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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

Червоноградського району на 2021-2023 роки (далі – Програма) розроблена   

управлінням соціально-економічного розвитку територій Червоноградської 

районної державної адміністрації спільно із структурними підрозділами 

райдержадміністрації.   

Законодавчою основою для розроблення Програми є Закон України  

«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України» та постанова Кабінету Міністрів України від 

26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету» зі змінами. 
 

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень Державної 

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, а також Стратегії 

розвитку Львівської області на період 2021-2027 років, затвердженої рішенням 

обласної ради від 24 грудня 2019 року № 948 та Плану заходів з її реалізації у 

2021-2023 роках, затвердженому рішенням обласної ради від 12 березня 2020 

року № 1005. 
 

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного 
розвитку Червоноградського району на 2021 - 2023 роки, заходи та 
завдання для розвитку галузей (сфер). 

 

Фінансування заходів Програми у 2021 - 2023 роках 
здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних 
коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, 
грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг 
бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги 
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

Під час розробки Програми першочергово враховувалася необхідність 
протидії негативним наслідкам пандемії СОVID-19 для соціально-
економічного розвитку регіону. Виконання Програми соціально-
економічного та культурного розвитку Червоноградського району на 2021 - 
2023 роки спрямовуватиметься на мінімізацію негативного впливу пандемії 
СОVID-19 та забезпечення стабільного економічного зростання, підвищення 
рівня життя населення. 
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1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО 

РАЙОНУ 

Район утворений 17 липня 2020 року в рамках адміністративно-

територіальної реформи, відповідно до постанови Верховної Ради України від 

17.07.2020 № 807-ІХ:
 
 Червоноградський район (з адміністративним центром у 

місті Червоноград) у складі територій Белзької міської, Великомостівської 

міської, Добротвірської селищної, Лопатинської селищної, Радехівської 

міської, Сокальської міської, Червоноградської міської територіальних громад, 

затверджених  розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Львівської області» № 718-р від 12.06.2020 року. 

До складу району увійшли території: 

 Радехівського району, 

 Сокальського району, 

 частини Кам'янко-Бузького району (Добротвірська селищна громада), 

 частини Жовківського району (північно-східні 

території: Купичвільська та Боянецька сільські ради, увійшли 

в Великомостівську міську громаду), 

 місто обласного значення Червоноград, а також місто Соснівка та 

селище Гірник, що знаходились в підпорядкуванні Червоноградської міської 

ради. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 

року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій громад Львівської області» утворено:  

- Червоноградська територіальна громада  - до складу громади входить 14 

населених пунктів; 

- Сокальська територіальна громада – до складу громади входить 60 населених 

пунктів; 

- Радехівська територіальна громада – до складу громади входить 42 

населених пунктів; 

- Белзька територіальна громада – до складу громади входить 24 населених 

пунктів; 

- Великомостівська територіальна громада – до складу громади входить 17 

населених пунктів; 

- Добротвірська територіальна громада – до складу громади входить 20 

населених пунктів; 

- Лопатинська територіальна громада – до складу громади входить  28 

населених пунктів. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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В районі нараховується 205 населених пункти, в тому числі:  

- 7  міст: Белз, Великі Мости, Радехів, Сокаль, Соснівка, 

Угнів, Червоноград;  

- 4 селища: Лопатин, Добротвір, Жвирка, Гірник; 

- 194 сільських населених пункти. 

 

       До складу району входять 7 територіальних громад, з яких 5 міських і 2 

селищні. 

