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про роботу за 2016 рік
Районна державна адміністрація, її керівництво, апарат, управління і
відділи, установи і організації впродовж звітного періоду свою роботу
спрямовували на забезпечення виконання завдань, визначених Президентом
України та Урядом, планів соціально-економічного і культурного розвитку
району, Державного і місцевого бюджетів, державних та регіональних
програм і діяли на основі Законів України "Про місцеві державні
адміністрації", "Про державну службу", "Про місцеве самоврядування в
Україні" та іншого чинного законодавства. Керівництвом та посадовими
особами районної державної адміністрації здійснювались відповідні заходи,
спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного
функціонування структурних підрозділів районної адміністрації, їх тісної
співпраці з міськими, селищним та сільськими радами, іншими організаціями
та суб'єктами діяльності, які зареєстровані на території району і беруть
безпосередню участь у житті територіальних громад району.
У районній державній адміністрації разом з її управліннями та
відділами працює 134 чол., в тому числі апарат районної державної
адміністрації - 29 чол.
У районній державній адміністрації працює 32 державні службовці
віком до 35 років. Середній вік працюючих в апараті, відділах та управліннях
районної державної адміністрації 43 роки, 80 відсотків працюючих – жінки.
Тут працює 9 магістрів державної служби, які закінчили магістратуру
державного управління при Івано-Франківському національному технічному
університеті нафти і газу.
У 2016 році:
- призначено
- 13 державних службовців;
- звільнено
- 18 державних службовців;
Загальна кількість звернень громадян, які надійшли на розгляд до
районної державної адміністрації за 2016 рік, становить 928 звернень (за 2015
рік - 1079), з них письмових - 905 (за 2015 рік – 1017 звернень), на
особистому прийомі у голови районної державної адміністрації перебувало
23 особи (у 2015 році – 62 особи). У порівнянні з минулим роком кількість
заяв громадян, які звернулися безпосередньо до районної державної
адміністрації, зменшилася. Це відбулось у зв’язку з відкриттям центру

обслуговування учасників АТО, куди звертаються громадяни даної категорії
та члени їх сімей.
Від органів влади вищого рівня до районної державної адміністрації
надійшло 46 звернень (за 2015 рік – 58 звернень). Основні проблемні
питання, з якими зверталися жителі району до органів влади вищого рівня,
мають соціальний характер.
Впродовж 2016 року до районної державної адміністрації від пільгової
категорії громадян надійшло 134 звернення, з них: від багатодітних сімей,
одиноких матерів – 32 звернення; інвалідів – 53 звернення; учасників війни,
бойових дій, вдів загиблих на фронті – 49 звернень.
За 2016 рік виділено одноразову допомогу:
із місцевого бюджету 556 особам на суму 915200 грн.;
із державного бюджету 26 особам на суму 14873 грн.
Районною державною адміністрацією відповідно до рішення
районної ради від 15 січня 2016 року «Про районну цільову програму
фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів територіальної
оборони населення на 2016 рік» сім’ям осіб, призваних по мобілізації
виплачуються кошти в сумі 10000 гривень. Так, протягом 2016 року виділено
матеріальну допомогу на суму 300 тис.грн. 30 контрактникам.
Впродовж звітного періоду надійшло найбільше звернень (469),
пов’язаних із вирішенням питань аграрної політики і земельних відносин. З
них найбільша кількість стосуються приватизації земельних ділянок та
встановлення меж між господарствами. По окремих питаннях, порушених у
зверненнях цього напрямку, вирішення підлягає виключно в судовому
порядку. У порівнянні з аналізованим періодом минулого року зменшилась
кількість звернень, що стосуються проблем житлово-комунального
господарства, благоустрою (18 проти 42 за минулий рік) та збільшилась
кількість звернень щодо вирішення питань екології та використання
природних ресурсів – 24 звернення. Суттєво зменшилась кількість заяв,
пов’язаних із наданням матеріальної допомоги - 311 звернень проти 607.
Знову ж таки це пов’язано зі зверненням учасників АТО у центр допомоги
учасникам АТО.
Збільшилась, у порівнянні з 2015 роком, кількість колективних
звернень, що надійшли до райдержадміністрації (2015р. - 29 заяв, 2016р. - 38
заяв). Звернення надходили від жителів м. Галич, с.Залуква, с.Вікторів,
с.Сапогів та порушувалися питання реорганізації закладів освіти,
транспортного сполучення, роботи окремих підприємств.
На виконання пункту 3 Указу Президента України від 07 лютого 2008
року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та

гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування" в райдержадміністрації
функціонує «гаряча» телефонна лінія відповідно до Положення про «гарячу»
телефонну лінію районної державної адміністрації. Інформацію про порядок
роботи «гарячої» телефонної лінії розміщено на веб-сайті районної державної
адміністрації, інформаційному стенді. Так, на «гарячу» телефонну лінію при
районній державній адміністрації протягом року надійшло 3 звернення, у
яких піднімались питання про надання пільгового проїзду в приміському
транспорті та порядку надання і перерахунку субсидій.
На Урядову «гарячу лінію» Контактного Центру надійшло 412
звернень (проти 256 у 2015 році).
Усі звернення громадян, що надійшли до райдержадміністрації,
перебували на контролі у голови райдержадміністрації, першого заступника,
заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації та згідно
резолюцій були розглянуті відповідними виконавцями та надано відповіді.
Із метою здійснення додаткових заходів, спрямованих на покращення
інформованості громадян, на офіційному веб-сайті районної державної
адміністрації розміщено аналітичні матеріали про стан розгляду звернень
громадян та періодично поновлюються графіки особистого прийому
громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрацій.
Вказані графіки також опубліковані в районній газеті "Галицьке слово" та
надіслані виконкомам сільських, селищної, міської рад, керівникам
підприємств, установ і організацій району.
При районній державній адміністрації діє постійно діюча комісія з
питань розгляду звернень громадян, яка затверджена розпорядженням
районної державної адміністрації від 25 січня 2016 року №41 «Про постійно
діючу комісію з питань розгляду звернень громадян». Засідання комісії
проводиться один раз у місяць у голови районної державної адміністрації.
Основною метою діяльності комісії є всебічний контроль за розглядом
звернень громадян, підвищення ефективності роботи із зверненнями
громадян, усунення недоліків у цій сфері, задоволення законних прав та
інтересів громадян.
Завдяки постійній координації роботи структурних підрозділів
райдержадміністрації та територіальних підрозділів виконавчої влади
вирішувалися найважливіші питання життєдіяльності району. Особлива
увага приділялася покращенню соціально-економічних показників району,
розвитку малого бізнесу, розв’язанню соціальних проблем учасників АТО та
членів їх сімей інвалідів, ветеранів війни і праці, забезпеченню

функціонування житлово-комунального господарства району, поліпшенню
санітарного стану населених пунктів району.

