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Про затвердження Програми соціальноекономічного і культурного розвитку
Стрийського району на 2012 рік
У відповідності до статті 143 Конституції України, керуючись пунктом 16
частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Стрийська районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку
Стрийського району на 2012 рік згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань
економіки, бюджету і фінансів /В.Зубрицький/ та з питань будівництва,
промисловості, транспорту, зв’язку і доріг /Я. Ріхтер/.

Голова районної ради

Роман Козак

Додаток
до рішення VІІІ-ої сесії
VІ-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 5 січня 2012 р. № 107

ПРОГРАМА
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік (далі Програма) розроблена відповідно до вимог законів України
"Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального
розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні
адміністрації", " та на підставі даних та пропозицій управлінь і відділів, підприємств
і організацій району різних форм власності.
Проект Програми підготовлено з метою забезпечення збалансованості районної
політики соціального та економічного розвитку на короткостроковий період, у тому
числі створення умов для забезпечення розвитку економіки, підтримки малого та
середнього бізнесу, забезпечення ефективної політики зайнятості, реалізації
галузевих районних програм.
На підставі економічного аналізу результатів розвитку району за попередній рік
в Програмі визначено основні цілі, пріоритетні напрямки соціально-економічного
розвитку Стрийського району на 2012 рік.
Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету району, субвенцій з
державного та обласного бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових
організацій та інвесторів.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до
Програми затверджуються Стрийською
районною радою за погодженням з
постійною комісією з питань економіки, бюджету і фінансів.
Для оцінки повноти та якості реалізації програмних завдань і заходів
Стрийською районною державною адміністрацією здійснюватиметься моніторинг
виконання Програми.
ПРОМИСЛОВІСТЬ.
Промисловість Стрищини представлена 15 промисловими підприємства на яких
працює понад 6 тисяч осіб.
Структура промислового комплексу поділяється:
- машинобудування - 83%;
- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів - 6%;
- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини - 3%;
- виробництво продуктів нафтоперероблення - 0,3%;
- добування корисних копалин – 1,3%;
- виробництво іншої неметалевої продукції - 5%.
Одне з найпотужніших промислових підприємств району є ТзОВ "Leoni Wiring
Systems UA GmbH". Випуск промислової продукції якого становить 83 відсотки усієї
випущеної продукції в районі.
Крім того, найбільший вплив на загальні показники діяльності промислового
комплексу району мають - ДП „Стрийлісопродукт”, ТзОВ ”Агротем”, ТзОВ
«Стрийський ГДСЗ», ТзОВ ”Агроторг” ВАТ „Галенергобудпром”, ВТПП «Стиль» та
ін.

