
(слайд 1) 

Шановні присутні!  

(слайд 2) 
 

На Ваш розгляд пропонується звіт про проведену роботу у 2017 році та 

основні завдання на 2018 рік. 

(слайд 3) 

 
 

І. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА  ІНВЕСТИЦІЇ 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу у 2017 

році становив  35,8 тис.грн., що на 32,1% більше проти 2016 року  (в області – 32,3 

тис.грн). За цим показником район посів 8-е місце в області (у 2016 відповідно 9-е). 

(слайд 4) 

(слайд 5) 

Всього у 2017 році промислові підприємства району реалізували промислової 

продукції (товарів, послуг) на 3,3 млрд.грн., що становить 132,6% до відповідного 

періоду торік і склало 4,1% від загальнообласного показника. За обсягом  

реалізованої продукції район зайняв 5 місце в обасті. 

(слайд 6) 

 

Підприємствам переробної промисловості належало 50,7% від усієї 

реалізованої продукції (приріст 27,2%), добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів – 43,4% (приріст – 44,2%). 

(слайд 7) 

 

У 2017 році: 

• введенно в дію нове підприємство по виробництву вагонки ТзОВ 

«НЕКСТ ЛЕВЕЛ ПЛАСТ», де створено 18 робочих місць; 

(слайд 8) 

 

• фірма «Акрополіс» відкрила три швейні цехи на базі Угнівського  

аграрно-будівельного ліцею в містах Белз та Угнів, де створено 56 

нових робочих місць. Ще 8 нових робочих місць створено цією фірмою 

в м.Великі Мости. 

(слайд 9) 

 

Підприємства району у 2017р. виконали будівельних робіт на 26,4 млн.грн, 

що становило 0,4% від загального обсягу в області. У перерахунку на одного 

мешканця це 286,6 грн., що більше, ніж торік на 20,5% (у 2016 році – 236,6грн.). За 

обсягом виконання будівельних робіт район посідає 16 місце в області. 

(слайд 10) 

 

На виконання обласної програми мікропроектів в Сокальському  районі   

реалізовано 50  мікропроектів.  

В галузі „Охорона здоров’я” -  16 об’єктів. 

В галузі „Освіта” -  23 об’єкта. 

В галузі „Культура” –   2  об’єкта. 



Також  завершені  роботи  ще по 9 об’єктах (місцеві ради): 

- ремонту  даху  в  садочку  с. Хоробрів; 

- придбання меблів в садочку с. Волсвин; 

- ремонт  вуличного  освітлення с. Стенятин, Поториця. 

- ремонт дошкільної установи село Заболоття 

- капітальний ремонт із заміною вікон в Народному домі в с. 

Реклинець; 

-  ремонт трьох садочків в м.Сокаль. 

Освоєно –  станом   на 31.12.2017 р. – 9,9  млн. грн. 

Відсоток   освоєння  коштів  - 100,0%. 

(слайд 11) 

 

За кошти Державного фонду регіонального розвитку реалізувався проект 

„Завершення будівництва загальноосвітньої школи І-ІІ ст. на 150 учнів з двома 

дошкільними групами по 15 дітей та ФАПом  в с. Пристань Сокальського району 

Львівської  області”  де  замовником   є  УКБ  Львівської ОДА.  

(слайд 12) 

 

В грудні 2017 року на виконання угоди про партнерство від 25 квітня 2016 

року відповідно до п.1розпорядження голови Львівської обласної державної 

адміністрації від 1 квітня 2016 року №182/0/5-16 «Про результати відбору центрів 

надання адміністративних послуг для участі в проекті технічної допомоги 

Європейського Союзу «Центр надання адміністративних послуг як інноваційний 

інструмент взаємодії влади та громади» (далі — Проект) завершено реалізацію 

Проекту щодо модернізації ЦНАПу (м.Сокаль, вул.Тартаківська,7). На фінансування 

заходів з модернізації ЦНАПу  Європейським Союзом в рамках даного  Проекту 

виділено 1350 тис. гривень, обсяг співфінансування становить 270 тис.грн. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017року  за                 

№ 689-р ,  та від 06 грудня 2017р. № 861 виділено субвенцію  з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій  3,9 млн.грн. , освоєно 2,2 млн.грн. Завершено  роботи на 13 

обєктах із 26. 

(слайд 13) 

 

Протягом 2017 року були введені в експлуатацію наступні об’єкти: 

• станція знезалізнення води в м.Великі Мости; 

• станція технічного обслуговування автомобілів з магазином 

автозапчастин в с.Межиріччя; 

• будівництво зернового елеватора ПП «Західний Буг» (с.Жвирка). 

 

(слайд 14) 

 

У 2017 році капітальні інвестиції підприємств та організацій району 

становили 414 млн.грн., що на 44,2% більше проти відповідного періоду торік 

(1,9% від загальнообласного обсягу). За цим показником серед регіонів області 

район посів 11 місце. 



У розрахунку на одну особу у районі припало 4464 грн.  інвестицій (в області – 

8876 грн.). Це на 44,1% більше проти відповідного періоду 2016 року. За цим 

показником район посів 14 місце. 

(слайд 15) 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), залучених у 

підприємствах, організаціях району з початку інвестування, на 01.01.2018 року  

становив 40,9 млн. дол. США  або 3,4 % від загально обласного обсягу. У відсотках 

до обсягу станом на 01.01.2017 року це склало 115,6%. За обсягами іноземних 

інвестицій район посів 5 місце в області.  

(слайд 16) 

 

В розрахунку на одного мешканця району припало 443 дол. США прямих 

іноземних інвестицій. За цим показником район посів 9  місце в області. 

(слайд 17) 

 

Лідерами в інвестуванні підприємств району є партнери з Данії. Також 

великий обсяг інвестицій надійшов із Німеччини. 

(слайд 18) 

 

Впродовж 2017 року  в районі прийнято в експлуатацію 21 індивідуальний 

житловий будинок загальною площею 4933  м. кв., що до відповідного періоду торік 

склало 86,8%.  (за  2016 рік – 5680 м.кв.) 

            

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла на  10 тис. населення  становить  - 536,2 

кв. м. 
 

 

ІІ. СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

(слайд 19) 

         

Господарську діяльність на території району здійснює 121 сільськогосподарське 

підприємство,  з них – 96 фермерські господарства, а також 18 320 господарств 

населення.  

            Посівна площа сільськогосподарських підприємств району складає  41528 га.  

 

 На території району діє: 

- 3 великі агрохолдинги, посівна площа яких складає 18275 га, що становить  

44,0 %  із загальної посівної площі с/г підприємств району,  з них ПП "Західний Буг" 

– 14261 га. 34,3% від загальної посівної площі, яку орендують підприємства, ПП 

"РОТЕН" – 3277 га. 7,9%, ТзОВ "Агро ЛВ Лімітед" – 737 га. 1,8%. 

- 8 великих підприємств ( площею від 1000 до 3000 га), посівна площа яких 

складає 12700 га, що становить  30,6 %  із загальної посівної площі с/г підприємств 

району 

- 4 підприємства (площею від 500 до 1000 га), посівна площа яких складає 

2393 га – 5,8%. 

 -   106 середніх і дрібних підприємств (площею до 500 га), посівна площа 

яких складає 8160 га. – 19,6%.  



 

(слайд 20) 

 

В районі є 9 переробних підприємств з яких: 

-  2 -  займаються виробництвом хліба, хлібобулочних виробів, борошна, круп 

та кондитерських виробів, а саме (ПП "Козацький курінь", МП ВПП " Ніка"). 

  - 1 -  займається виробництвом етилового спирту ( ДП Укрспирт Борокський 

спирт завод) 

  - 2 -  займаються  переробкою молочної  продукції (ТзОВ СУНП "Скомекс", 

ПП "Барвінко-В")  

 - 4 -  займається переробкою м'ясної продукції (ТзОВ "Єврокомерс", ТзОВ 

"Богатир", ТзОВ "Агро-Інвест" ТМ " Сокальські ковбаси").  

В сільському господарстві працює близько 2100 осіб. Середньомісячна 

заробітна плата одного штатного працівника   за 2017 рік  склала 3947 грн .У 

сільськогосподарських  підприємствах району відсутня заборгованість з виплати 

заробітної плати. 

За фінансовими результатами роботи галузь сільського господарства 

прибуткова,  одержано 74.9 млн.грн прибутку, з рівнем рентабельності  27.8 %. 

     Нарахована  і виплачена орендна плата   за використання земельних паїв в 

сумі  44.5 млн. грн., що становить 4.5 % від вартості земель.  