Бюджет, фінанси, облік та податки
Дохідна частина
За результатами 2016 року загальний обсяг фінансового ресурсу
місцевих бюджетів району склав 421059,4 тис.грн., в т.ч. 33,5 відс. (140976,3
тис.грн. )— надходження податків, зборів та інших обов`язкових платежів.
До загального фонду надійшло всього 338289,4 тис.грн., з них:
 власні доходи — 62019,7 тис.грн., 156,3 відс. затвердженого річного
плану (39682,9 тис.грн.), 107,1 відс. уточненого плану (57918,7 тис.грн.).
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального
фонду зросли на 145,0 відс., або більше на 19240,0 тис.грн. Даний результат
досягнуто за рахунок зростання надходжень основних видів платежів з
минулим роком.
Обсяг трансфертів 276269,7 тис.грн., зокрема:
 базова дотації— 14792,5 тис.грн.
 стабілізаційна дотація — 5150,0 тис.грн.
 освітня субвенція (разом із залишок на поч.року) -57986,3 тис грн.
 медична субвенція — 28125,2 тис.грн.
 субвенції з державного бюджету
на соц.видатки— 165491,9
тис.грн.,
 субвенція на соціально-економічний розвиток територій — 3000,0
тис.грн.,
 субвенція на проведення виборів — 201,9 тис.грн.
 інші субвенції з обласного бюджету – 767,6 тис.грн.
 інші субвенції з Бурштинського міського бюджету – 754,3 тис.грн.
До спеціального фонду бюджету району надійшло 82770,0 тис.грн., з
них:
—власних доходи — 78956,6 тис.грн., 124,2 відс. затвердженого
річного плану (63576,1 тис.грн.), 106,6 відс. уточненого річного плану
(74073,9 тис.грн.).
До власних доходів входить:
 надходження бюджетних установ – 2415,2 тис.грн.,
 екологічний податок – 76171,7 тис.грн.,
 штрафи (екологічний фонд) —20,3 тис.грн.

 кошти бюджету розвитку 213,2 тис.грн.
 відшкодування втрат с/г і л/г виробництва – 135,5 тис.грн.
З минулим роком доходи спеціального фонду зросли на 34,7 відс. або
20330,3 тис.грн., за рахунок надходжень екологічного податку.
Обсяг трансфертів 3813,4 тис.грн., зокрема:
 медична субвенція на зміцнення матеріально-технічної бази
Вікторівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини — 10,0
тис.грн.
 освітня субвенція для проведення капітального ремонту опалення
Галицької ЗОШ І-ІІІ ст.№1 – 174,0 тис.грн.
 інші субвенції з обласного бюджету – 3629,4 тис.грн.
За 2016 рік по бюджету району проведено видатків в загальній сумі
401831,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 335290,1 тис. грн.
(уточнений план на рік 338623,4 тис. грн.), по спеціальному фонду – 66541,6
тис. грн. (уточнений план на рік 101179,8 тис. грн.)
В загальній сумі видатків загального фонду районного бюджету
соціальні видатки займають – 89,0 відсотка, з них:
- освіта- 84943,1 тис. грн.(28,5 відсотка)
- культура- 9672,0 тис. грн.(3,2 відсотка)
- охорона здоров’я- 31138,7 тис. грн.(10,4 відсотка)
- соціальний захист- 172566,6 тис. грн.(57,9 відсотка).
За 12 місяців 2016 року надійшло по загальному фонду бюджету
району субвенції з Державного бюджету на виконання програм
соціального захисту населення в сумі 165491,9 тис. грн., з яких
використано на:
- виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та
інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасову державну допомогу дітям
та допомогу по догляду за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу
– 56877,4 тис. грн.;
- субсидії для оплати житлово-комунальних послуг , твердого палива та
скропленого газу – 96758,3 тис. грн.;
- на виплату пільг – 11143,2 тис. грн.,
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, прийомним сім’ям в сумі 713,0 тис.
грн.

За рахунок коштів, одержаних з обласного бюджету:
-надано пільг на медичне обслуговування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 22,6 тис. грн.;
- профінансовано видатків на поховання учасників бойових дій та
інвалідів війни- 32,4 тис. грн..
Проведено додаткові виплати учасникам ОУН-УПА в загальній сумі
236,0 тис. грн.., з них за рахунок коштів з обласного бюджету – 118,0 тис.
грн..
Протягом 2016 року використано коштів на фізичну культуру та спорт
в сумі 2498,4 тис. грн.., з них:
- надано фінансової підтримки ФСТ „Колос”– 201,0 тис. грн.,
- надано фінансової підтримки ДЮСШ ФСТ „Колос” – 281,1 тис. грн.,
- проведено видатків на навчально-тренувальні збори і змагання – 572,6
тис. грн.,
- профінансовано видатків на навчально-тренувальну роботу дитячоюнацької спортивної школи, що утримується з бюджету відділу освіти –
1233,7 тис. грн.,
- надано фінансову підтримку футбольному клубу «Дністер» - 210,0
тис. грн..
Надано фінансової підтримки громадським організаціям в сумі 66,0
тис. грн. та пільг за рахунок коштів районного бюджету – 305,8 тис. грн..
На підтримку газети „Галицьке слово” використано коштів в сумі–
130,0 тис. грн., телебачення- 150,0 тис. грн.
На
житлово-комунальне
господарство
органами
місцевого
самоврядування використано коштів в сумі 8945,5 тис. грн., з них :
- дотація житлово-комунальному господарству 317,6 тис. грн..;
- водопровідно- каналізаційне господарство -157,4 тис. грн..;
- благоустрій населених пунктів – 8470,5 тис. грн..
Основну питому вагу в загальному обсязі планових видатків (без
цільових субвенцій, крім освітньої та медичної) займають видатки на виплату
заробітної плати – 69,4 відсотка, з них
 по освітній субвенції- 84,9 відсоток,
 по медичній субвенції- 79,6 відсотки.
На виплату заробітної плати з нарахуваннями за січень-грудень 2016
року бюджетними установами району використано коштів в сумі 119157,3
тис. грн.
Це дало змогу оплатити 12 місячних фондів заробітної плати поточного
року.