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2011р. зросте за оперативними
даними на 17 % у порівнянні з 2010 роком і становитиме 530 млн.грн., а саме:
-ТзОВ «Леоні» 414 млн. грн,
-ПП «Агротем» 40,5 млн. грн,
- ВАТ «Галенергобудпром» - 30 млн.грн.
-ДП «Стрийлісопродукт – 16,3 млн. грн.,
- ТзОВ «Стрийський ГДСЗ» -6,8млн. грн.,
-ТзОВ «Будпромвиріб» 6,3 млн. грн.
-ТзОВ «Агроторг» 5,8 млн. грн.
-ДП «Дашавський ЗКМ» 3,9 млн. грн.
- ВТПП «Стиль» 2,7 млн. грн.
У 2012 році очікуємо обсяг реалізованої продукції на суму 563 млн. грн.
Основними завданнями на 2012 рік будуть :
- Нарощення обсягів виробництва продукції на 107 % на ТзОВ «Леоні»
(кабелі), на 111% на ТзОВ «Агротем» (м’ясних та ковбасних виробів ) та на ВТП
«Стиль» (меблі), на 105% ТзОВ «Стрийський ГДСЗ» (галька, гравій, щебінь). (дод.23).
- Забезпечення фінансової стабільності ДП «Угерський спиртзавод».
- Пошук інвестора на ДП «Дашавський ЗКМ».
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.
За
2011 рік в сільськогосподарських підприємствах району очікують
виробництво валової продукції в порівняльних цінах – 291,7 млн. грн.
На 2012 рік планується виробництво валової продукції в порівняльних цінах
на суму 303,4 млн. грн.,в тому числі в приватному секторі – 115,2 млн.грн.,в
суспільному -188,2 млн. грн. (дод.4)
Сільськогосподарськими товаровиробниками району під урожай 2012 року
посіяно озимі культури на зерно на площі – 5325 га.; в тому числі – зернові культури
на зерно – 4079 га, озимий ріпак на зерно – 1239 га. Для збереження сівозмін
господарствами району порівняно з минулим роком посіяно озимих зернових на
2211 га більше,а озимого ріпаку на 2451 га менше.
Виробництво продукції тваринництва за 11 місяців 2011 року
характеризується такими даними: в сільськогосподарських підприємствах надоєно
640 тонн молока, що складає 173 % до рівня минулого року (за рахунок збільшення
надаїв молока на 1 корову приріст +898 кг), вирощено 17,5 тис.тонн м’яса, що
складає 123,28% до рівня до минулого року,реалізовано -17,9 тис.тонн м”яса,що
складає 119,3 % до рівня минулого року. Основними виробниками м”яса в районі є
ТзОВ „Галичина-Захід” та ФГ „УЛАР”, які з року в рік нарощують
виробництво(ТзОВ „Галичина-Захід” за 11 місяців 2010 року реалізовано 9,8
тис.тонн м”яса,що на 128,9% більше до минулого року, ФГ „УЛАР” реалізовано –
7,7 тис. тонн, що на 114,9% більше до минулого року).
Для підтримки сільського господарства в 2012 році з місцевого бюджету
прогнозується виділити кошти в сумі 620 тис. грн.:
- Програма «Рослинництво-2012»- 520 тис. грн.
- Програма «Підтримки галузі тваринництва Стрийського району у 2012
році» - 100 тис. грн.
ПІДПРИЄМНИЦТВО
Розвиток підприємництва безумовно є одним з найважливіших напрямків
економічних перетворень і має важливе значення для структурної трансформації

економіки, насичення ринків товарами і послугами, створення нових робочих місць,
зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
На сьогоднішній день в у сфері малого підприємництва у нашому районі
працює 2497 суб'єкт малого бізнесу(СМБ), в тому числі 164 малих підприємства–
юридичних осіб, та 2333 підприємців - фізичних осіб.
Малими підприємствами реалізується 18 відсотків загально районного обсягу
реалізації продукції, 15 відсотків надходжень в Зведений бюджет району(дод.5).
Обсяг реалізованої продукції малими підприємствами у 2011 р. очікується на
рівні минулого року в розмірі 90,0 млн. грн, у 2012 році на суму 93 млн. грн.(103%).
Для вирішення практичних завдань та з метою консолідації зусиль влади і
громадських організацій щодо підтримки малого бізнесу прийнята і буде
реалізовуватися Регіональна Програма розвитку малого підприємництва у
Стрийському районі на 2011-2012 роки. На фінансування заходів Програми у 2012
році передбачено 30 тис. грн.
У 2011 році прогнозується збільшення кількості суб’єктів малого
підприємництва на 2 відсотки, збільшення кількості зайнятих у малому бізнесі на
12 відсотків.
Розвиток підприємництва буде зростати також через одноразові виплати
допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності, навчання з
самозайнятості та підприємництва.
ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Одним із важливих питань соціально-економічного розвитку району є
інвестиційна та будівельна діяльність.
Будівництво об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального
призначення за рахунок коштів бюджету розвитку є одним із важливих питань
соціально-економічного розвитку нашого району.
Виходячи із основних пріоритетів розвитку Стрийського району, а це створення
належних умов виховання та навчання дітей, у 2012 році планується завершити ІІ
чергу реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с. Нежухів та будівництво
туалетів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Лисятичі.
Завершити роботи по будівництву соціально-культурного центру в с.Кути, які
розпочаті ще у 1996 році. Продовжувати роботи по реконструкції незавершеного
будівництва (сільрада, амбулаторія, музична школа, пошта) в с.Гірне, кошторисною
вартістю 4409 тис. грн.
Із об’єктів житлово-комунального господарства завершити роботи по
каналізуванню та очистці стоків в с. Кавсько, які розпочаті у 2008 році та розпочати
роботи по реконструкції самопливної каналізації та очистка стоків в селі Ланівка.
(дод.7).
Одним із пріоритетних напрямків є проведення робіт по запобіганню
виникнення надзвичайних ситуацій та створення безпечних умов життєдіяльності
населення району.
На виконання цих заходів передбачено:
Згідно «Комплексної програми протипаводкового захисту в басейнах річок
Дністер, Прут та Серет по Стрийському району Львівської області» виконати роботи
на об’єктах водного господарства для захисту від паводкових вод сіл: Кути ,
Стриганці, Луги , Ходовичі, Угерсько, Добряни., Верчани, Слобідка, Миртюки,
.Дуліби, Гірне, Любинці, Жулин, Семигинів, Розгірче та с\г угідь від підтоплення
паводковими водами р.Стрий (Берегоукріплення та Регулювання русла), с. М.