 

Рослинництво 

(слайд 21) 

 

           З урожаю 2017 року господарствами району  зібрано : 

  - 183.1 тис. тонн зерна, що становить 100.0 % до прогнозу та 100.5 % до    

минулого року, 

  -  260.0 тис. тонн цукрових буряків 153.3 % до плану та 153.5 % до минулого 

 року,     

  -   18,8 тис. тонн ріпаку 136.2 % до плану і 159.3 % до минулого року, 

  -   12.7 тис. тонн сої 100.0 % до плану і 100.0  % до минулого року,  

  -   27.7 тис. тонн овочів  100.0 % до плану і 103,7 % до минулого року, 

  - 116.8 тис. тонн картоплі 100.0 % до плану і 100,1 % до минулого року.  

Структура  валового  виробництва с/г продукції  Сокальського району у % до 

рівня обласних показників ( суспільний сектор) : 

Зернові – 13.3 %, соя – 9.6 %, ріпак – 11.6 %, соняшник – 3.5 %, цукровий 

буряк – 29.2%.  

Тваринництво. 

(слайд 22) 

 

    За  2017 рік    виробництво продукції тваринництва  складає: 

  - молока 44.1 тис. тонн, що становить 100 .0 % до прогнозу та 93.8 % до    

минулого року, 

  - м’яса 10.7 тис. тонн, що становить 101.0 % до прогнозу та 102.0 % до 

минулого року, 

  - яєць 41.3 млн. штук. що становить 100.0 % до прогнозу та 100.2 % до 

минулого року,  



Виробництвом молока в районі займаються 7 господарств. Агроформуваннями 

вироблено 6,7 тис.тонн,  або + 2,9 тис.тонн більше до минулого року. Найбільшу 

питому вагу у виробництві молока  мають ПАФ "Білий Cтік"-41,7% , ДП "Молочні 

ріки" – 41,4%, ТзОВ " Галичхутро"- 9,3%. 

               Виробництвом  м’яса в районі займаються 17 господарств, які у 2017 році 

реалізували 3,9 тис.тонн, що до минулого року складає +1,6 тис.тонн. Питома вага 

м’яса свинини до загального виробництва складає 90,8 %. Найбільшу питому вагу  у 

виробництві займають ТзОВ "Угринів Еко Ферм" – 37,8%, ПП "Русинська м’ясна 

компанія" – 20,2%, ФГ "Шпиколос" – 20,3%,  ПАФ "Білий Стік" – 16,2%, ТзОВ 

"Галичхутро" – 4,1%. 

(слайд 23) 

           

 ТзОВ "Галичхутро" займається розведенням хутрових звірів, яке є єдиним 

підприємством в західному регіоні, та постійно оновлює свій генетичний потенціал.  

(слайд 24) 

  

У 2017 році ТзОВ "Угринів Еко Ферм" закупило 700 голів племінних свинок з  

Бельгії. В 2018 році підприємство планує закупити ще 500 голів свиней.  

Структура валового виробництва с/г продукції  Сокальського району у % до 

рівня обласних показників ( суспільний сектор ): 

Молока – 23.6 %, м’яса – 4.2 %, яйця – 3.4%, поголів’я ВРХ – 13.3%, поголів’я 

корів – 15.9 %, поголів’я свиней – 5.3%. 

                            

Використання сільськогосподарських земель. 

Площа Сокальського району становить 157 тис.га, в тому числі   

сільськогосподарські угіддя 105.4тис. га., з яких рілля 64.4 тис.га, сінокосів 21.6 

тис.га, пасовищ 18.1 га, багаторічні насадження 1.4 тис.га. 

(слайд 25) 

 

          Планова  структура  посівних площ під урожай 2018 року: 

 

Посівна площа     -            64141 га, в тому числі – 

 

- Зернові                           – 34093 га, в тому числі: 

- озимі зернові -  22362 га 

- ярі зернові     -  11731 га  

 

  - Озимий ріпак                  -5645 га.     

  - Цукровий буряк             -4644 га 

  - Соняшник                       -1500 га 

  - Соя                                  -5900 га 

  - Картопля                         -6603 га 

  - Овочі                               -1324 га 

  - Кормові культури        – 4432 га 
 

 

 

 



ІІІ. АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ  
 

(слайд 26) 

 

З метою реалізації Програми розроблення містобудівної документації в 

Сокальському районі  у 2017 робота проводилась за рахунок коштів обласного ( 100 

тис.грн.), районного бюджету( 255 тис.грн.) та за кошти місцевих рад (455 тис.грн.). 

Так розпочато розроблення генеральних планів на нових підосновах 10 сіл: Карів, 

Перетоки, Бояничі, Стаївка, Діброва,  Ромош, Трудолюбівка, Ульвівок, Пісочне та 

Шихтори, для міста Угнів – завершено розроблення Історико-архітектурного 

опорного плану . Продовжуються роботи  по розробленню генпланів  13 населених 

пунктів : смт.Жвирка, сіл Завишень, Бутини, Шишаки, Борок, Романівка, Муроване, 

Теляж, Острів, Савчин, Гута, Велике та Княже. 

За  2017 рік затверджено 11 генеральних планів, а саме: для сіл Опільсько, 

Волсвин, Городище, Бендюга, Заріка, Перв’ятичі, Спасів, Волиця (Волицька 

сільська рада), Тудорковичі, Войславичі, Домашів. 

Затверджено історико-архітектурний опорний план м.Белз та проведено 

експертизу генплану міста. На засіданні архітектурно-містобудівної ради при  

департаменті архітектури та  розвитку  облдержадміністрації розглянуто генеральні 

плани сіл Бутини, Шишаки та Поториця.  Проведено громадське  обговорення 

генеральних  планів  сіл Княже та Комарів. 

            На завершенні розроблення генеральних планів 8-ми сіл: Заболоття, Корчів, 

Лучиці, Варяж, Реклинець, Стремінь, Ванів, Глухів. 

Затверджено проект землеустрою щодо зміни меж с.Добрячин. Погоджено 

обласною радою проект зміни меж м.Великі Мости, на завершенні така ж робота  по 

9-ти селах  Скоморохи, Борятин, Рудки, Тартаків. Двірці, Волиця, Перв»ятичі, 

Спасів та Опільсько.  З обласного бюджету на згадані роботи було виділено 40 

тис.грн., з районного -125 тис.грн., Решта  коштів – з бюджету місцевих рад.  

             Відповідно до прийнятих рішень місцевими радами на території населених 

пунктів та розпоряджень голови райдержадміністрації  (за межами населених 

пунктів) з метою впорядкування забудови, визначення територій для обслуговування 

існуючих та будівництва нових об’єктів ( в т.ч. інвестиційних) розроблено 43  

проекти детальних планів територій, зокрема розроблено проекти кварталів садибної 

забудови в селах Бутини (на 45 ділянок), Пристань (на 15 ділянок) та Карів (на 31 

ділянку), Савчин (7 ділянок)   а також  для розташування груп будинків розроблено 

детальні плани територій в місті Великі Мости, селах  Бутини, Ванів, Реклинець 

Добрячин.    

 

На  виконання Цільової програми містобудівного кадастру  у Сокальському 

районі  виділено на придбання чергової ліцензії 20 тис.грн., що дало можливість 

належним чином забезпечити надання адміністративних послуг у сфері містобудування для 

мешканців району.      

   (слайд 27) 

          

    На реалізацію Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини 

Сокальського району на 2017 рік було   виділено 370 000грн., в тому числі:  



-  на виготовлення пам’ятко-охоронної документації на пам’ятки архітектури 

(паспортизація) - заплановано 30 тис.грн. Кошти освоєні в повному обсязі. 

Виготовлено паспорти 6- ти пам’яток архітектури а саме: 

* Синагога XVIIст./кам/ - м. Угнів; 

* Каплиця Жуковських XIXст /кам/- м.Угнів; 

* Млин водяний XIXст /кам/, ох№2956/Лв м.Угнів; 

* Школа /монастир сс..Феліціянок/ 1896р., кам –м.Угнів; 

* Костел с.Корчів 1902р. /кам/; 

* Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці 1827-1834 рр/кам/; 

(слайд 28) 

 

  - на реставрацію церкви Св.Косми та Дем’яна в с.Цеблів – 80 тис.грн. ( 

скеровано як субвенцію до обласного бюджету), З обласного бюджету на даний 

об’єкт було виділено 200 тис.грн. 

(слайд 29) 

                

- на виготовлення   проектно- кошторисної документації на реставрацію церкви Св. 

Івана Богослова в с.Фусів – 80 тис.грн.; 

-  на вишукувальні, науково-дослідні та проектні роботи реставрації  церкви                       

Св Миколая в м.Сокалі – 100 тис.грн  (освоєно 98,329 тис.грн);  

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на протиаварійні та 

невідкладні  консерваційні роботи  на костелі  Св.Марка в с.Варяж – 80 тис.грн.                            

( освоєно 79,78 тис.грн.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІV. БЮДЖЕТ 

 

(слайд 30) 

 

Обсяг доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одиницю 

населення  становить 2580 грн, що на 698 грн більше 2016року( рейтингове місце 

серед районів області-8-ме ). 

До загального фонду місцевих бюджетів району за 2017 рік надійшло 

232.3млн.грн податків та зборів, що становить 124.9% річних планових призначень. 