На медикаменти та перев'язувальні матеріали використано 1125,8 тис.
грн. ( уточнений план на рік 1197,4 тис. грн.)
На продукти харчування бюджетними установами районного бюджету
використано 3372,3 тис. грн. (уточнений план на рік 3577,8 тис. грн. )в тому
числі
— установами освіти – 2469,3 тис. грн.,
— медичними закладами – 558,6 тис. грн.,
— управлінням праці та соціального захисту в сумі 287,0 тис. грн. на
харчування одиноких, перестарілих громадян, що перебувають в відділеннях
медико-соціальної реабілітації.
На оплату спожитих теплоенергоносіїв по загальному фонду
використано коштів в сумі 15731,6 тис. грн. при плані на рік – 16172,7 тис.
грн.
По спеціальному фонду районного бюджету використано коштів в
сумі 66541,6 тис. грн. (план на рік 101179,8 тис. грн.), з них проведено
видатків за рахунок власних надходжень в сумі 2562,4 тис. грн.
Передано обласному бюджету по спеціальному фонду іншої субвенції в
сумі 4575,0 тис. грн.. з них на:
 добудову незавершеного будівництвом головного корпусу Галицької
центральної районної лікарні на вул. Н.Вівчаренко в м.Галичі ІваноФранківської області – 1 000,0 тис. грн.;
 будівництво, І черга, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Крилос
Галицького району Івано-Франківської —3300,0 тис. грн.;
 добудову незавершеного будівництва блоків №1, №2 (їдальня та
спортивний корпус) Мединського НВК Галицького району ІваноФранківської області — 175,0 тис. грн.
Сфера реального сектору економіки
Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами
Галицького району станом на 01.12.2016 року склав 171,8 млн.грн., що
становить 0,6% до загального обсягу реалізованої продукції по області.
Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–
підприємців та мережу ринків району за 9 місяців 2016 року населенню
реалізовано товарів на 433,8 млн.грн., що
на 0,8% більше обсягу
відповідного періоду 2015 року. Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на
одну особу за період склав 9881 грн.
18 відсотків загального обороту забезпечили підприємства (юридичні
особи), через торгову мережу яких за 9 місяців 2016 року продано товарів на
77,5 млн.грн., що становить 75,5% обсягу відповідного періоду минулого
року.

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Станом на 1 жовтня 2016 року в економіку району іноземними
інвесторами з 6 країн світу вкладено 341,4 тис. дол. США прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу).
Розвиток малого підприємництва
Важливим елементом розвитку економічного потенціалу залишається
малий бізнес. Про свою діяльність в районі звітують 162 малих підприємств
та 6 середніх підприємств, що в розрахунку на 10 тис. населення склало 37
одиниць.
Переважаюча
частина
малих
підприємств
(92,7%)
мікропідприємства.
Для розвитку підприємництва та малого бізнесу і їх фінансової
підтримки центром зайнятості 4 особам з числа безробітних було надано
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької
діяльності.
Житлово-комунальне господарство
Станом на 01.10.2016 року освоєно 50,4 млн.грн. капітальних
інвестицій.
Протягом січня –листопада 2016 року в районі виконано будівельних
робіт на суму 10,4 млн.грн.
Протягом січня–вересня 2016 р. у Галицькому районі прийнято в
експлуатацію 41 житловий будинок загальною площею 5,570 тис.кв.м.,
будівництво каналізаційних мереж поверхневого стоку по вул.Київській 266
м та вул. Л.Українки, 235 м., проведено реконструкцію споруд для збору
побутових відходів по вулицях Вівчаренко, Караїмська, Шевченка та
Донецька, майдан Різдва. Введено в експлуатацію котельню ДЛОК «Сокіл»
на альтернативних видах палива.
В аграрному секторі станом на 01.01.2017 р. посіяно озимих під
урожай 2017 року 9445 га (в тому числі у сільськогосподарських
підприємствах - 7780га):
- озима пшениця - 6818 га (5543 га)
- озимий ячмінь - 496 га (117 га)
- озиме жито - 36 га (25 га)
- озимий ріпак - 2095 га.
Проведено збір зернових і зерно-бобових культур на площі 15,9 тис.га,
що становить 97% від посіву, в тому числі по сільськогосподарських
підприємствах 11,2 тис.га, що становить 95% від посіву. Намолочено 68,9
тис. тонн зерна при урожайності 43,3 ц/га, в с/г формуваннях 47,3 тис. тонн
при урожайності 42,2ц/га.
Поголів’я ВРХ станом складає 1967 голів (+130), в тому числі корів 774
голови (+21), свиней – 75124 голови (+6329), коней – 27 (+10). Реалізовано
м’яса 20661,1 тонн (-56,5), надоєно молока – 2993,4 тонн (-274,1). Надій
молока від 1 корови становить – 4146 кг. (-516).

Основними виробниками молока в районі є ПСП «Рідна земля» та ПАФ
«Бовшівська», м’яса – ТзОВ «Даноша».
На даний час функціонує один дрібнооптовий ринок живої худоби (смт.
Більшівці), 9 оптово-продовольчих та оптово-промислових ринків (м.Галич,
м.Бурштин, смт. Більшівці, с. Комарів, с. Маріямпіль, с. Кінчаки та інші), 11
сільськогосподарських кооперативів, з яких 3 - виробничі (створені у 2000р.),
4 - заготівельно-збутові обслуговуючі кооперативи, 2 – багатофункціональні
та 2 обслуговуючі кооперативи, 6 млинів, 36 заготівельних пунктів, 14
пунктів штучного осіменіння.
Використання землі, природних ресурсів, охорона довкілля
Земельний фонд Галицького району складає 72,3 тис.га, в тому числі
сільськогосподарські землі - 51,8 тис. га, ліси та лісовкриті землі - 12,2 тис.
га, під водою - 3,5 тис. га, інші землі - 4,8 тис. га.
В ході реалізації земельної реформи розпайовано сільськогосподарських
земель колективної власності 25189,17га. Право на земельну частку (пай)
набули 17579 громадян. Середній розмір земельної частки (паю) становить
1,45га. Видано 15110 державних актів та свідоцтв на право власності на
земельні ділянки взамін сертифікатів.
Найбільшими орендарями с/г земель на території району є ПП ”Галицькі
аграрні інвестиції” – 4270,63 га; ТзОВ ”Мрія Карпат” – 3318,22 га; ТзОВ
”Даноша” – 3278 га; ТзОВ ”Галицька аграрна компанія” - 2002,39 га; ПСП
”Рідна земля” – 979 га.
У 2016 році продано сім земельних ділянок у приватну власність загальною
площею 0,6000 га, з них по Дем»янівській сільській раді – 1 ділянка (0,1351
га), по Задністрянській сільській раді – 2 земельні ділянки (0,1708 га),
Бурштинській міській раді – 3 ділянки (0,0700 га), Галицькій міській раді – 1
ділянка (0,2128га) на загальну суму 239 180 грн, які уже надійшли у місцеві
бюджети.
Продано 3 права оренди на земельні ділянки через аукціон по
м.Бурштин загальною площею 0,0267 га. на суму 56184 грн.
У звітному році перераховано 241,60538 тис.грн. коштів, які поступили від
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, відповідно
в бюджет міста обласного значення – 75%, бюджети місцевих рад –60%,
районний бюджет – 15%, обласний бюджет – 25%.
Впродовж 2016 року відділом Держгеокадастру у Галицькому районі
надано:
1479 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельних ділянок в межах населених пунктів;
1456 витягів з державного земельного кадастру;
243 висновки ро погодження проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок;
454 витягиз державної звітності (форми 6-зем.)