Дідушичі, с.В.Дідушичі та с/г угідь від підтоплення паводковими водами р.Свіча,
с.Лисовичі, В.Задеревацька, В.Дідушичі, Лани Соколівські, Подорожнє від
паводкових вод річки Сукіль (будівництво дамби).
З метою покращення благоустрою, створення сприятливих та безпечних умов
проживання у 2012 році будуть продовжуватися роботи по освітленню населених
пунктів.
На виконання "Програми вуличного освітлення населених пунктів
Стрийського району" буде виділено 100 тис. грн. з районного бюджету.
Першочергово будуть виконуватися роботи в тих селах де виготовлена проектна
документація, де сільська рада і громада села забезпечить співфінансування за
виконані роботи та у селах розташованих на дорогах міжнародного значення та
територіальних дорогах.
Проведення капітальних та поточних ремонтів доріг комунальної власності.
МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ
Схема планування Стрийського району розроблена в 1983 році. З 71
населеного пункту району забезпечені містобудівною документацією 57 із них 49застаріла (більше 25 років).
У 2010 році за спонсорські кошти виготовлений один генплан села
Добрівляни, в 2011 році розробляється генплан с.Баня Лисовицька.
З метою забезпечення виконання Державної цільової програми підтримки
соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки підготовлена
програма розроблення містобудівної документації у Стрийському районі на 20112014 роки.
В результаті виконання заходів даної програми вирішиться питання
ефективного планування територій, розвитку інфраструктури населених пунктів,
житлового будівництва, об’єктів підприємницької діяльності, розвитку інженерних
мереж, доріг та благоустрою територій що у свою чергу збільшить залучення
інвестицій у розвиток населених пунктів та наповнення місцевих бюджетів.
У 2012 році на розробку генеральних планів населених пунктів району
необхідно 80,0 тис.грн.
На виготовлення земельної документації з грошової оцінки земель
передбачено 100 тис. грн..
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Чисельність населення Стрийського району станом на 1 жовтня 2011р.
становила 62117 осіб і протягом січня–вересня 2011р. збільшилася на 61особу, в
т.ч. за рахунок міграції приріст становить 132 особи, народилося 520 дітей,
померло – 591 особа. (дод.1)
Працевлаштування населення району здійснюється чотирма можливими
напрямками пошуку робочих місць, а саме через організацію власної
підприємницької діяльності, самостійним пошуком роботи, працевлаштування через
кадрові агенції та через центр зайнятості.
За даними центру зайнятості на обліку перебуває 460 безробітних осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття станом на 1 листопада 2011 р. становив 1%
(на 1 листопада 2010р. – 1,4%).
Ведеться робота по залученню роботодавців до створення додаткових робочих
місць шляхом надання їм дотацій за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття.
Протягом 2011 року створено 728 нових робочих місць.