 Міські територіальні громади: 

o Белзька 

o Великомостівська 

o Радехівська 

o Сокальська 

o Червоноградська 

 Селищні: 

o Добротвірська 

o Лопатинська 

Площа території Червоноградського району становить – 2969,3 кв.км, в 

тому числі: 

- Червоноградська територіальна громада  - 228,2 кв.км; 

- Сокальська територіальна громада - 677,4 кв.км; 

- Радехівська територіальна громада -709,6 кв.км; 

- Белзька територіальна громада - 457,3 кв.км; 

- Великомостівська територіальна громада – 318,1 кв.км; 

- Добротвірська територіальна громада – 204,5 кв.км; 

- Лопатинська територіальна громада -374,2 кв.км. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Червоноградський район розташований на північному заході Львівської 

області, межує на півночі з Володимир-Волинським районом , на заході з 

Луцьким районом Волинської області та з Люблінським воєводством 

республіки Польща, на південному сході Золочівським районом, на півдні з 

Львівським районом Львівської області.   

На території району проживають 228,1 тис. осіб. 

Район спеціалізується на виробництві продукції вугільної та легкої 

промисловості, виробництві абразивних матеріалів та сільськогосподарської 

продукції, а також її промисловій переробці. Червоноградська ТГ є важливим 

центром гірничодобувної промисловості Львівсько-Волинського вугільного 

басейну. 

Район має вигідне положення щодо важливих транспортних шляхів. 

Через територію Червоноградського району проходить ряд важливих 

автомобільних та залізничних шляхів: 

-  Р-15 Ковель -Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква; 

  - Т-14-04 Червоноград - Рава-Руська;  

- Т-14-08 Угринів-Хоробрів; 

  - Т-14-10 Броди-Червоноград; 

   - Н-17 Львів-Луцьк;  

   -Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни; 

 - залізнична колія  Львів - Ковель, від якої в районі Червонограда є 

відгалуження на Раву-Руську;  

- залізнична колія Сокаль-Львів і Львів-Сокаль (з зупинками в м.Червоноград); 

- залізнична колія  Стоянів-Львів. 

А також функціонує міжнародний автомобільний пункт пропуску 

«Угринів-Долгобичув», який забезпечує рух транспорту в республіку Польща. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%A0_15
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ   в 

2020 РОЦІ 

    Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку за 2020 рік 

сформований на основі даних Сокальського та Радехівського районів, а  також 

м. Червоноград, які увійшли у Червоноградський район в 

рамках адміністративно-територіальної реформи.  

    Викликом 2020 року стала пандемія коронавірусної інфекції, яка внесла 

свої корективи в роботу всіх галузей i сфер територіально-господарського 

комплексу району. Тому робота органів виконавчої влади у 2020 році 

спрямовувалась, в першу чергу, на боротьбу з пандемією СОVID-19 та 

наслідками її впливу на економіку та соціальну сферу. Водночас 

пріоритетними залишались заходи, спрямовані на активізацію залучення 

інвестицій, підтримку підприємницького середовища, а отже зростання 

реального сектору економіки. 

Сокальський район спеціалізується на виробництві продукції вугільної  

та легкої промисловості, виробництві абразивних матеріалів та 

сільськогосподарської продукції, а також її промисловій переробці, 

Радехівський район  - на виробництві сільськогосподарської продукції та її 

промисловій переробці, місто Червоноград є важливим центром 

гірничодобувної промисловості Львівсько - Волинського вугільного басейну. 

 

Промисловість 

 

У промисловості Сокальського району частка підприємств добувної 

галузі становить 39,7%, переробної галузі 59,5% та постачання   

електроенергії, газу та води 0,8 %. Найбільші промислові підприємства 

району: Найбільші промислові підприємства Сокальського району випускають 

наступну продукцію: ДП «Львіввугілля», ПрАТ «Шахта «Надія» (добування 

кам’яного вугілля); ПАТ «Львівська вугільна компанія» (послуги по 

збагаченню вугілля); ДП «Датський текстиль»– виробництво і дизайн полотен 

(жаккард, велюр, різноманітні трикотажні полотна); ТзОВ «Софро», ТзОВ 

«Сокме», ТзОВ «Софас» (виробництво меблів); ТзОВ «Клінгспор» 

(виробництво абразивних матеріалів), ТзОВ «ЄВРО-КОМЕРС» (виробництво 

м’яса). 