і більше надходжень минулого року на 60,5 млн.грн. Серед районів області це 

найкращий показник. 

(слайд 31) 

         

Темп зростання доходів місцевих бюджетів (без власних надходжень та 

трансфертів) складає 136,7% до відповідного періоду 2016 року і є на 2,1% більшим 

середньообласного, середній показник по області складає 134,6%. 

Станом на 01.01.2018 року податковий борг до зведеного бюджету по 

Сокальському району становить 277.1 млн.грн, що на 36,7млн.грн менше ніж на 

початок року. 

(слайд 32) 

 

Надходження акцизного податку з реалізації в роздрібній торгівлі підакцизних 

товарів у розрахунку на одиницю населення становить 140 грн, а це на 14 грн більше 

ніж у 2016 році. Сокальський район займає 18-е місце у рейтингу серед районів 

області по даному податку. В загальному по району надходження по податку  

складають 13,0 млн.грн, що становить 110,6 % до минулого року. 

(слайд 33) 

 

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб на одиницю населення 

становить 1753грн, це є 6-й показник серед  районів області, проте у порівнянні до 

середньообласного на 868грн є меншим.  

За звітний період до районного бюджету надійшло 162,2 млн.грн даного 

податку. Динаміка надходжень у 2017 році є меншою у порівнянні із 

середньообласним і складає 134,1%(середній по області143,7%).  

(слайд 34) 

 

Обсяг надходжень плати за землю на одиницю населення становить 236 грн, 

що більше ніж у 2016 році на 66 грн. За 2017 рік даного платежу на рахунки 

місцевих рад надійшло 21,9 млн.грн, що становить 138,5% до минулого року та 

більше від середньообласного показника на 23,1%(середній по області 115,4%). 

(слайд 35) 

 

Обсяг надходжень єдиного податку на одиницю населення становить 299 грн, 

що є більшим  на 95грн у порівнянні з минулим роком. 

 У 2017 році до бюджетів місцевих рад надійшло 27,6 млн.грн, що становить 

150,9% планових призначень.  

Темп зростання надходжень єдиного податку у 2017 році склав 146%, що є 

середнім показником серед районів області та більшим середньообласного на 4,4%. 



 
 

V. РИНОК ПРАЦІ 

(слайд 36) 
 

У Сокальському районі спостерігається ріст середньомісячної заробітної 

плати.  Так  середня заробітна плата одного працівника на кінець ІІІ кварталу 2017 

року становила   6567 грн. у 2016 році становила -  4786 грн.  

Середньооблікова штатна чисельність працівників по району у 2017 році –         

14,6 тис.осіб (2018 рік - 15,2 тис.осіб). 

(слайд 37) 

 

Станом на 01.01.2018 року заборгованість із заробітної плати становить 76,2 

тис. грн., по економічно – неактивному підприємстві ТзОВ «Престиж – Авто». 

Протягом 2017 року погашено 100% (10,1 млн.грн.) заборгованості на 

підприємствах – банкрутах вугільної промисловості  ВАТ «Червоноградська 

автобаза» - 1,2 млн.грн. та ПАТ «Львівська вугільна компанія» - 8,9 млн.грн. 

(слайд 38) 

   

Упродовж 2017 року у Сокальському районі створено 768  нове робоче місце. 

З них: 

- юридичними особами – 186 місць; 

- фізичними особами для найманих працівників  - 231 місць; 

- чисельність осіб, котрі пройшли реєстрацію як субєкти підпріємницької діяльності 

– 351 особа. 

По галузях економіки: 

• Оптова та роздрібна торгівля – 335 місць; 

• Промисловість – 181 місць; 

• Сфера обслуговування та надання різних видів послуг – 114 місце; 

• Сільське господарство - 25 місць; 

• Транспорт і зв'язок – 50 місць; 

• Будівництво – 30 місць; 

• Комп’ютерне програмування – 34 місць. 
 

 

VІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА 

(слайд 39) 
 

                       

1.Протягом 2017 року управлінням соціального захисту населення проведено 

нарахування та виплату різних видів допомог та компенсацій на суму 316,5 млн. грн. 

(2016 рік – 277,6 млн.грн.), яким скористались понад 25 тис. сімей (2016 рік – понад 

23 тис. сімей) збільшення + 14%. 

Для контролю за наданням державних соціальних пільг сформовано «Єдиний 

державний реєстр пільговиків», до якого станом на 01.01.2018 року внесені 16,9 тис. 

осіб., які мають право на пільги, за надання яких відшкодовано  9,6 млн. грн. (2016 

рік – 16,0 млн. грн.). Зменшення – 60%. 

Сума компенсаційних виплат за проїзд окремих пільгових категорій громадян 

становить 1697,4тис.грн., ( 2016 рік – 813 тис. грн), збільшення  + 108,8%.  



З них:  

• за рахунок обласного бюджету – 831,7тис.грн.; 

• за рахунок районного бюджету – 865,7тис.грн. 

Сума компенсаційних виплат за пільговий проїзд залізничним транспортом 

приміського сполучення за рахунок районного бюджету відшкодовано 100,0 тис. 

грн. 

(слайд 40) 

 

2.Станом на 1 січня 2018 року житловими субсидіями охоплено 16,5 тис. 

домогосподарств, що становить 69% від усіх сімей району (на 01.01.2017 р – 14,8 

тис. домогосподарств), за що відшкодовано 165,4 млн. грн. (станом на 01.01.2017 

року – 138,0 млн. грн.). Збільшення +19,6 %. 

 

3. Робота з демобілізованими учасниками АТО 

(слайд 41) 

 

Станом на 1 січня 2018 року в Центрі допомоги учасникам АТО зареєстровано  

509 демобілізованих учасників АТО, з них 10 осіб з інвалідністю внаслідок війни.  

 Проводиться активна робота, щодо вивчення проблемних питань 

військовослужбовців та шляхів їх вирішення. Призначено відповідальних осіб з 

числа працівників Сокальського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, управління соціального захисту населення Сокальської РДА, 

територіального центру соціального обслуговування, на 10 осіб демобілізованих 

учасників АТО – 1 соціальний працівник. Сформовано реєстр демобілізованих 

учасників АТО, який постійно оновлюється в он-лайн режимі.  

 Проводяться зустрічі та відвідування сімей учасників АТО з метою вирішення 

соціально-побутових проблем та потреб їх родин, надання соціально-психологічної 

допомоги, у разі необхідності взяття їх під соціальний супровід.  

 

Грошова допомога: 

- з обласного бюджету надано грошову допомогу 36 особам на суму 108.0 тис. грн. 

- з районного бюджету надано грошову допомогу 299 особам на суму 550,5 тис. грн. 

Медичне забезпечення. 

Реалізовується районна «Програма медичного забезпечення демобілізованих 

учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на 

сході України, а також поранених в ході Революції Гідності»  надано 421 

медичну послугу на суму 227,4 тис. грн. 

Земельні ділянки. 

 забезпечено 

під будівництво  571 

під садівництво 307 

під сільське господарство 901 

Всього 1779 

 



Санаторно – курортне оздоровлення.  

Оздоровлено 20 осіб на суму 116,9 тис. грн. 

 

 

Робота з сім’ями загиблих учасників  АТО 

(слайд 42) 

 

Станом на сьогодні в Сокальському районі проживає 12 сімей загиблих 

учасників АТО (27 членів сім’ї загиблого). 

Грошова допомога: 

- з обласного бюджету надано грошову допомогу 7 особам на суму 210.0 тис. грн. 

- з районного бюджету надано грошову допомогу 27 особам на суму 355,4 тис. грн. 

Медичне забезпечення. 

Реалізовується районна «Програма медичного забезпечення демобілізованих 

учасників АТО та членів сімей загиблих військовослужбовців під час АТО на 

сході України, а також поранених в ході Революції Гідності» звернулось 14 осіб, 

надано медичну допомогу на суму 7,8 тис. грн. 

 

Земельні ділянки. 

 забезпечено 

під будівництво  9 

під садівництво 9 

під сільське господарство 3 

Всього 21 

 

Забезпечення житлом. 

7 сімей загиблих учасників АТО забезпечено житлом (3,4 млн.грн.), з них 5 

сімей у 2017 році на суму 2,7 млн.грн.  

 

4. Оздоровлення дітей учасників АТО 

У 2017 році охоплено оздоровленням та відпочинком у стаціонарних таборах 

58 (2016 рік - 60 ) дітей учасників АТО, зменшення - 4,4%. 

А саме: 

- 23 дитини – за кошти обласного бюджету; 

- 24 дитини – за кошти районного бюджету (75,0 тис. грн.); 

- 11 дітей –  за спонсорські кошти (34,4 тис. грн.). 