У 2012 році згідно програми зайнятості населення Стрийського району на
2012-2014 роки заплановано створення 650 нових робочих місць. (дод.6).
Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника підприємств,
установ та організацій району за січень–вересень 2011р. зріс порівняно з відповідним
періодом 2010р. на 20,2% і становить 2786,60 грн. Її рівень на 26,6% більший за
середньомісячну заробітну плату по області (2200,57 грн.).
За розміром заробітної плати за січень–вересень 2011р. Стрийський район
знаходився на 2 місці серед районів і міст Львівської області (середньомісячна
заробітна плата у Сокальському районі вища та становила 2879,29 грн.).
Рівень середньомісячної заробітної плати району за січень–вересень 2011р. у
2,9 раза перевищував рівень встановленої мінімальної заробітної плати та розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб (960 грн.).
Найвищі розміри середньомісячної зарплати є на ТзОВ ДП "Галичина Захід" 5716 грн., ТзОВ "Леоні" - 2832 грн., ДП "Стрийлісопродукт" - 2486 грн.
Станом на 1 грудня 2011 року заборгованість з виплати заробітної плати
залишається
на
одному
економічно-активному
підприємстві
НГРЕ
«Західукргеологія» і становить 371,3 тис. грн. Сума заборгованості є на рівні 1 січня
2011 року.
Значна увага приділяється соціальному захисту населення.
Головним критерієм ефективного господарювання є рівень суспільного
добробуту та соціального забезпечення значної частини громадян – це ветерани,
пенсіонери, інваліди, діти-сироти. Насамперед, ці люди очікують від активізації
соціальної політики не лише збереження досягнутого рівня соціальних виплат, але й
значного їх підвищення.
Пропозиції на 2012 рік є фінансування в розмірі 510 тис. грн. з районного
бюджету, а саме:
- виплату адресної допомоги, відповідно до рішення сесії Стрийської районної
ради від 05.01.2011 р. №25 “Про Порядок надання адресної грошової допомоги
окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
твердого палива та послуг зв’язку”
- виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги відповідно до
частини 6 ст.7 Закону України “Про соціальні послуги” та Порядку призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р. № 558,
- виплати щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА (щомісячний розмір 100,0 грн.) на виконання рішення сесії Львівської обласної ради народних депутатів
2-го демократичного скликання від 11.06.1995р. №65 “Про статус ветеранів
Української повстанської армії, гарантії їх соціального захисту”
- телефонні переговори інвалідам 1-групи, компенсацію особам, які
доглядають інваліда 1-групи відповідно до розпорядження Львівської обласної ради
від 02.11.1995р. № 878 “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту
інвалідів”
- виконання заходів відповідно до Законів України “Про основи соціального
захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”, “Про соціальну адаптацію
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк”

- придбання путівок на санаторно-курортне лікування осіб
внаслідок Чорнобильської катастрофи