Освіта
Забезпечено стабільне функціонування освітньої галузі в районі,
проводиться робота щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного
процесу в закладах. У районі реалізується Програма розвитку освіти
Галицького району на 2016-2020 роки, затверджена рішенням другої сесії
районної ради сьомого скликання 15.01.2016р.
У 2016-2017 навчальному році функціонує 59 установ освіти, з них:14
ДНЗ(795д.); ЗНЗ – 41(4092учні), у тому числі 7 НВК(439
учнів/140дошкільнят), 1 гімназія (131учень); МНВК-1(298учнів); ПНЗ3(1539учнів).
Дошкільна освіта
У 2016 році прийнято рішення сесії районної ради
щодо
реорганізації(злиття) Слобідської ЗОШ І-ІІ ст. та Озерянського ДНЗ в
Слобідський НВК.
У 14 дошкільних навчальних закладах виховується 795 дітей (357- у
місті, 438 – в сільській місцевості), в 7 навчально-виховних комплексах –
140 дітей (у сільській місцевості).
У районі функціонує 8 дошкільних груп з короткотривалим режимом
роботи при загальноосвітніх навчальних закладах, у них виховується 98
дітей.
Усіма формами дошкільної освіти охоплено 1033 дитини, у тому числі в
місті – 357 дітей, у селі – 676 дітей.
Охоплення 5-річних дітей дошкільною освітою становить 100 %.
Загальна середня освіта
Освітню діяльність
у 2016-2017 навчальному році
здійснює 41
загальноосвітній навчальний заклад району( 4092 учні, 308 класів), у тому
числі 1 гімназія (131 учень).
В районі за останні роки погіршилася демографічна ситуація. Кількість
учнів загальноосвітніх навчальних закладів значно зменшилася. Зменшення
кількості учнів призвело до зменшення класів або відсутності учнів в
окремих з них. Більшість навчальних закладів сільської місцевості району є
малокомплектними. Кількість дітей впливає на мережу загальноосвітніх
навчальних закладів району та середню наповнюваність класів, яка
становить 13 учнів у районі і є нижчою за середньостатистичний показник
по області -17,9.
У 2016-2017н.р. році 265 учнів навчається за індивідуальною формою
навчання, що становить 6,5% від загальної кількості, з них за станом здоров’я
– 17 учнів.
З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освіти в районі
у 2016 році на сесії районної ради прийнято рішення про затвердження
перспективного плану створення освітніх округів та мережі опорних
навчальних закладів району, створено опорний заклад – Більшівцівську ЗОШ

І-ІІІ ст. з філіями ЯблунівськаЗОШ І ст., Староскоморохівська , Нараївська ,
Хохонівська ЗОШ І – ІІ ст.
Всі
загальноосвітні
навчальні
заклади
району
забезпечені
комп’ютерною технікою. В школах налічується 428 комп’ютерів, 48
ноутбуків, 3 інтерактивних комплекси. Кількість учнів на один комп’ютер –
9. 32 комп’ютери використовуються в управлінсько-господарській
діяльності, 3 - для ведення бібліотечного фонду.
Комп’ютерна
техніка
швидко старіє і потребує систематичного оновлення. Тільки в 2016 році до
шкіл поставлено 52 комп’ютери.
Підвіз учнів у 2016-2017 н.р. забезпечувало 16 транспортних одиниць
Безкоштовним підвезенням за програмою
«Шкільний автобус»
охоплено 98% учнів. У липні 2016 року від департаменту освіти, науки,
спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації
отримано чотири автобуси, три з яких для підвезення учнів Більшівцівської
опорної школи. Це значно покращило ситуацію щодо підвезення дітей
сільської місцевості.
У 2016-2017 н.р. у 41 навчально-виховних закладах району навчалося
1786 учнів початкової школи. Дані учні забезпечені безкоштовним
харчуванням. Середня вартість обіду складає 5 грн. в день, для дітей
пільгових категорій – 7 грн. Продукти харчування постачаються в ЗОШ
району відповідно до укладених договорів.
Організовано безкоштовне харчування для учнів 1-4-х класів, дітейсиріт, дітей без батьківської опіки(41), дітей з малозабезпечених сімей(167),
дітей, батьки яких є учасниками АТО(83), дітей-інвалідів(59), дітей,
переселених зі Сходу України(7). На харчування учнів у 2016 році з
місцевого бюджету виділено 1 288 800грн.
У 2016 році освоєно 811,3 тис коштів обласного бюджету, з них на
капітальний ремонт використано 587,4 тис.грн, поточний ремонт – 100,1 тис
грн., придбання матеріалів – 123,8 тис грн.; та 937,8 тис з фонду охорони
навколишнього природного середовища.
За кошти обласного бюджету облаштовано санвузли у Вікторівській
ЗОШ І-ІІ ст.; проведено капітальний ремонт системи опалення в Галицькій
ЗОШ І-ІІІ ст.№1,ремонт паливних у Галицькій ЗОШ І-ІІІ ст.№2;капітальний
ремонт у Залуквянському та Вікторівському ДНЗ, часткова заміна вікон у
Комарівській ЗОШ І-ІІІ ст.,Тумирській ЗОШ І-ІІ ст.;проведено
переоснащення електроосвітлення в Галицькому ДНЗ №1, проведено
поточний ремонт огорожі у Сапогівському НВК. Також придбано побутову
техніку для Вікторівського ДНЗ, Кінашівської ЗОШ І-ІІІ ст., Сапогівського
НВК; комп’ютерну техніку для Межигорецької ЗОШ І-ІІ ст,Кінашівської та
Крилоської ЗОШ І-ІІІ ст.;. меблі та спортінвентар для Вікторівської та
Дубівецької ЗОШ І-ІІІ ст.
З екологічного фонду реалізовано заходи від підтоплення та затоплення
на території Загірської ЗОШ І ст., впроваджено технології, що забезпечують
зниження забруднення атмосферного повітря в Вікторівській ЗОШ І-ІІІ
ст.,Дорогівській ЗОШ І-ІІІ ст., Слобідському НВК.