 

5. Активна робота проводиться волонтерами благодійного фонду «Карітас - 

Сокаль», напрям роботи – підтримка соціально – незахищених категорій громадян  

та волонтерами громадської організації «Правий сектор» - 5 осіб, напрям роботи – 

підтримка військовослужбовців у зоні АТО (2017 рік – 4 виїзди в зону АТО). А  

також громадською організацією  „Спілка воїнів-учасників антитерористичної 

операції Сокальського району та м.Червоноград” проводиться активна робота щодо 

підтримки учасників АТО.  



 

            6.На  обліку служби у справах дітей Сокальської райдержадміністрації станом 

на 1 січня 2018 року, перебуває 119 дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

               У 2017 році надано статус дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 13 дітям.  В сімейні форми виховання            влаштовано – 12 дітей, а 1 

дитину влаштовано у Будинок дитини №1 міста Львова за станом здоров’я. 

Протягом 2017 року у районі  створено 2 прийомні сім’ї та влаштовано на 

виховання та спільне проживання 4 дитини.  

Загалом у  Сокальському районі функціонує:  

9 - прийомних сімей в яких виховується 15 прийомних дітей; (села: Завишень, 

Поториця, Тартаків, Хлівчани, Войславичі, Двірці, Заболоття, Лучиці, місто 

Сокаль); 

3-дитячих будинки сімейного типу в яких виховується - 21 дитина                        

(села: Цеблів, Стремінь, Куличків). 

       Прийомним  сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу при необхідності 

та потребі надається допомога. Зокрема,  фірмою  ТзОВ «Тетра – Агро», було надано 

- 3 тонни вугілля для дитячого будинку сімейного типу, який функціонує у селі 

Цеблів Сокальського району.  

(слайд 43) 

 

У місті Великі Мости функціонує соціально-реабілітаційний центр опіки дітей 

«Дитячі Стежинки» в якому проживають - 20 дітей –сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей які опинилися у складних життєвих обставинах. 

Вихованці Центру забезпечені всім необхідним, порушень в утриманні та вихованні 

дітей – не виявлено. Даному закладу ДП «Жовкіське лісове господарство» було 

виділено дрова. 

 

Забезпечення житлом 

(слайд 44) 

 

 У 2017 році на виконання обласної та районної програм забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа придбано 

3 житлові об’єкти для - 2 дітей, позбавлених батьківського піклування та - 3 осіб з їх 

числа. Загальна сума витрат становить – 1 млн. 153тис. гривень, з них: з обласного 

бюджету – 502 тис.гривень,  з районного бюджету - 507  тис.гривень, інші джерела 

фінансування – 144 тис.гривень. Об’єкти  придбані у місті Червоноград та у селах 

Себечів, Стенятин. 

(слайд 45 

(слайд 46) 

(слайд 47) 

 

В районі діє Комісія з питань захисту прав дитини, яка захищає законні права та 

інтереси дітей. Протягом 2017 року на засіданнях комісії розглянуто 114 питань. Які 

потребували колегіального вирішення.  

За 2017 рік службою у справах дітей Сокальської районної державної 

адміністрації у Сокальському районному суді Львівської області було взято участь у 

139 судових засіданнях щодо захисту прав та інтересів дітей. 



 

VІІ. ГУМАНІТАРНА СФЕРА – досягнення: 

 

ОСВІТА 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

(слайд 48) 

 

       Мережа закладів дошкільної освіти району налічує 64 установи: 36 закладів 

дошкільної освіти та 28 навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа –

дитячий садок» ( це найчисельніша мережа в області). 

(слайд 49) 

     

Загальна кількість вихованців, які відвідують дошкільні навчальні заклади та 

навчально-виховні комплекси «ЗШ – дитячий садок» становить 2929  дітей, а це 

91,8% дітей від 3 до 6 років. 

(слайд 50) 

               

З метою забезпечення додаткового охоплення дітей дошкільною освітою у 2017 

році  був відкритий навчально-виховний комплекс «ЗШ – дитячий садок» у 

с.Бояничі (20 дітей), відкрито Пристанський ЗШ І-ІІ ст. – дитячий садок» 2 групи    

(40 дітей), відкрито додаткову дошкільну групу у Великомостівському ясла - садку 

(20 дітей). 

Для повноцінного функціонування дошкільних груп, переведено на повний 

режим роботи (9 год. перебування)  дошкільні групи: у Борівському НВК «ЗШ І 

ст.-дитячий садок», Стремінському НВК «ЗШ І ст.- дитячий садок», 

Межирічанському НВК «ЗШ І-ІІ ст.- дитячий садок», Перемисловицькому НВК 

«ЗШ І ст.- дитячий садок», Дібровському НВК « ЗШ І-ІІ ст.- дитячий садок» у яких 

організовано трьохразове гаряче харчування. 

 

(слайд 51) 

Проблема щодо охоплення дітей дошкільною освітою, як і в минулому році, 

залишається актуальною у с.Сілець, де на сьогоднішній день ведуться роботи щодо 

завершення будівництва закладу. 

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

(слайд 52) 

    

 Важлива увага звертається на приведення мережі загальноосвітніх навчальних 

закладів у відповідність до задоволення потреб населення та створення умов щодо 

обов’язковості здобуття учнями повної загальної середньої освіти. При цьому 

враховуються культурно-освітні запити, демографічна ситуація, необхідність 

зміцнення навчально-матеріальної бази для належного функціонування і розвитку 

закладів освіти. 

      У районі функціонує 67 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 

9045 дітей.  

З метою оптимізації мережі навчальних закладів понижено ступінь    

Угринівської ЗШ І-ІІ ст. в Угринівську ЗШ І ст.  

    



(слайд 53) 

 

Сокальська СШ І-ІІІст. №3 стала учасником пілотного впровадження нових 

державних стандартів "Нова українська школа", у 1 класі на рівні області.  

       Успішний старт проекту Всеукраїнського науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» на базі Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4  дав поштовх до відкриття ще 

двох таких перших класів на базі Сокальської гімназії та Великомостіської школи. 

Таким чином проект реалізується у трьох школах району та у 4 класах. 

      Змінено статус: Сокальська гімназія – на Сокальський навчально-виховний 

комплекс «ЗШ І ступеня – гімназія» імені Олега Романіва,  Пристанська ЗШ І-ІІ ст.. 

на Пристанський навчально-виховний комплекс «ЗШ І-ІІ ступеня – дошкільний 

навчальний заклад», що додатково дозволить гімназії набирати учнів початкових 

класів, а в с.Пристань значно покращено умови перебування для учнів та 

дошкільнят. 

 

Досягнення учнів та  педагогів району 

(слайд 54) 

 

Учні району здобули 35 місць на обласних олімпіадах з навчальних предметів 

(ІІ позиція в області), зайняли І рейтингове місце за результатами Інтернет-олімпіад, 

екологічних конкурсів, конкурсів з журналістики, одну з перших позицій щодо 

участі у обласних туристсько-краєзнавчих експедиціях, 20 перемог у ІІ (обласному ) 

та 8 ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 

(найкращий результат в області). Високі досягнення продемонстрували юні 

спортсмени: перше місце в обласних змаганнях «Козацький гарт», «Олімпійське 

лелеченя»,  у змаганнях з волейболу (ДЮСШ), III  місце у Всеукраїнських 

змаганнях «Старти надій» та ін. Проведено більше 30-ти районних заходів для 

учнів: конкурс «Лідер року», ряд волонтерських акцій, форум євроклубів, фестиваль 

літніх мовних таборів, військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), учнівські 

круглі столи з проблем молоді, медіа проекти з популяризації досягнень, Свято 

обдарованості. Успішно діяв Регіональний учнівський парламент. 

        Здобуто багато перемог у педагогічних конкурсах: двоє учителів району стали 

лауреатами обласного етапу та учитель Волицької школи – лауреатом 

Всеукраїнського етапу конкурсу «Учитель року-2017» та володарем титулу 

«Кращий сільський учитель»; перше місце в обласному етапу конкурсу «Бібліотекар 

року-2017», призові місця в обласному конкурсі серед педагогів ПНЗ «Джерело 

творчості». Педагоги ДНЗ стали призерами Всеукраїнського конкурсу рукописів 

методичної літератури, IX Всеукраїнського фестивалю робототехніки та ін.. 

У школах реалізовані такі інноваційні проекти Всеукраїнського рівня «Відкривай 

Україну»,  «Медіаграмотність», «Фінансова грамотність», міжнародний проект 

«GoCamp» (англомовний табір із залученням волонтера); у ДНЗ – міжнародні 

проекти  «Навчання через дію», «Афлатон», медико-педагогічний проект «Гармонія 

інтелекту та здоров’я». Сокальська СШ №3 стала учасником пілотного провадження 

нових державних стандартів у 1-их класах серед 100 шкіл України. 