постраждалих

- для підтримки у 2012 р. діяльності громадських організацій інвалідів.
- для здійснення заходів щодо створення спеціалізованих транспортних служб
для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення
безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної сфери, транспортної
мережі та елементів благоустрою на виконання Указу Президента України від
18.12.2007р. №1228/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення
сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними
можливостями”.
На виконання рішення сесії Львівської обласної ради від 08.12.2009 року
№1090 “Про соціальний захист реабілітованих та потерпілих від політичних
репресій” просимо передбачити в районному бюджеті на 2012 рік кошти для
надання пільг громадянам, реабілітованим за ст.3 Закону України “Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні” та потерпілим від політичних репресій,
виходячи з діючих тарифів на житлово-комунальні послуги.
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Головним критерієм ефективного господарювання є рівень суспільного
добробуту та соціального забезпечення громадян.
Охорона здоров’я.
Здоров'я є основною цінністю кожної людини і тому великого значення
набуває можливість доступу до якісної та сучасної медицини всіх прошарків
населення. Стан охорони здоров'я - беззаперечний пріоритет державної політики й
показник розвитку суспільства.
Головна ціль розвитку галузі спрямована на стан матеріально -технічної бази
первинної ланки, тобто ФАПів та амбулаторій, підготовка медичних кадрів,
фахівців сімейної медицини, придбання медичного обладнання та санітарного
автотранспорту.
Мережа
лікувально-профілактичних
закладів
Стрийського
району
представлена 60 установами:
- Стрийська центральна районна лікарня із стаціонарними відділеннями на
290 ліжок та поліклінічним відділення на 600 відвідувань в зміну;
- 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини з потужністю 380
відвідувань;
- 1 сільська лікарська амбулаторія з потужністю 75 відвідувань;
- 48 фельдшерсько-акушерських пунктів.
Показник відвідувань на 1 мешканця в рік – 8,9.
З 01.01.2011 року всі ЛПЗ району, згідно з рішенням сесії Стрийської
районної ради, були передані у спільну комунальну власність територіальних
громад Стрийського району та на баланс Стрийської ЦРЛ.
У 2012 році передбачити на придбання санітарного автомобіля -92,0 тис. грн..
Придбати:
- сухоповітряні стерилізатори для амбулаторій -50,0 тис. грн.,
- бінокулярні лабораторії для амбулаторій – 24,0 тис. грн.,
- центрифуги лабораторні для амбулаторій -12,0 тис. грн.,
- холодильники для ФАПів-14,0 тис. грн.,

Завершити капітальний ремонт АЗПСМ в с.Любинці -50,0 тис. грн.,
Виготовити проектно-кошторисну документацію по ремонту АЗПСМ в смт.
Дашава – 50,0 тис.грн.
Освіта .
Освіта основа інтелектуального, духовного, соціального, економічного
розвитку суспільства і держави.
Структура освіти складається з 15 дошкільних установ, 55 загальноосвітніх
шкіл, централізованої бібліотеки, методкабінету та Будинку творчості дітей та
юнацтва і спортивної районної школи "Сокіл" (ДЮСШ).
У 2012 році планується провести ряд заходів для покращення умов навчання, а
саме:
1. Капітальний ремонт в Любинцівській СЗОШ І-ІІІ ст. – 190,0 тис. грн.
2. Капітальний ремонт фасаду в Завадівській СЗОШ І-ІІ ст.-50,0 тис. грн..
3. Кпітальний ремонт Загірненській СЗОШ І-ІІ ст. – 80,0 тис.грн.
4. Виготовлення
проектно-кошторисної документації
на
влаштування
водовідведення та каналізування в Угерській СЗОШ І-ІІІ ст. – 80,0 тис. грн.
5. Заміна котлів на енергозберігаючі та заміна теплотраси в Подорожненській
СЗОШ І-ІІІ ст., заміна котлів на енергозберігаючі в Воле-Задеревацькій та
Верхньо-Стинавській школах – 280,0 тис.грн.
6. Придбання бойлерів, насосів, електричних плит, холодильників, миючих ван35,0 тис. грн.
7. Заміна вікон в загальноосвітніх школах .
8. Будівництво внутрішніх туалетів.
Відділом у справах сім’ї, молоді і спорту на виконання цільової соціальної
програми облаштування дитячих ігрових майданчиків у Львівській області на 20102012 роки в Стрийському районі планується розмістити 2 ігрових майданчиків в
селах району і передбачити кошти в сумі 50 тис. грн. з місцевого бюджету на
співфінасування.
На реалізацію програми розвитку фізичної культури та спорту Стрийського
району на 2012 рік передбачити 55,0 тис. грн. На заходи державної політики з
питань сімї, молоді та спорту – 75 тис. грн.
Культура .
Якою б не була грандіозна модель громади, але без наповнення її
національним, духовним змістом, вона не мала би майбутнього. Ось цю функцію
наповнення національно-культурним, духовним змістом і виконує відділ культури і
туризму.
В районі діють 64 Народні доми; 67 бібліотек; 3 школи естетичного виховання
в яких навчається 761 учень (Братківська, Лисятицька школи мистецтв та Дашавська
музична школа ім.Ф.Колесси ; два Народних музеї (с.Кавсько «Національновизвольної боротьби ОУН-УПА», та с.Воля Задеревацька «С.Бандери») ; чоловічий
муніципальний хор «Каменяр»; Централізована бухгалтерія.
У 2011 році в Народних домах всіх сіл району було проведено заходи для
відзначення державних, народних свят та театралізованих дійств, професійних та
інших свят.
З метою розвитку самодіяльної народної творчості, колективи брали участь у
2011 році в обласних, міжнародних та всеукраїнських фестивалях, конкурсах та
святах.