У 2016 році на зміцнення матеріально-технічної бази, виконання
поточних та капітальних ремонтів було надано міжбюджетні трансфери
сільськими та міською радами (Бовшівською, Блюдницькою, Залуквянською,
Межигорецькою,
Задністрянською,
Дубовецькою,
Демянівською,
Новоскоморохівською, Демешківська, Кінчаківською, Тустанською). За ці
кошти завершено капітальний ремонт Бовшівського ДНЗ та реконструкцію
приміщення Дубівецького ДНЗ; частково замінено вікна у Задністрянській
ЗОШ І-ІІІ ст., Новоскоморохівській та Межигорецькій ЗОШ І-ІІ ст.; поточний
ремонт їдальні в Демянівській ЗОШ І-ІІ ст.; проведено заходи з озеленення в
Бовшівській ЗОШ І-ІІ ст.; утеплено перекриття в Галицькому ДНЗ №1;
проведено ревізію водяної свердловини та прокладання водопроводу у
Слобідському НВК; капітальний ремонт частини каналізаційної мережі у
Задністрянському ДНЗ. Придбано за кошти сільських рад комп’ютерну
техніку у Дубовецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Бовшівській, Новомартинівській ЗОШ
І-ІІ ст.; побутову техніку для Демянівського ДНЗ, Демешківського НВК,
Бовшівської ЗОШ І-ІІ ст.; посуд для Блюдниківської ЗОШ І-ІІІ ст.; меблі для
Залуквянської ЗОШ І-ІІІ ст., Бовшівської ЗОШ І-ІІ ст, Бовшівського ДНЗ,
Демянівського ДНЗ, Демешківського НВК; Кінчаківської ЗОШ І-ІІІ
ст.;Тустанського ДНЗ.
За кошти освітньої субвенції на Більшівцівський опорний навчальний
заклад (1млн. 246,8 тис.грн.) придбано лабораторне обладнання (661,5
тис.грн), спортінвентар (116,8 тис грн.), комп’ютерну техніку( 269 тис грн.),
меблі( 199, 5 тис.грн). Закуплено підручників для навчальних закладів на
суму 137,1 тис. грн..
Охорона здоров’я
Заклади охорони здоров’я району здійснювали свою діяльність з
акцентом на профілактичну медицину, подальше оснащення лікувальнодіагностичним обладнанням, раціональне використання ліжкового фонду,
удосконалення кадрової політики, медичне забезпечення учасників АТО, їх
родин, пільгової категорії населення,.
Районною цільовою програмою «Здоров’я галичан на 2016-2020 рр.»
на 2016р. передбачено фінансування заходів даної програми в сумі 470
тис.грн., в тому числі:
- репродуктивне здоров’я населення - 85 000 грн. ;
- запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань – 305 000 грн.;
- імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб – 15
000 тис.грн.;
- ендокринні захворювання дорослих і дітей - 65000 грн.
Впродовж
року на виконання заходів програми профінансовано
203551,72грн., а саме:
- придбання медикаментів - 31000 грн., засобів тромболітичної терапії
для лікування хворих з серцево-судинною та судинно-мозковою патологією,

засобів невідкладної допомоги в акушерсько-гінекологічній практиці – 29
000 грн., швидких тестів на виявлення ВІЛ-інфекції/ СНІДу та гепатитів – 21
379, 64грн.;
- закупівля контейнерів забору крові для пункту переливання –
26109,23грн.;
- придбання лікарських середників для лікування учасників АТО – 24
999,99 грн. та зубопротезних матеріалів – 20000 грн.
- дитяче харчування – 41062,86 грн.;
- обладнання для бак лабораторії (водяні бані – 10 000 грн.).
43 хворим на цукровий діабет відпущено цукрознижувальні препарати
за пільговими рецептами з (50% знижкою) на суму – 3352,49 грн. (43 чол.).
Районна цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на
2016р. Із запланованих 175 тис. грн. профінансовано 101800,35грн. ( ремонт
флюорографа і придбання туберкуліну).
Районна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на
2016-2018 роки - закладено фінансування 195 тис. грн., на 2016 р. - 65
тис.грн., профінансовано 31710,97 грн. Придбано дезсередники, засоби
захисту (10тис. грн.) тест-смужки на ВІЛ-інфек. –( 10 тис.грн.).
Демографічна ситуація: в 2016 р. народилося 382 дітей проти 406 в
2015р., померло 713 осіб проти 772, народжуваність на 1000 населення
складає 8,5 проти 9,0, смертність 15,8 проти 17,0 природний приріст – (-7,3)
проти (-8,0).
В якості гуманітарної допомоги наданої Представництвом Дитячого
Фонду ООН в Україні отримано 3 холодильники для зберігання вакцин (
інфекційний кабінет, дитяча консультація, кабінет профщеплень).
За субвенцію Бовшівської сільської ради придбано на суму 148 500 грн.:
апаратуру для фізіотерапевтичного кабінету Бовшівської амбулаторії
ЗПСМ, компютерну техніку для інформаційно-аналітичного відділу та
відділу кадрів, два принтера для кабінету ендокринолога та бухгалтерії,
фізіотерапевтичне обладнання для ЦРЛ. Для кабінету ендокринолога та
бухгалтерії КЗ «Галицька ЦРЛ» придбано 2 принтера на суму 7 205 грн. та
комп’ютерну техніку для інформаційно-аналітичного відділу та відділу
кадрів на суму 24 220 грн. Закуплені лампи УФО для ЛПЗ району на суму 5
600 грн. (спец. кошти). Для Вікторівської амбулаторії ЗПСМ на суму 11
500грн. з обласного бюджету - комп’ютерну техніку.
Проведені поточні ремонти на ФАП сіл: Курипів (за кошти
Блюдниківської сільської ради), Демешківці – 10 тис.грн., Німшин – 17
700грн. (субвенція Демешківської сільської ради, Височанка (кошти
обласного бюджету), Нові Скоморохи 20 тис. грн. (субвенція сільської ради),
Хохонів – 21 020 грн. (кошти Дитятинської сільської ради). На перекриття
даху ФАП с.Демешківці виділені кошти обласного бюджету – 130 000 грн.,
заміна вікон на енергозберігаючі на ФАП с.Деліїв - 9900грн. (субвенція
Деліївської сільської ради), ФАП с.Підшумлянці – заміна вхідних дверей на
металопластикові на суму 7000 (кошти Ново-Скоморохівської сільської
ради).

Медичним закладам для проведення фінансово-господарської діяльності
на 2016р. було заплановано виділення коштів в сумі 31 337 629,78 грн.
виділено коштів в сумі 31 138 687,08 грн. Бюджет виконано на 99%.
Для фінансування ФАПів план 3 096 589,00 грн. надійшло 3 080 961,59
(99,5%), ЦРЛ - 24 094 975,29 грн. надійшло 23 966 552,03 грн. (99,5%),
амбулаторій – 3 801 325,00грн. надійшло 3 754 110,42 (98,8%).
У 2016 році на завершення будівництва хірургічного корпусу
комунального закладу «Галицька центральна районна лікарня» виділено
та освоєно 11,0 млн.грн. (обласному бюджету направлено субвенцію із
районного бюджету в сумі 1,0 млн.грн., виділено субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій на суму 10,0 млн.грн.). Що дало
можливість у 2017 році завершити дані роботи та 10 лютого за участю
президента України Петра Порошенка ввести в дію даний корпус лікарні
Оздоровлення та відпочинок дітей
На проведення оздоровчої кампанії використано 419,9 тис. грн. З них із районного бюджету 136,3 тис. грн., залучено позабюджетних коштів –
283,6тис.грн.
За кошти районного бюджету придбано 37 путівок у ДЛОК «Сокіл»
для дітей, батьки яких безпосередньо беруть участь у проведенні
антитерористичної операції.
Оздоровленням та відпочинком охоплено 2056 дітей пільгових
категорій, з них – 738 забезпечено оздоровленням, а 1318 – відпочинком.
За путівками департаменту освіти, науки і молодіжної політики
обласної державної адміністрації діти пільгових категорій оздоровлювались у
таких таборах:
ДЛОК «Сокіл» - 18 дітей;
ПЗОВ «Перлина Придністров’я » (c. Михальче Городенківського
району)- 3 дітей;
позаміський заклад оздоровлення та відпочинку дітей «Опілля» 10 дітей.
За кошти відділу молоді та спорту районної державної адміністрації
члени Галицького осередку НСОУ «Пласт» відпочивали в оздоровчому
історично - новацькому таборі «Козацька слава», який відбувався з 16 по 27
червня 2016 року у м. Яремче, частково профінансовано відпочинок
спортсменам ВФСТ «Колос» у кількості 12 чоловік у НСБ «Україна» (смт.
Ворохта).
За кошти Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації 57 дітей Галицького району оздоровилися у санаторіях та
профілакторіях, а 11 дітей – за кошти МОЗ України.