Матеріальна база 

(слайд 55-58) 

 



• покращено матеріально-технічну базу 23 навчальних закладів за рахунок 

участі у обласному конкурсі  мікропроектів з них, по напрямках: влаштування 

дахів - 5, заміна вікон - 12; покращення матеріально- технічної бази ( 

комп'ютеризація, та придбання меблів) - 6; обладнання в спортивну кімнату -

1. Роботи по 23 мікропроектах завершені на суму , що становить 4 млн, 710 

тис грн..,  

• відповідно до обласної програми покращено матеріально-технічну базу 

навчального закладу з поглибленим вивченням природничих та математичних 

предметів  ( Сокальська гімназія) – 826,7 тис. грн. 

•  придбано 2 шкільних автобуси – 2,1 млн. грн  

• освоєно субвенцію з державного бюджету  для надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами – 71,3 тис грн; 

• перепідключено мережу Інтернет до оптичних високошвидкісних ліній зв’язку 

7 ЗНЗ району- 17,5 тис.грн; 

• облаштовано кабінет предмету “Захист Вітчизни»- 51,2 тис.грн 
 

 

 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

(слайд 59) 
 

Медична допомога в Сокальському районі надається 3-ма лікувально-

профілактичними закладами на 475 ліжок: Сокальська центральна районна лікарня 

на 361 ліжко, Великомостівська районна лікарня на 64 ліжок, та Белзька районна 

лікарня на 50 ліжок, 12 амбулаторіями загальної практики сімейної медицини та 50 

фельдшерсько-акушерськими пунктами.  

В районі протягом року реалізовувалися програми «Доступні ліки» та 

«Допомога учасникам АТО та їх сім’ям». 

Поновлено медичну апаратуру, фіброколоноскоп, кафедри водолікування та 

інші. Проводяться малоінвазивні операційні втручання хірургічної і гінекологічної 

допомоги.  Проведено 2125 операцій. 

Для покращення медикаментозного забезпечення пільгових верств населення 

району  придбано безкоштовні медикаменти  на суму 1,1 млн.грн. Отримали 

безкоштовні медикаменти 1549  осіб. 

По програмі «Доступні ліки» для Сокальського району у 2017 році було 

передбачено кошти в сумі 1,3 млн.грн. За 2017 рік з обласного бюджету 

профінансовано на рахунок районного бюджету 1,3 млн.грн, з них засвоєно                 

806 тис.грн, що становить 64,5%, отримали медикаменти  16 750 чоловік, залишок 

невикористаної субвенції повернуто на рахунок обласного бюджету в сумі 444,0 тис. 

По інсулінах  профінансовано – 821,8 тис.грн. 

Безкоштовними ліками  забезпечено всі пільгові категорії населення району,  

хто звернувся за медичною допомогою. 

Для покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я 

КЗСРРЛО « Сокальська ЦРЛ» перемогла в 16 мікропроектах. 

(слайд 60-61) 

 

За кошти  обласного, місцевого бюджетів, спонсорської допомоги та коштів 

спеціального фонду придбано : 



- апаратуру для клініко-діагностичної лабораторії (мікроскоп бінокулярний 3 шт.- 

37,7 тис. грн., центрифуга 2шт. – 38,4 тис. грн., термостат – 16,6 тис. грн.) – 92,7 

тис. грн. 

- стоматологічну установку ( рентгенівський апарат- 76,6 тис. грн. та комплект до 

нього – 10,1 тис. грн., стоматологічна установка – 71,2 тис. грн.) – 158,0 тис. грн. 

- Дезінфекаційну камеру – 120,0 тис. грн. 

- Відеогастроскоп EG-380 290 Кр – 1022,4 тис.грн. 

- Відеоколоноскоп ЕС-380 LKp – 624,4 тис. грн. 

- Автоматичний гематологічний аналізатор D-Cell 60 – 198,0 тис. грн. 

- Водолікувальну кафедру “МІТ-ВК” – 74,0тис.грн. 

- Ванну бальнеологічну “МІТ-ВУЛКАН” – 93,0 тис. грн. 

- Вихрьову ванну для ніг “КУПАВА” – 64,8 тис. грн. 

- Ванну 4-камерну озоново-гальванічну – 113,6 тис. грн. 

- Апарат для приготування синглетно-кисневих сумішей “МІТ-С” (двоканальний) – 

21,4 тис. грн. 

- Автомобіль PEUGEOT TRAVELLERHDI 150 AT6 L2 Business  на суму   960,0 тис. 

грн. 

 

В виді благочинної допомоги футболіст Артем Кравець для пологового відділу 

Сокальської ЦРЛ поставив медичну апаратуру на суму 569,3 тис.грн. 
 

 

(слайд 62-68) 

 

Проведено капітальні ремонти приміщень: 

•  будівлі  Белзької лікарні  – 227,3 тис.грн., 

• хірургічного відділення Сокальської ЦРЛ – 242,3 тис. грн., 

• санвузла травматологічного відділення Сокальської ЦРЛ – 107,3 тис. грн., 

• реанімаційного відділення Сокальської ЦРЛ – 38018 грн., 

• коридору фізіотерапевтичного відділення Сокальської ЦРЛ – 189,7 тис. грн., 

• педіатричного  відділення Сокальської ЦРЛ – 38,2 тис. грн., 

• покрівлі Сокальської дільниці сімейної медицини в смт. Жвирка – 81,8 тис. грн., 

• неврологічне відділення Сокальської ЦРЛ – 185,7 тис.грн. 

• Великомостівської районної лікарні ( поліклініка) – 325,3 тис. грн., 

• дитячого відділення -89,1 тис.грн., 

• виготовлення кошторисної документації – 90,0 тис.грн. 

• амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Варяж – 141,3 тис. грн., 

•  амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Сілець – 96,7 тис. грн., 

• амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Хоробрів – 115,3 тис. грн., 

• амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Бутини – 99,1 тис. грн., 

• капітальний ремонт даху амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. 

Двірці- 280,0 тис. грн. 

• заміна котла амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Хоробрів- 

40,3 тис. грн. 

• ремонт ФАПу с. Забужжя  –43,1 тис. грн. 

 



Розроблено та затверджено план заходів по оптимізації на суму 1,8 млн.грн.  

За рік виконано 1,737,3 тис. грн. 

 Проведено аналіз ліжкового фонду закладів охорони здоров’я. Відповідно до 

затверджених заходів   з  11.05.2017р. було  проведено  скорочення  10 ліжок. 

- 5 ліжок гінекологічних ( Сокаль ЦРЛ), 

- 5 ліжок  терапевтичних ( Великомостівської лікарні). 

Відповідно  скорочених ліжок  було проведено  скорочення 3,75 штатних одиниць. 

Для  введення в дію Медичної реформи за кошти місцевого бюджету придбано 

комп’ютерну техніку( 20 комп’ютерів) для лікарів первинної ланки. 

Створюються  всі умови для підключення до реєстру  електронної  бази даних. 

Всі заклади сімейної медицини забезпечені сімейними лікарями. 
 

 

 

КУЛЬТУРА 

(слайд 69) 
 

У Сокальському районі  діє 160 установ галузі культури: 83 Народних доми, 

74 бібліотеки, 2 дитячі школи мистецтв, 1 музична школа. 

(слайд 70-74) 

 

Основними цілями і завданнями галузі культури у 2017 році визначено 

наступні:  

  − забезпечення  гармонійного  культурно-морального  та  духовного  

розвитку людини: протягом 2017 року проведено 5358 культурно-мистецьких 

заходів;  

 - проведення мистецьких заходів, фестивалів-конкурсів районного, 

обласного та міжнародного рівнів: ХХІІІ міжнародний фестиваль-конкурс 

дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Мамині зіроньки – 2017», 

обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів «Свитазівські притупи», 

міжнародний фольклорний фестиваль «Белзька брама», міжнародний фестиваль 

кухні «Гута-Фест»,  Європейські Дні Добросусідства (МПП «Стаївка-Корчмин»), 

Міжнародний фестиваль хореографічного та вокально-хорового мистецтва 

«Сокальські візерунки – 2017»; 

 - співпраця з громадськими організаціями, творчими колективами, 

закладами культури районних адміністрацій та міських рад, зарубіжними 

культурно-мистецькими організаціями: концерт до Дня Соборності України за 

участю колективу Galicia Folk Band, консула з питань культури Генерального 

консульства Польщі у Львові Мар'яна Орліковскі, мистецька програма художніх 

колективів у м.Перемишль (Польща), мистецька програма у санаторії «Лісова пісня» 

Шацького району Волинської області, Етно-фест гостинності у м.Буську; 

 − організація культурно-мистецьких заходів для військовослужбовців на 

Яворівському військовому полігоні: здійснено дві поїздки з мистецькими 

програмами на Яворівський полігон – 23.07 та 17.09.2017; 

 − розширення мережі філіалів Сокальської дитячої школи мистецтв ім. 

В.Матюка: з 1 вересня 2017 року у с. Варяж відкрито філію Сокальської ДШМ ім. 

