківської та Мостиської районних рад по цьому
питанні були на особистому прийомі у тодішнього міністра розвитку громад та територій Альони
Бабак. Думаю це дало свій результат. За останніми пропозиціями, на Львівщині буде створено
Новояворівський район (округ), до якого увійдуть, Мостиський, Яворівський, Городоцький райони та
Рудківська ОТГ Самбірського району. Наскільки достовірний цей прогноз побачимо, бо багато
інформації по цьому питанню замовчується.
Щодо об’єднання громад, то Перспективний план формування територій громад Львівщини
обласна адміністрація подала на розгляд Кабінету Міністрів. Зараз його ще доопрацьовують і ми не
знаємо точно буде в нас 5 громад чи 3 громади.

Сьогодні я не буду перераховувати всіх конкретних досягнень і проблем районної ради, вони
вирішуються в міру можливого, на пленарних засіданнях та в робочому порядку і ви всі є свідками цього.
Думаю, кожен для себе зробить аналіз: що я зробив для покращення життя громади Мостиського району,
свого округу, чи просто для конкретного виборця.
Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити що є і недопрацювання, не все
заплановане вдалося реалізувати.
Завершуючи свій виступ, прошу всіх до об’єднання і порозуміння та зробити максимум можливого в
питаннях соціально-економічної розбудови та стабілізації ситуації в районі, працювати разом, а
конкурувати лише добрими справами, ми сильні і перейдемо через усі нинішні випробування.
Головне – знайти нові підходи і шляхи у вирішенні наболілих проблем.
Запорукою цьому є тісна співпраця всіх гілок влади та бажання депутатів працювати на благо нашого
району.
Я щиро дякую всім депутатам за підтримку, за розуміння та конструктивні поради, дякую
керівникам місцевих рад, керівникам установ та організацій за підтримку, взаєморозуміння та спільну
роботу.
Завершуючи свій виступ, хотів би сказати, що районна рада і я особисто завжди відкритий для
спілкування, дискусій, об’єктивних зауважень та ділових пропозицій.

Бажаю усім нам щастя, миру, міцного здоров'я.
Слава Україні!