За кошти місцевого бюджету придбано 37 путівок у ДЛОК «Сокіл» для
дітей учасників антитерористичної операції.
У 2016 році в заклад круглорічної дії УДЦ «Молода гвардія» здійснено
підбір та направлено 12 дітей пільгових категорій, до УДЦ «Артек» - 4.
Відділ молоді та спорту районної державної адміністрації у 2016 році
забезпечував виконання в районі державної політики стосовно розвитку
фізичної культури та спорту, дітей та молоді, проводив роботу з реалізації
державних, регіональних, районних програм, а саме:
- районної цільової соціальної програми “Галицька молодь” на 2016 –
2020 роки;
- районної цільової соціальної програми з відпочинку та оздоровлення
дітей на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії районної
ради ( друге пленарне засідання ) сьомого скликання від 12.04.2016 року;
- районної цільової програми з підтримки та розвитку сільського
футболу на 2016 рік.
- районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та
спорту на 2013-2017 роки.
Фізична культура і спорт
У районі функціонує 2 дитячо-юнацькі спортивні школи:
ДЮСШ відділу освіти райдержадміністрації (МОН України), де
культивується волейбол, баскетбол, футбол, вільна боротьба (працює 16
тренерів-викладачів і займається 576 дітей);
ДЮСШ ФСТ “Колос”, де культивується бокс, футбол, важка
атлетика, пауерліфтинг (працює 7 тренерів і займається 158 дітей).
Всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 3108 чоловік.
До послуг жителів району надано:
2 стадіони;
106 спортивних майданчики;
40 футбольних полів;
23 спортивних зали;
1 майданчик з тренажерним обладнанням;
11 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять.
В районі функціонує футбольна команда “Галичина - вапно” (м.Галич),
яка виступає у першій лізі чемпіонату області, чоловіча волейбольна
команда «Володар» (м. Галич), яка приймає участь у вищій лізі чемпіонату
області та чемпіонату України серед команд першої ліги (у сезоні 2015-2016
років завоювала кубок області та І місце у чемпіонаті) жіноча волейбольна

команда “Галичанка” (м. Галич), яка виступає у вищій лізі чемпіонату
області.
До регулярних занять спортом з 6 олімпійських видів спорту залучено
726 осіб віком від 6 до 17 років, що становить 17,7 відсотка від загальної
кількості учнів загальноосвітніх шкіл.
34 команди із населених пунктів району взяли участь у чемпіонаті та
кубку району з футболу.
Робота з дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського
піклування, дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
Чисельність дитячого населення Галицького району становить 8620
осіб. Станом на 31.12.2016р. на обліку служби у справах дітей перебували: 55
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (15 дітей-сиріт та
40 дітей, позбавлених батьківського піклування), з них 8 дітей, які
підлягають усиновленню; 8 дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах; 1 сім’я – кандидатів в усиновлювачі; 44 опікуни, піклувальники;
6 сімей прийомних батьків; 2 сім’ї батьків-вихователів дитячого будинку
сімейного типу. Крім того, в районі проживає 24 усиновлених дітей, 22 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на
первинному обліку в інших службах та виховуються в сім’ях опікунів,
прийомних сім’ях та ДБСТ.
В районі функціонує 6 прийомних сімей, в яких виховується 8
прийомних дітей віком від 4 до 18 років, та 2 ДБСТ, в якому виховуються 10
дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 4 до 11-ти років. У
травні 2016 року в інтересах неповнолітнього припинено функціонування 1
прийомної сім’ї. У вересні 2016 року взято на облік та продовжено
функціонування 1 дитячого будинку сімейного типу, створеного в Луганській
області, в якому виховувалось 3 дітей, позбавлених батьківського піклування.
Службою у справах дітей проведено роботу щодо влаштування в даний
ДБСТ з 01.12.2016р. ще 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.
Впродовж 2016 року здійснювалась координація зусиль місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального
захисту дітей, поліпшення їх становища. Службою у справах дітей
розроблено районну цільову Програму соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2016-2020 роки, яка затверджена рішенням 2 сесії районної ради (третє
пленарне засідання) 7 скликання від 15.01.2016 року.

У 2016 році для придбання житла дитині, позбавленій батьківського
піклування, Панчію Івану Петровичу, програмою затверджено кошти в сумі
90000,00 грн. з районного бюджету та передбачено кошти в сумі 160000,00
грн. з обласного бюджету. 16 серпня 2016 року укладено договір купівліпродажу квартири на ім’я Панчія І.П, даний договір оприлюднено в системі
«Prozorro», а 28 грудня 2016 року після проведеного ремонту відбулося
урочисте вручення ключів від квартири дитині, позбавленій батьківського
піклування.
Соціальний захист населення
Реалізацію соціальних програм, надання якісних соціальних послуг
населенню району здійснює 48 працівників управління соціального захисту
населення, якими впродовж 2016 року проведено виплату різних видів
соціальних гарантій на суму понад 167 ,3 млн.гривень. Навантаження на
одного працівника управління складає понад 1300 одержувачів різних видів
соціальних допомог, пільг, субсидій та послуг.
Державні соціальні допомоги та житлові субсидії
Станом на 01.01.2017 року відділом проведено виплату соціальних
допомог і компенсацій на суму 59535094.78 грн.
Виплачено станом на 1 січня 2017р. 303042.87 грн. допомоги
громадянам, які переміщені з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції.
В управлінні станом на 01.01.2017р. числиться на обліку 12255
одержувача соціальних допомог, компенсацій та субсидій:
Загальна сума нарахованих допомог становить 59535,09 тис. грн.
Стан розрахунків по субсидіях станом на 01 січня 2017 року
Станом на 01.01.2017р. нараховано субсидій на житлово - комунальні
послуги – 97902,5 тис. грн.
Станом на 01.01.2017р. перераховано коштів на відшкодування
субсидій на житлово - комунальні послуги – 95097,9 тис. грн. Заборгованість
станом на 01.01.2017р. по відшкодуванню коштів субсидій населенню на
житлово - комунальні послуги становить – 21742,4 тис. грн.
Станом на 01.01.2017р. кількість сімей, які одержують субсидію
готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу становить 615
сімей. Заборгованість станом на 01.01.2016р. становила – 239,4 тис. грн.
Станом на 01.01.2017р. нараховано субсидій готівкою на придбання
твердого палива та скрапленого газу – 1723,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2017р. перераховано коштів на відшкодування
субсидій готівкою на придбання твердого палива та скрапленого газу –
1660,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 01.01.2017р. по відшкодуванню коштів
субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу становить –
302,7 тис. грн..
Соціальний захист учасників АТО
У 2016 році діяла районна цільова програма соціальної підтримки сімей
військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, які беруть
участь в антитерористичній операції у східних областях України, відповідно
до якої здійснено виплати учасникам АТО та членам їх сімей на загальну
суму 1797512,00грн., а саме:
виплачено одноразову грошову допомогу на суму 538000,00грн;
надано тверде паливо (дрова) на суму 552975,00грн;
військовослужбовцям, які уклали контракт зі Збройними Силами
України виплачено кошти в сумі 300000,00грн.;
пільги на оплату житлово-комунальних послуг профінансовано в сумі
210537,00грн.;
місцевими радами району надано допомогу учасника АТО на суму
близько 60000,00грн.
оздоровлено дітей учасників АТО в ДЛОК «Сокіл» на суму
136000,00грн.
Виходячи із зазначеного вище, сума фінансової допомоги, наданої за
рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у 2016 році з розрахунку на
одного учасника АТО становить 6374,16грн..
Станом на 1 січня 2017 року до участі в антитерористичній операції
залучено 282 жителів району, з них:
219 учасників бойових дій та члени їх сімей під час проведення АТО
користуються пільгами на оплату ЖКП в розмірі 75% за рахунок коштів
державного бюджету;
32 учасників АТО та члени їх сімей користуються пільгами на оплату
ЖКП в розмірі 50% за рахунок коштів районного бюджету;
126 учасників бойових дій отримали одноразову допомогу до Дня
Перемоги
через управління соціального захисту населення на суму
115,9тис.грн.;