Віктора Матюка, зокрема клас хореографії, клас сопілки та клас баяна; 

(слайд 75-78) 

  



−  покращення матеріально-технічної бази закладів культури району: 

• закуплено музичну та світлову апаратуру для Сокальського районного 

народного дому (280 тис.грн); 

• придбано музичні інструменти для мистецьких шкіл району (Сокальська 

ДШМ ім В.Матюка – 82,1тис.грн, Белзька МШ – 9,4 тис.грн); 

• поповнено книжковий фонд Сокальської районної централізованої 

бібліотечної системи на суму 95 тис.грн; 

• придбано комп’ютерну техніку для бібліотек (2 ноутбуки для бібліотек сіл 

Зубків і Стенятин – 15,8 тис.грн, інша техніка – 15,2 тис.грн); 

• придбано комп’ютерну техніку для Сокальської ДШМ ім.В.Матюка та 

Белзької дитячої музичної школи (24,9 тис.грн); 

• придбано хореографічне взуття для колективів Сокальської ДШМ: 

«Джерельце», «Фантазія», «Забавлянка», «Намисто»; 

• придбано сценічний одяг для художніх колективів району (для Народного 

хореографічного колективу «Бужани» НД с.Ільковичі – 45,0 тис. грн.; Народного 

ансамблю пісні і музики «Заспів» - 50 тис.грн); 

• придбано одяг для сцени для Народного дому с. Домашів (30,0 тис. грн) та 

глядацькі крісла для НД с.Реклинець (10,0 тис. грн); 

−  покращення технічного стану закладів культури району: 

• капітальний ремонт системи опалення приміщення Сокальської дитячої 

школи мистецтв ім. В. Матюка (перемога у конкурсі мікропроектів; 265,8 тис.грн); 

• капітальний ремонт із заміною вікон в Народному домі в с. Реклинець 

(перемога у конкурсі мікропроектів; 123,8тис.грн);  

• капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщенні бібліотеки села 

Хоробрів (перемога у конкурсі мікропроектів; 18,5 тис.грн); 

• благоустрій біля Сокальського районного Народного дому (викладення 

бруківки, 91,3 тис.грн); 

• ремонт покрівлі у 2 корпусі Великомостівської дитячої школи мистецтв 

(199,2 тис.грн); 

• частково замінено вікна на металопластикові у Сокальській дитячій школі 

мистецтв ім. В.Матюка (10 шт. - районний бюджет 42,9 тис.грн); 

• придбано та встановлено вікна та двері для бібліотек сіл Свитазів (двері 9,3 

тис.грн), Варяж (двері 8,5 тис. грн), Перетоки (2 вікна і двері 19,5 тис.грн), м.Великі 

Мости (вікна 6,7 тис.грн); 

• зроблено капітальний ремонт фойє будівлі школи мистецтв ім. В. Матюка в 

м.Сокаль Львівської області (99,9 тис. грн.); 

• закуплено крісла для актового залу Сокальської дитячої школи мистецтв 

(76 шт. – 79,9 тис.грн); 

• заміна вхідних дверей та поточний ремонт сходової клітки у Белзькій 

музичній школі (9,0 тис.грн); 

−  збереження та відновлення історико-культурної спадщини району: 

• виготовлення облікової пам’яткоохоронної  документації на 8 пам’яток 

історії та монументального мистецтва. 

 

 

 

 



 

 
СПОРТ 

(слайд 79-84) 
 

Відділом молоді та спорту спільно з відділом освіти, Сокальським міським 

центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», ДЮСШ «Соколяни» та 

ДЮСШ «Буг» проведено змагання з баскетболу (дівчата), волейболу (юнаки), легкої 

атлетики, плавання, футболу, футзалу, настільного тенісу, шахів, «Веселі старти», 

«Старти надій», «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», спартакіаду серед 

допризовної молоді, змагання серед сімей та ін. 

Кращими з питань фізичного виховання є Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №4,              

гімназія ім. О.Романіва, Сокальська спеціалізована школа №3, Белзька, Забузька, 

Тартаківська, Двірцівська, Телязька, Ільковицька загальноосвітні школи. 

Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. № 4 включена у Всеукраїнську мережу «Шкіл сприяння 

здоров’ю», ще сім шкіл району включені в обласну мережу.  

Також у Сокальській ЗШ І-ІІІ ст. № 4 функціонує музей «Спортивної слави 

Сокальщини», який є найкращим в області. 

Для фізкультурних осередків виробничої сфери, бюджетних організацій, 

установ були проведені спортивні ігри з масових видів спорту (волейбол, футзал, 

футбол, настільний теніс, шахи, шашки). 

Фізкультурні осередки працівників підприємств, установ та організацій, 

підприємці орендують спортивні, тренажерні зали загальноосвітніх шкіл міста 

Сокаля, плавальні басейни ДЮСШ «Соколяни» та Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. № 4, 

стадіон Комунальний заклад Сокальської районної ради Львівської області «ФСК 

«Сокіл» для проведення фізкультурно – оздоровчих занять. 

 Кращими осередками з фізкультурно – оздоровчої роботи за місцем роботи 

серед виробничих колективів є дочірнє підприємство «Датський текстиль». 

 В чемпіонаті району з футболу беруть участь 33 дорослих та 14 юнацьких 

команд. 

 В чемпіонаті району з волейболу беруть участь 12 команд.  

Збірні команди району, виступаючи в комплексних заходах за програмою 

ХХVІ спортивних ігор Львівщини, в загальнокомандному заліку посіли перше 

місце. 

VІІІ обласні ігри ветеранів спорту – в загальнокомандному заліку район посів 

перше місце. 

 Представники депутатського корпусу Сокальщини Ігор Плечінь та                       

Олег Федченко входили до складу збірної команди Львівщини та приймали участь у 

фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед депутатів в м.Чорноморську. 

Щодо спорту вищих досягнень: Юрій Закорчемний та Валентин Кулик 

отримали звання кандидатів в майстри спорту з волейболу, Артур Назарук виконав 

норматив майстра спорту з легкої атлетики і разом з представниками району: 

майстром спорту Оксаною Райтою та кандидатом в майстри спорту Юрієм 

Трохимчуком входять до складу збірної команди України.    

Волейбольний клуб «Сокіл» є чемпіоном області серед команд першої ліги, а 

волейбольний клуб «ДП «Датський текстиль» серед команд другої ліги сезону 2016 

– 2017 р. 

Ці команди приймають участь в чемпіонаті України з волейболу сезону 2017 – 

2018р. 



Юнацька команда ДЮСШ «Соколяни» в чемпіонаті України «Дитяча ліга» з 

волейболу - в сезоні 2016 – 2017 років посіла  4 місце. 

Юнацька команда ДЮСШ «Буг» (2005 - 2006 р.н.) приймає участь в першості 

дитячо – юнацької футбольної ліги Львівщини і після першого кола посідає 3 місце. 

В районі діють федерації футболу, волейболу та  шахів. 

В рамках реалізації Обласної програми "Спортивний майданчик" на 2017-2021 

роки у Львівській області» у 2017 році облаштовано два майданчики з тренажерним 

обладнанням в с. Фусів та с. Сілець, підготовлена основа для майданчика і взято на 

відповідальне зберігання матеріали для облаштування штучного покриття в смт. 

Жвирка та облаштований майданчик зі штучним покриттям в м. Сокаль.  

В рамках реалізації районної програми «Майданчик з тренажерним 

обладнанням»  на 2017 рік на яку було виділено з районного бюджету 350 тис. грн. 

встановлено 7 майданчиків з тренажерним обладнанням на території Двірцівської, 

Корчівської, Боб’ятинської, Лучицької, Переспівської, Стенятинської та 

Хоробрівської сільських рад. 

Введено дві ставки тренерів в ДЮСШ «Буг» на відділені футболу для занять в 

місті Белзі, селах Свитазів, Поториця та селищі Жвирка, у зв’язку з чим збільшилась 

кількість дітей, що займаються в ДЮСШ «Буг» на 92 дитини. 

 

 

 

Робота з громадськістю 

(слайд 85) 

 

На Сокальщині зареєстровано понад 90 громадських та благодійних 

організацій. Райдержадміністрація надає всебічну підтримку найактивнішим з них 

для реалізації їх статутної діяльності. Зокрема, налагоджено тісну співпрацю з 

районною Асоціацією людей з інвалідністю, Благодійним фондом „Карітас-Сокаль”, 

Союзом Українок, Братством вояків УПА, Спілкою воїнів-учасників АТО 

Сокальського району та м.Червоноград, Спілкою політв’язнів та репресованих. 

З метою залучення громадськості до формування та реалізації державної 

політики в районі при райдержадміністрації діє Громадська рада в кількості 16 осіб, 

яку очолює Мар’яна Яремчук – виконавчий директор Благодійного фонду „Карітас-

Сокаль”. Голова Громадської ради введена до складу Колегії райдержадміністрації. 