Пріоритетні завдання розвитку культури Стрийщини на 2012 рік.
- залучення державного і недержавного сектору у сфері культурно-мистецьких
заходів на утвердження статусу високого культурного мистецького рівня;
- підтримка творчої молоді;
- участь у автентичних фольклорних і інших культурно-мистецьких проектах
області;
- виконання обласних програм у сфері культури і мистецтва;
- у господарській діяльності здійснити поточні ремонти своїми силами Народних
домів, бібліотек, музичних шкіл та ремонт районного Народного дому.
- продовжити дію Програми «Поповнення та збереження бібліотечних фондів».
- продовжити традицію участі колективів Стрийщини у мистецькому спілкуванні з
партнерами
Ланцутського, Клодського, Робчицького повітів (Польща) та
організацію перебування на Стрийщині колективів-партнерів з Польщі.
У 2012 році будуть проведені наступні заходи:
- святкові концерти з нагоди 93 річниці Акту Злуки;
- „Ой радуйся, земле” – свято різдвяного зимового фольклору;
- районне свято Коляди – смт.Дашава;
- свято „Меланчин вечір”;
- У вінок пам’яті героям Крут;
- Урочистості з нагоди 198-й річниці від Дня народження Т.Шевченка;
- Всеукраїнський день культури та аматорів народного мистецтва;
- День Чорнобильської трагедії – вечори-реквієми, вечори памяті.
святкові заходи, тематичні концерти, та районне свято з нагоди Дня Матері
«За все, що маю дякую тобі»;
- святковий концерт дитячої художньої самодіяльності до Дня захисту дітей;
урочистості та святкові концерти з нагоди Дня Конституції, проведення
декади правових знань;
- Урочисті заходи присвячені 21-й річниці Незалежності України.
- «Україна – ти моя колиска».
- «Мойсей України» - тематичні вечори з нагоди 156-ї річниці від дня народження
І.Я.Франка.
- Всеукраїнський день бібліотек.
- «Свято Покрови – свято УПА» - тематичні вечори, святкові концерти.
- 94-ша річниця проголошення ЗУНР – святкові концерти, літературно-музичні
композиції.
- День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій.
- проведення в Народних домах району дитячих фестивалів-конкурсів „Надія”,
„Вітрила”, „Юна Грабівчанка”;
- «Свято національного строю».
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Додаток 1
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку району
Показники

Одиниці
виміру
осіб

Чисельність населення
Темпи зростання,
(зниження) обсягу
у%
реалізованої промислової
продукції
Обсяг реалізованої
промислової продукції у
млн. грн.
діючих цінах
Обсяги валового
млн. грн.
виробництва с/г продукції
в т.ч
сільськогосподарські
млн. грн.
підприємства
Обсяг прямих іноземних
інвестицій , в т.ч. в
млн.дол.США
поточному році
Експорт товарів,
млн..дол.США
% до минулого року
Імпорт товарів
млн.дол.США
% до минулого року
Кількість малих
од.
підприємств
Кількість фермерських
од
господарств
Середньомісячна
грн.
заробітна плата в т.ч.
Фонд оплати праці
млн. грн.
Середньооблікова
чисельність штатних
тис. осіб
працівників
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2011 р.
очікуване
62,1

2012 р.
прогноз
62,2

117

106

530

563

291,7

303,4

178,0

188,2

83

84,0

4,2
200
112
175
123

1,0
220
110
190
108

164

168

50

53

2800

3000

380

420

13,6

14,0
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Додаток 2
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Обсяги реалізації промислової продукції
млн. грн.
Назва
підприємства