53 учасники бойових дій АТО одержав земельні ділянки для
особистого житлового будівництва та ведення особистого селянського
господарства (126 заяв перебувають на розгляді);
33 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців працевлаштовано
та 108 учасників АТО перебували на обліку в Галицькому РЦЗ та отримали
виплату по безробіттю;
11 учасників АТО оздоровлено в санаторно-курортних закладах;
22 осіб скористалися послугами психологічної реабілітації у
відповідних курортних установах, в тому числі 1 учасник АТО пройшов
психологічну реабілітацію у «Творчій криївці», дві подружні пари з числа
учасників бойових дій АТО отримали духовну та психологічну допомогу на
християнських реколекціях у Гошеві та 2 учасників АТО побували в
паломницькому турі до Святилища Цариці Миру в м Меджугор’є (Боснія те
Герцоговина);
11 сімей учасників АТО (36 осіб) побували на сімейному відпочинку у
ДП «Синьогора» в с.Гута Богородчанського району за рахунок коштів
обласного бюджету;
10 учасників АТО скористалися послугою професійної адаптації на
загальну суму 47,6тис.грн.;
16 учасників бойових дій (АТО) потребують покращення житлових
умов та перебувають на відповідному обліку в органах місцевого
самоврядування;
2 учасників АТО отримали допомогу на покращення житлових умов за
рахунок коштів обласного бюджету на суму 50,0тис.грн.;
20 дітей учасників АТО побували на цирковій виставі в м.Галичі;
144 дітей учасників АТО отримали подарунки до Дня святого Миколая
та побували на театралізованому святі;
3 дітей учасників АТО побували на обласному фестивалі «Родинне
зернятко»;
43 дітей учасників АТО оздоровлені в санаторно-курортних закладах;
346 учасників АТО та членів їх сімей отримали грошову допомогу на
загальну суму 538,0тис.грн.;
353 особи з числа учасників АТО та членів їх сімей отримали дрова на
загальну суму 552,9тис.грн.;
Центром допомоги учасникам АТО надано 1759 роз’яснень учасникам
АТО та членам їх сімей;
108 учасників АТО безоплатно отримали військову форму, взуття,
куртки, термобілизну тощо.

У минулому році розпорядженням районної державної адміністрації від
26.02.2016 року № 49-к на виконання Законів України «Про внесення змін до
Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав та їх
обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб
підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» створено Сектор
державної реєстрації районної державної адміністрації. Основною метою
сектору є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.
З травня 2016 року сектор здійснює повноваження щодо надання
адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, а також приймає на зберігання реєстраційні справи у паперовій
формі за місцезнаходженням юридичної особи, фізичної особи-підприємця та
нерухомого майна.
Впродовж травня-грудня 2016 року сектором державної реєстрації
районної державної адміністрації надано 344 адміністративні послуги, з них
240 – в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та 104 – в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно.
Пенсійне обслуговування
На обліку в управлінні перебуває 17529 пенсіонерів, із них 2584 –
працюючих пенсіонери (в т.ч. 6046 – міське населення, 11483 – сільське
населення).
Середній розмір пенсії становить 1619,53 грн., що на 143,75 грн.
більше від середнього розміру пенсії станом на 01.01.2016 року.
За січень- грудень 2016 року виплачено пенсій через установи банків та
поштові відділення на суму 316413 тис.грн. (видатки на доставку пенсій
через відділення поштового зв’язку склали 2134 тис. грн.
Протягом 12 місяців 2016 року забезпечено своєчасну і в повному
обсязі виплату пенсій по 32 відділеннях зв’язку та 6 банківських установах.
На 01.01.2017 р. кількість пенсіонерів, що отримують пенсію через
банківські установи становить 8819 чоловік, що становить 50,3 % від
загальної кількості пенсіонерів.

Протягом 12 місяців 2016 року виплачено 744 разових доручень на
виплату допомоги на поховання на суму 2328,02 тис. грн. та 280
недоодержаних пенсій на суму 424,9 тис. грн..
Мобілізаційна робота
В Галицькому районі на військовому обліку станом на 01.01.2017 року
перебуває 1962 призовники. Впродовж
року на призовну
комісію
викликано 1534 призовники.
У 2016 році під час призову виклику на призовну комісію підлягало
1717 чоловік, з них:
- визнано придатними до військової служби – 50 чол.;
- визнано непридатними до військової служби – 58 чол.;
- надано відстрочок – 460 чол.;
- надано відстрочок за станом здоров’я – 21 чол.;
- не з’явилося на медичні та призовні комісії – 20 чол.
За період проведення призову районною медичною комісією було
направлено на додаткове медичне обстеження 38 чоловік, не закінчили
медичне обстеження 20 чоловік.
У звітному році було прийнято такі розпорядження:
- 15.02.2016 року № 96 «Про організацію відбору кандидатів на
військову службу за контрактом»;
- 25.04.2016 року № 335 «Про проведення призову громадян м.Бурштин
та Галицького району на строкову військову службу у травні – червні 2016
року»;
- 06.09.2016 року № 594/290 «Про проведення призову громадян
м.Бурштин та Галицького району на строкову військову службу у жовтні –
листопаді 2016 року»;
- 29.11.2016 року № 749/426 «Про проведення приписки до призовної
дільниці Галицького району та м.Бурштин
громадян
2000
року
народження».
Рішенням третьої сесії Галицької районної ради затверджено районну
цільову програму фінансування мобілізаційних заходів населення та
територіальної оборони району на 2016 рік. Громадянам, які заключать
контракт із Збройними Силами України буде надана районною державною
адміністрацією одноразова матеріальна допомога в розмірі 10 000 гривень.
Дану інформацію розміщено на веб-сайті РДА та в ЗМІ району.
Районною державною адміністрацією забезпечено автотранспортом
Галицький РВК для відправлення кандидатів, які виявили бажання
проходити військову службу за контрактом.
Надано громадянам, які заключили контракт із Збройними Силами
України одноразову матеріальну допомогу на суму 300,00 тис.грн.
Станом на 25.12.2016р. Галицьким РВК наряд по відправленню
кандидатів на військову службу по контракту виконано на 52,5%.