Для забезпечення публічності та відкритості у діяльності районної державної 

адміністрації затверджено Орієнтовний план проведення консультацій з 

громадськістю на 2018 рік. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VІІІ. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЕКОЛОГІЯ 

Сплата за енергоносії 

(слайд 86) 

 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 

На території Сокальського району функціонує 1 теплопостачальне  

підприємством КП«Сокальтеплокомуненерго». 

У 2016 році надано послуг на суму 9,9 млн. грн. і відсоток оплати становив 

96,5%. 

Протягом 2017 року даним підприємством надано послуги з теплопостачання 

на суму 14,9 млн. грн., (на 5 056,6 тис. грн. більше ніж у 2016 році)  відсоток оплати  

за надані послуги станом на 01.01.2018 року складає 95%.  

Відсоток оплати менший на 1,5% оскільки станом на 01.01.2018 року виникла 

поточна заборгованість з державного бюджету по відшкодування пільг та субсидій в 

сумі 946,2 тис. грн. 

Також варто зазначити те, що у даного підприємства існує заборгованість за 

спожитий природний газ, яка в  станом на 01.01.2018 року становила 6,5 тис. грн..  

Дана заборгованість в порівнянні з 2016 роком знизилась на 461,3 тис. грн.  

 

ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ    

     Послугу з електропостачання у Сокальському районі надає Сокальський РЕМ 

ПрАТ «Львівобленерго». 

Даним підприємством  протягом 2016 року надано послуг з електропостачання 

на суму 58,9 млн. грн., відсоток оплати складав 104%  

У 2017 році було надано послуг на суму 149,4 млн. грн. і відсоток оплати 

складає 102% 

 

ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

    Послугу з газопостачання у Сокальському районі надає ТОВ «Львівгаз Збут». 

За 2016 рік надано послуг на суму 66,9 млн. грн. відсоток оплати складає 

83,6% 

Протягом 2017 року надано послуг на суму 78,7 млн. грн. відсоток оплати 

складає 83% 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Основним надавачом послуг з водопостачання та водовідведення в 

Сокальському районі надає КП «Сокальводоканал». 

У 2016 році надано послуг на суму 10,1 млн. грн. і відсоток оплати становив 

107,8%. 

Протягом 2017 року даним підприємством надано послуги на суму 11,3 млн. 

грн., відсоток оплати  за надані послуги станом на 01.01.2018 року складає 98,4%.  

Відсоток оплати менший на 9,4% оскільки станом на 01.01.2018 року виникла 

поточна заборгованість з державного бюджету по відшкодування пільг та субсидій в 

сумі 1,0 млн. грн. 

 

 

 



 

 

Організація вивезення ТПВ 
(слайд 87) 

 
    На території Сокальського району налічується 34 місцевих ради. 

    Функціонує 2(два) санкціонованих сміттєзвалища  у м. Сокаль (площа 9,3 га) та у 

м. Белз (площа 1,5 га). На будівництво третього  сміттєзвалища у м.Великі Мости 

(площа 4,0га) виготовлено пректно-кошторисну документацію.  

     Вивезення ТПВ в районі відбувається шляхом централізованого вивозу 

(укладання угод між комунальними підприємствами та жителями тих місцевих рад, 

на території яких знаходяться житлово-комунальні підприємства: м.Сокаль, м.Белз, 

м.Великі Мости, смт.Жвирка), та шляхом самовивозу (укладання угод між 

місцевими радами та житлово-комунальними підприємствами,  на балансі яких є 

полігони ТПВ – «Сокальжитлокомунсервіс», КП ЖКГ м.Белз, КП ЖКГ м. Великі 

Мости).       

     З метою збільшення централізованого вивезення ТПВ сільськими радами району  

наприкінці 2017 року  втретє були подані оголошення в районну газету «Голос-з-

над Бугу» на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів, 

однак заявок від перевізників ТПВ не надходило. 

Роздільний збір ТПВ запроваджено у наступних населених пунктах району : 

•  м.Сокаль (ПЕТ-фляшки-42 контейнери ФОП «Галів П.С.»;   картон- ПП 

«Бутко П.С.»), запроваджено з 2016 року; 

• м.Великі Мости (ПЕТ-фляшки- 7 контейнерів ТзОВ «Райсінг»), 

запроваджено з 2014 року; 

• м.Белз (ПЕТ-фляшки-4 контейнери КП ЖКГ м.Белз), запроваджено з     

2016 року; 

• с.Сілець (ПЕТ-фляшки-25 контейнерів КП «Комунальник»), 

запроваджено з 2014 року 

• с.Волсвин (ПЕТ-фляшки-5 контейнерів ФОП «Коробко С.І.»), 

запроваджено з 2016 року; 

• с.Межиріччя (ПЕТ-фляшки- 12 контейнерів, ФОП «Коробко С.І.»), 

запроваджено з 2016 року. 

 

ЕКОЛОГІЯ 

(слайд 88) 

 

     Крім вище перелічених питань, райдержадміністрація з місцевими радами бере 

активну участь в реалізації природоохоронних заходів за рахунок коштів з 

обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища. У 2017 році на 

Сокальський район було виділено понад 4 млн. грн.  на реалізацію таких заходів: 

•  «Будівництво каналізаційного колектора від очисних споруд м. Сокаль в 

р. Західний Буг».  

    Запланована  сума на реалізацію заходу складає 2,1 млн.грн., з них кошти 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища  1,6 млн.грн  та   

460,0 тис.грн. кошти Сокальської міської ради (співфінансування). За 



результатами тендерних процедур переможцем визначено ТОВ «Інвестиційна 

компанія Укрбудсервіс» м.Львів, яка виконала дані роботи в повному обсязі. 

(слайд 89) 

 

•  «Придбання спеціального обладнання для забезпечення екологічно 

безпечного зберігання, утилізації та захоронення твердих побутових відходів на 

території м. Сокаля»(придбання сміттєзбиральної машини) 

 Загальна сума 1,6 млн.грн., з них з  обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища 1,0 млн.грн. та з місцевого бюджету  560 тис. грн. 

(співфінансування).   Переможцем тендеру визначено ТОВ «Торговий дім 

Будшляхмаш», адреса: Київська обл., м.Бровари. 18 вересня 2017 року укладено 

угоду між Сокальською міською радою та переможцем тендеру на придбання 

сміттєзбиральної машини.  
 

•  «Проведення заходів з підтримання сприятливого гідрологічного 

режиму (будівництво гідротехнічних споруд на р.Солокія на території 

Жужелянської сільської ради(біля м.Белз))».  

 Сокальським управлінням водного господарства було подано запит на 

фінансування з обласного фонду охорони  навколишнього природного середовища 

на суму 1400 тис.грн.  

 Роботи виконувала  ТзОВ «Жовківська ПМК». Гідротехнічна споруда 

збудована, кошти освоєні у повному обсязі. 

        Крім вищевказаних заходів, Департаментом екології та природних 

ресурсів ОДА проведено конкурс «Екологічно чистий населений пункт» та 

визначено переможців конкурсу: 

• м.Сокаль – призовий фонд-60 тис. грн. (придбано контейнери для сміття); 

• м.В.Мости - призовий фонд-60 тис. грн. (придбано посадковий матеріал 

(саджанці) для посадки дерев у міському парку); 

• с.Поториця - призовий фонд-30 тис. грн. (проведено роботи по розчистці 

ставка в с. Поториця). 

Всього  150 тис.грн.  

    Загальна сума коштів, передбачених на фінансування всіх заходів з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища по Сокальському 

району  становить 4,2 млн.грн.( 4020,0 +150,0). 

 

ІХ. ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО 

(слайд 90) 

 

 

  Відповідно до районної Програми «Дороги Сокальщини на 2015-2017 

роки» на 2017 рік було передбачено кошти з районного бюджету в сумі                         

17,9 млн.грн. Окрім даних коштів на проведення ремонтних робіт у 2017 році було 

залучено кошти з державного бюджету на експлуатаційне утримання – 3,0 млн. грн., 

з обласного бюджету – 8,5 млн. грн. з перевиконання митних платежів – 

51,0 млн.грн., бюджетів місцевих рад в сумі 4,2 млн. грн.  

Загальна сума 84,7 млн. грн.  

 

 



(слайд 91) 

 

В Сокальському районі з районного та місцевих бюджетів у 2017 році на 

ремонт доріг було виділено 22,2 млн. грн. 

Для порівняння (на слайді №2) наведено інформацію щодо виділення коштів 

з районних та місцевих бюджетів у 2017 році у розрізі районів Львівської області. 

(Сокальський район 46% від загальною суми по області) 

(слайд 92) 

 

В результаті, протягом 2017року на виконання  Програми «Дороги 

Сокальщини на 2015-2017 роки»: 

Проведено ремонтні роботи на таких автодорогах: 

- О 141604 Червоноград – Перетоки: 

✓ на території Межирічанської сільської ради - підрядною 

організацією ТОВ «Автомагістраль-Південь»; 

✓ на території Поторицької сільської ради - підрядною організацією 

філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор»; 

✓ на території Скоморохівської сільської ради - підрядною 

організацією ТОВ «Автомагістраль-Південь»; 

✓ на території Свитазівської сільської ради - підрядною організацією 

філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор». 