2011 р.
очікуване
414,5

2012 р.
прогноз
443,6

2012р. до
2011р. %
107

ТзОВ „Агротем”

40,5

45,0

111

ДП “Стрийлісопродукт”

16,3

16,3

100

30

30

100

6,8

7,2

105

3,9

3,7

96

ВТПП "Стиль"

2,7

3,0

111

ВП "Стрийське
кар"єроуправління"
ТзОВ "Будпромвиріб"

1,4

1,7

121

6,3

4,5

71

ТзОВ “Агроторг”

5,8

5,7

98

Міське споживче товариство

2,0

2,0

100

Всього

530

563

106

ТзОВ “Леоні”

ВАТ “Галенергобудпром”
Гравійний дробильносортувальний завод
Дашавський завод композиційних
матеріалів
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Додаток 3

до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Виробництво основних видів промислової продукції
Назва
підприємства

ВАТ “Галенергобудпром” -елементи
конструкцій збірні тис. тонн
Гравійний ДСЗ -галька, гравій,
щебінь (тис. куб.м)
Дашавський завод композиційних
матеріалів –помякшувач тис.тонн
-мастики, тис. тонн
ДП “Стрийлісопродукт” -деревина
пресована. кубм
ВТПП "Стиль" -мякі меблі, шт.
ВП "Стрийське кар"єроуправління" галька, гравій, щебінь
ТзОВ "Будпромвиріб" –блоки тн
-елементи конструкцій збірні куб.м.
ТзОВ “Агроторг” -хліб і хлібобулочні
вироби, тис.тонн
ТзОВ “Леоні” –тис.нормо\годин
ТзОВ „Агротем”--напівфабрикати
тонн
-ковбасні вироби, тонн
Міське споживче товариство-ковбасні
вироби тонн

Керівник секретаріату районної ради

2011 р.
очікуване
12,8

2012р.
прогноз
12,8

%
2011/2012
100

108

113,4

105

226
336
1980

220
330
1980

100
100
100

392
0

400
100

102

4100

3400

83

1236

1220

98

4865
100
680

5206
130
750

107
130
110,2

73

74

101,4
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Додаток 4
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Основні показники розвитку сільського господарства

Показник
Валова продукція у порівняльних цінах 2005 рокувсього,млн..грн.
у тому числі:
- сільськогосподарські підприємства
- господарства населення
у % до попереднього року
Із загального обсягу валової продукції:
- рослинництво,млн..грн.
у % до попереднього року
- тваринництво,млн..грн.
у % до попереднього року
Кількість:
- сільськогосподарських підприємств,одиниць
- індивідуальних підсобних господарств,одиниць
- фермерських підприємств,одиниць
Виробництво
основних видів сільськогосподарської продукції
(усі категорії господарств) тис. тонн, а саме:
Зернові культури (в вазі після доробки) - всього
- у тому числі приватний сектор
Олійні культури - всього
- у тому числі приватний сектор
Картопля - всього
- у тому числі приватний сектор
Овочі,баштанні культури - всього
- у тому числі приватний сектор
Плоди та ягоди - всього
- у тому числі приватний сектор
Реалізація худоби та птиці
у живій вазі - всього
- у тому числі приватний сектор
у забійній вазі - всього
- у тому числі приватний сектор
Молоко - всього
- у тому числі приватний сектор
Яйця,млн..штук - всього
- у тому числі приватний сектор

Керівник секретаріату районної ради

2011 рік 2012 рік
очікуване проект

2012 р.
до
2011р.,%

291,7

303,4

104,0

178,0
113,7
109,0

188,2
115,2
101,3

105,7
101,3

91,3
140,0
200,4
99,0

94,6
103,6
208,8
104,2

103,6

9
13922
50

10
13950
53

111,1
100,2
106,0

23,8

24,8

104,2

5,5
7,3
0,1
61,6
60,8
13,1
10,9
2,4
2,4

6,2
9,2
0,1
65,3
64,5
13,8
11,6
2,4
2,4

112,7
126,0
100,0
106,0
106,1
105,3
106,4
100,0
100,0

19,5
2,6
13,9
1,6
25,0
24,4
15,5
15,5

20,1
2,7
14,6
2,0
24,0
23,4
16,0
16,0

103,1
103,8
105,0
125,0
96,0
95,9
103,2
103,2
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104,2