Загалом суспільно-політична ситуація в районі впродовж 2016 року
залишалася стабільною і контрольованою. Основна увага приділялася
налагодженню роботи підприємств, наповненням дохідної частини
районного бюджету, впровадженню заходів з енергозбереження, підтримці
воїнів АТО та їх сімей, а також волонтерського руху, залученню в економіку
району інвестицій, реалізації державних, регіональних та районних програм,
виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку району.
2016 рік був означений цілим рядом яскравих подій в суспільнополітичному житті району. З ініціативи органів виконавчої влади, за участю
політичних партій та громадськості відбулися заходи, що мали позитивний
вплив на суспільні настрої громадян: урочисто відзначено День Соборності
України, вшановано подвиг учасників Революції гідності, проведено заходи
з нагоди Дня пам'яті та примирення, відзначено День героїв, День
Конституції України, День Державного Прапора України та 25 річницю
незалежності України,
74 річницю створення Української Повстанської
Армії, День захисника України, 83 роковини Голодомору 1932-1933 років,
98 річницю з Дня проголошення ЗУНР.
585–річчя від першої згадки та 120-літній ювілей храму Святої
Великомучениці Параскеви УГКЦ відсвяткувало мальовниче галицьке село
Межигірці.
Неабияке духовне піднесення в суспільстві викликали заходи, пов’язані
з відзначенням 160-річчя від дня народження поета, драматурга І.Я.Франка, а
також ІV Всеукраїнська проща медичних працівників с.Крилос. Напередодні
великого християнського свята Покрови Пресвятої Богородиці для жителів
громади Галич-Гора сталася визначальна подія – над новозбудованою
церквою було зведено куполи та встановлено хрести над ними.
На початку серпня відбулася Всеукраїнська Патріарша проща до
Галицької Чудотворної ікони Матері Божої в с.Крилос.
Блаженніший Патріарх УГКЦ Святослав Шевчук відслужив Архиєрейську
Божественну Літургію. Захід став помітною подією в культурному та
духовному житті всього Прикарпаття.
В 2016 році значна увага керівництва району була приділена вирішенню
пріоритетних питань соціально-економічного розвитку району, розбудові
інфраструктури, будівництву соціально значимих об’єктів. Зокрема, було
продовжено будівництво хірургічного корпусу Галицької центральної
районної лікарні та Крилоської школи, відбулося відкриття в поліклінічному
відділенні КЗ «Галицька ЦРЛ» кабінету охорони зору дитини та
стоматологічного кабінету в Бовшівській АЗПСМ, придбано діагностичний
прилад відеогастроскоп – діагностичний прилад для Галицької ЦРЛ,
відбулося відкриття дитячого ігрового майданчику в с.Комарів.
Подією, що обєднала галичан, стала Акція «7 чудес України: історичні міста
та містечка», де місто Галич посів третє місце.
18 грудня 2016 року під час засідання оргкомітету щодо проектування
створення історико-духовного центру Галич-Крилос було обговорено

можливості та перспективи науково-історичних робіт, розроблення проектнокошторисної документації на музеїфікацію історико-духовних об’єктів
Давнього Галича. Також йшлося про науково-пошукову роботу щодо
Галицьких артефактів. Одним з головних питань, на якому була зосереджена
увага, стало відновлення однієї з найвизначніших пам’яток давньоруської
школи – Успенського Собору, а також перепоховання тлінних останків
галицького князя Ярослава Осмомисла на місці його першого поховання.
Впродовж 2016 року проводилась робота щодо налагодження
системного діалогу органів влади і громадськості, підвищення якості
підготовки та прийняття владних рішень з важливих питань державного і
суспільного життя з урахуванням думки громадськості.
В обласній раді Галицький район представляють 4 депутати.
3 - від ПП «Блок Петра Порошенка «Солідарність»: Карп Галина
Василівна, Торб’як Михайло Петрович, Магаль Володимир Васильович та 1 від ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - Шувар Андрій
Йосипович.
Неодноразово Галицький район впродовж року відвідував народний
депутат України Михайло Довбенко. Під час робочих поїздок по виборчому
округу Михайло Довбенко значну увагу приділяв об’єктам, які
споруджувалися в районі за бюджетні кошти, в тому числі за сприяння
парламентаря.
Серед знакових подій року - створення Більшівцівської ОТГ та вибори її
голови, які відбулися 18 грудня 2016 року.
Впродовж року забезпечено щоквартальне проведення засідань
громадської ради при Галицькій райдержадміністрації, яку очолює голова
Галицької районної громадської організації спілки-ветеранів Афганістану
(воїнів-інтернаціоналістів) Михайло Вітовський.
Здійснювалось вивчення громадської думки стосовно діяльності органів
виконавчої влади, систематично проводився моніторинг реагування на
критичні зауваження, висловлені на адресу влади в засобах масової
інформації.
Забезпечено співпрацю між райдержадміністрацією та громадськими
організаціями району, найактивніше з яких працюють спілка ветеранів
Афганістану, «Галич «Майдан», районна організація учасників АТО, районна
станиця Братства вояків ОУН-УПА та районне товариство політв’язнів і
репресованих, районна організація ветеранів України, спілка «Чорнобиль»,
«Союз Українок», молодіжні організації: «Галицький королівський клуб»,
Галицький осередок «Пласту».
Органами влади вживались заходи щодо налагодження конструктивної
співпраці з місцевими осередками політичних партій та громадських
об’єднань, релігійними організаціями та національно-культурними
товариствами. Керівники органів виконавчої влади району брали участь у
заходах, організованих за участю об’єднань громадян.

Діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
району висвітлювалася в місцевих, обласних ЗМІ. Впродовж 2016 рік на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації в рубриці «Новини» розміщено
1402 інформації.
Окреслення пріоритетних напрямків діяльності на 2017 рік
1.Проектування та початок створення духовно-культурного центру в
м.Галичі.
2.Створення на базі колишніх приміщень КЗ «Галицька центральна
районна лікарня» сучасного центру надання послуг населенню району.
3. Ремонт автомобільних доріг на території району.
4. Будівництво водопроводу в м.Галичі, Залуква-Бурштин, ЗалукваМаріямпіль.
5. Будівництво Крилосівської ЗОШ І-ІІІ ст.