(слайд 93) 

 

- С141632 (Сокаль-Червоноград) – Забужжя: 

✓ на території Опільської  сільської ради підрядною організацією 

ТзОВ «Автомагістраль-Південь». 

(слайд 94) 

 

- О 141602 Сокаль – Стоянів: 

✓ на території Переспівської сільської ради підрядною організацією 

філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор». 

✓ на території Сокальської міської ради  підрядною організацією ТзОВ 

«Автомагістраль-Південь» (об’їзна); 

✓ на території  Жвирківської селищної ради підрядною організацією 

філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» та ТзОВ 

«Автомагістраль – Південь». 

✓ на території  Сокальської міської ради підрядною організацією ТзОВ 

«Автомагістраль – Південь»( біля стелли «Сокаль»). 

- О141606 КПП «Варяж» - Бояничі: 

✓ на території Варязької сільської ради підрядною організацією ПП 

«Сантехмонтаж». 

(слайд 95) 



 

- О141603Сокаль-Бояничі : 

✓ на території Опільської сільської ради  підрядною організацією філія 

«Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор». 

(слайд 96) 

 

- С141612 Жвирка-Завишень: 

✓ на території Жвирківської селищної ради  підрядною                   

організацією ТзОВ «Автомагістраль-Південь». 

(слайд97) 

 

- О140601 Рава-Руська – Гайок: 

✓ на території Двірцівської та Бутинської сільських рад - підрядною 

організацією ПП «Рома». 

(слайд 98) 

 

- С141611 Шарпанці – Тартаків: 

✓ на території Боб’ятинської та Лучицької сільських рад підрядною 

організацією ТзОВ «Євростильбудреконструкція». 

 

(слайд 99) 

 

- С141603 Хоробрів – Опільсько: 

✓ на території Хоробрівської сільської ради підрядною організацією 

ПП «Сантехмонтаж». 

 

(слайд 100) 

 

- С141615 Сілець – Соснівка : 

✓ на території Сілецької сільської ради – підрядною організацією 

ПП»Рома» та підрядною організацією філія  «Жовківська ДЕД» ДП 

«Львівський  облавтодор». 

 

(слайд 101) 

 

- С141604 Комарів – Переспа: 

✓ на території Волицької сільської ради - підрядною організацією 

філією «Жовківська ДЕД» та ПП «Соріс». 

 

Розпочаті роботи по ремонтну наступних доріг: 



- С141606 Скоморохи – Роятин: 

✓ на території Скоморохівської та Стенятинської сільських рад 

підрядною організацією ТзОВ «Євростильбудреконструкція». 

- О 141602 Сокаль – Стоянів: 

✓ на території Тартаківської сільської ради підрядною організацією 

філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» та ТзОВ 

«Автомагістраль – Південь». 

(слайд 102) 

 

Додатково, за кошти експлуатаційного утримання та місцевих рад 

підрядною організацією філія «Жовківська ДЕД» ДП «Львівський облавтодор» 

проведено ремонт таких доріг:  

- С141617 С141617 (Броди – Червоноград) – Волсвин: 

     - на території Волсвинської сільської ради. 

- С141649 (Червоноград – Рава-Руська) - Хлівчани: 

     -  на території Хлівчанської сільської ради. 

- С141613 Стаївка – Пристань (на відрізку від с. Хлівчани до с. Пристань):   

     -    на території Хлівчанської сільської ради. 

- С141655 (Сокаль – Червоноград)-Жвирка: 

    -    на території Жвирківської селищної ради. 

- О141607 Сокаль – Червоноград ( по с. Добрячин): 

         -   на території Острівської сільської ради. 

- Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська ( від м. Червоноград до  с. Корчів) 

     -   на території Острівської, Мурованської, Жужелянської, Белзької та 

Корчівської місцевих рад. 

- С141602 Белз – Ванів – Острів; 

         - на території Острівської сільської ради. 

- С141625 Угринів – Старгород: 

         - на території Хоробрівської сільської ради (підрядною організацією ПП 

“Сантехмонтаж”).  

(слайд 103) 

 

Також, варто зазначити те, що за сприяння Сокальської 

райдержадміністрації організовано  проведення робіт по ліквідації аварійної 

ямковсті на таких автодорогах: 

• Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська: 

        - на відрізку по с. Корчів. 

• С141602 Белз – Ванів – Острів: 

        -    на відрізку по с. Острів та по с. Ванів. 

• О140601 Рава-Руська - Гайок: 

       -    на відрізку між м. Великі Мости та с. Реклинець. 



• О141604 Червоноград - Перетоки:   

        -    на відрізку по с. Поториця та по с. Перетоки. 
 

 

 

 

 

Х. ГАРЯЧА ЛІНІЯ – 112 

(слайд 104-105) 

 
 

За 2017 рік було 627 звернень на Гарячу лінію області 112 по Сокальському 

району. З них: дорожнє покриття -80, соціальний захист - 16, транспорт - 64, 

будівництво та благоустрій - 21, водопостачання та каналізація – 27, 

електропостачання – 245, газопостачання - 4, охорона здоров’я - 10, аграрна 

політика - 9, діяльність посадовців - 4, екологія та природні ресурси – 12, освіта – 5, 

земельні відносини – 5, комунальне господарство – 61, вуличне освітлення – 7, 

діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – 8, інше - 

39. Звернення опрацьовувалися в основному з дотриманням термінів виконання, або 

направлялися службові листи на відтермінування. Основна маса відтермінованих 

звернень стосується дорожнього покриття та електропостачання.  

 

 

ХІ. ЗУСТРІЧІ З МЕШКАНЦЯМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 

(слайд 106) 
 

  З метою вивчення проблемних питань територій, протягом 2017 року 

проводилися зустрічі з мешканцями населених пунктів району. В ході яких, 

порушено 124 проблемних питання. Основними з яких є – питання ремонту доріг, 

електропостачання, ремонту приміщень бюджетних установ (Народних домів, 

загальноосвітніх навчальних закладів, бібліотек, дитячих дошкільних установ, 

закладів охорони здоров’я). 
 

ХІІ. БІЗНЕС 

(слайд 107) 

 

У 2017 році зареєстровано 41 суб’єкт господарювання (юридичні особи + 

фізичні особи-підприємці) у розрахунку на 10 тис. населення, що на 14 більше, ніж у 

2016 році.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ХІІІ. НАЙАКТУАЛЬНІШІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2018 РОЦІ 

(слайд 108-109) 

 

• Виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 

автомобільних доріг  загального користування; 

• Реалізація заходів районної програми «Енергозбереження для населення 

Сокальського району на 2017-2019 роки»; 

• добудова трьох корпусів до головного виробничого корпусу ТОВ "Сокальська 

панчішна фабрика" (І черга будівництва); Львівська обл., Сокальський р-н, м. 

Сокаль, вул. Чайковського; 

• будівництво теплиць з побутовими приміщеннями (ТзОВ "СОТЕКО",  

Львівська обл., Сокальський район, с.Волиця, вул.Зарічна); 

• введення в дію першої черги міні гідроелектростанції 150 кВт, І черга.  (ТзОВ 

"Ліга ЛТД", с.Ульвівок; 

• будівництво вітрової електростанції 43,2 МВт (Сокальська ВЕС,                               

6 вітроенергетичних агрегатів); 

• завершення розроблення генеральних планів населених пунктів; 

• виготовлення проектів детальних планів територій кварталів житлової забудови  

та під дачне будівництво з метою забезпечення  земельними ділянками учасників АТО; 

• напрацювання пропозицій та розроблення проектів детальних планів територій по 

інвестиційно-привабливих земельних ділянках з метою можливого розташування 

індустріальних парків, об’єктів сонячної енергетики, відновлювальних джерел енергії, 

логістики; 

• формування переліку земельних ділянок для продажу на земельних торгах з 

метою розташування об’єктів інфраструктури.    

• участь в проектах, фондах різного рівня для покращення матеріально-

технічної бази бюджетних установ району; 

• відкриття філії Белзької музичної школи  у с.Домашів; 

• відкриття філії Сокальської дитячої школи мистецтв ім. В.Матюка у с. Острів; 

• будівництво  і  облаштування   сучасних  спортивних  майданчиків  у  місцях 

масового відпочинку населення; 

• ремонт Народного дому с.Острів; 

• перекриття даху в Народному домі м.Белз; 

• будівництво нових амбулаторій  загальної практики сімейної медицини в 

селах Волиця, Волсвин, Стенятин; 

• продовження будівництва ДНЗ с.Сілець; 

• ремонт Народного дому та спортивного залу в с.Хлівчани 

 

 

(слайд 110) 

 

Дякую за увагу! 