Додаток 5
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Показники діяльності малих підприємств
Одиниця
виміру

2011
очікува
не

2012p.
проект

2012p.
до
2011p.,
%

Кількість малих підприємств –
всього
в тому числі по галузях:

одиниць

164

168

102

-у промисловості

одиниць

40

42

105

-у сільському та лісовому
господарстві
-у будівництві

одиниць

24

24

100

одиниць

13

13

100

торгівля, послуги з ремонту

одиниць

47

49

104

- діяльність готелів та ресторанів

одиниць

7

7

100

- інші галузі економіки

одиниць

33

33

100

Обсяг реалізованої продукції (робіт,
послуг)
Середньорічна кількість зайнятих
працівників
- з них найманих працівників

млн. грн.

90,0

93,0

103

тис. осіб

1,0

1,1

110

тис. осіб

0,8

0,9

112

Показник

Керівник секретаріату районної ради
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Додаток 6
до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Показники забезпечення зайнятості
і соціального захисту населення від безробіття
Показник

Чисельність незайнятих громадян, які
звернулись з питань працевлаштування,
протягом року
в тому числі:
 звільнено з галузей економіки

- особи, звільнені на підставі
припинення трудового договору або за
згодою сторін
 випускники навчальних закладів
 інші категорії незайнятого

працездатного населення
Кількість незайнятого населення
працевлаштованих за сприянням
державної служби зайнятості – всього

Одиниця
виміру

2011p.
очікуване

2012p.
проект

осіб

1650

1670

-”-

140

140

-”-

200

210

-//-

220

220

-”-

1090

1100

1355

1445

-”-

680

690

-”-

235

255

-”-

440

500

730

650

270

150

осіб

В ТОМУ ЧИСЛІ:

 працевлаштування в галузях

економіки
 скерування на навчання і
підвищення кваліфікації
 залучення до громадських робіт
Створення нових робочих місць –
усього
В т.ч. кількість робочих місць, які
пеpедбачаються ввести в дію за
pахунок нового будівництва,
pозшиpення і pеконстpукції
підпpиємств і організацій (створення
робочих місць юридичними особами)

Керівник секретаріату районної ради

одиниць
одиниць

Анна Торкало

Додаток 7

до Програми соціально-економічного та
культурного розвитку Стрийського
району на 2012 рік

Інвестиційна та будівельна діяльність

Назва та
місцезнаходження об’єкта

Замовник

Коштори
сна
вартість,
тис. грн.

"Реконструкція
загальноосвітньої
середньої школи І-ІІІ
ст. в с. Нежухів
Стрийського району
Всього
В т.ч. ІІ черга

Відділ
освіти

9245,5

"Пусковий комплекс
соціальнокультурного центру
Лисятиц
с.Кути Стрийського ька с\р
району
Львівської
області.
Початкова
школа на 32 учні".
Будівництво туалетів
загальноосвітньої
Відділ
школи І-ІІІ ступенів в
освіти
с.Лисятичі Стрийського
р-ну Львівської області
Реконструкція не
Лисятиц
житлової будівлі
ька
колишнього дитячого
с\рада
садочку під дитячий
садок на 45 місць в селі
Лисятичі Стрийського
району
Реконструкція
Добрянс
незавершеного
ька
будівництва аптеки під
с\рада
дитячий садок в селі
Добряни Стрийського
району

Потреб
Джерела фінансування
ав
коштах
на 2012 Держав Обласн Районнийб Сільські Залуче
ний
ий
бюджет
ні
рік,
юджет
бюджет
бюджет
и
кошти
тис.
грн.

2726,5

2000,5

5772,6

1000

1133,4

822,8

6743,4

220,0

200

878,4

298,2

250

Керівник секретаріату районної ради

1800

200,5

800

550

200

272,8

20,0
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48,9