 

Основу промислової бази Радехівського району складає переробна 

промисловість (97,9%), добувна промисловість (0,2%), виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води по 1,9 %.   

Найбільші промислові підприємства району: ТзОВ «Радехівський цукор» 

(виробництво цукру), ТзОВ «МК «Галичина» (переробка молочної продукції), 

ТзОВ «Мебель-сервіс» (виробництво меблів), ДП «Укрспирт» Вузлівське 

місце провадження діяльності (виробництво спирту), ТзОВ «Сентіо» 

(виробництво жакардових тканин). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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Галузева структура реалізації промислової продукції м. Червоноград  

складає добувна промисловість 35,4%, переробна 55,8%, постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря 5,6%, водопостачання, 

каналізація, поводження з відходами 3,2%. Найбільші підприємства шахти 

«Межирічанська», «Червоноградська», «Великомостівська" (добування 

кам'яного вугілля), ТОВ «Дюна-Веста» (виробництво та реалізація панчішно-

шкарпеткових виробів), ТзОВ «Софт-меблі» (виробництво меблів), ПрАТ 

«Калина» (пошиття білизни). 

  

Агропромисловий комплекс 

 

Галузь сільського господарства в Радехівському та Сокальському районах 

займала друге місце за обсягами виробництва валової продукції. 

Площа Радехівського району становила 114,4 тис.га, з них  

сільськогосподарські  угіддя  86,7 тис. га, в тому числі рілля 55,6 тис.га. 

Основу сільськогосподарського виробництва складали 95 

сільськогосподарських агроформувань: з них 36 сільськогоських підприємств, 

59 фермерських господарств, та 12,7 тисячі індивідуальних  підсобних 

господарств. 

Площа Сокальського району становила 157 тис.га, з них  

сільськогосподарські  угіддя 104,9 тис. га, в тому числі рілля 64,4 тис.га. 

Основу сільськогосподарського виробництва складали 121 

сільськогосподарське  агроформування: з них 33 сільськогоських 

підприємства, 88 фермерських господарств, та 18,3 тисячі індивідуальних  

підсобних господарств. 

 Найбільші підприємства, які здійснюють діяльність в галузі аграрного 

бізнесу на території колишнього Сокальського району - ПП «Західний 

Буг», ПАФ «Білий Стік», ТзОВ «Галичхутро», Ф-г Хомяк С.М., ПП АФ 

ім.Б.Хмельницького, ТзОВ «Перв’ятичі-Агроком», ПП «Гові». В  

Радехівському районі - ПП «Західний Буг», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», ТзОВ 

«В.Д.С. «Агро», ТзОВ «Барком», ДПДГ «Радехівське», ТзОВ «Ордів-

Агро».  

  Суб’єктами господарювання Сокальського району з державного бюджету 

у 2020 році одержано коштів для  розвитку агропромислового комплексу на 

суму 3,3 млн. грн., Радехівського району - на суму 2,1 млн.грн. 

На території Радехівського району здійснювали діяльність 5 переробних 

підприємств:  

- 1 – переробка цукрового буряка (ТзОВ «Радехівський цукор»); 

- 1 – переробки  м’яса (ТзОВ «Барс» ЛТД); 

- 2 – виробництво спирту (ТзОВ «Спиртовий завод «Лопатин»,  

    ДП «Укрспирт» Вузлівське місцепровадження діяльності»); 

- 1 – переробка молока (ТзОВ  МК«Галичина»). 

На території Сокальського  району здійснювали  діяльність 9 

переробних підприємств:  



9 
 

 -    2 підприємства - переробка  молочної продукції  (ТзОВ СУНП «Скомекс»,  

ПП «Барвінко-В»); 

- 3 підприємства – переробка м’яса та м'ясної продукції (ТзОВ 

"Єврокомерс", ТзОВ  "Богатир", ТзОВ "Агро-Інвест"); 

- 2 підприємства -  виробництво хлібобулочних виробів (ПП «Козацький 

курінь», ТзОВ  «Кристинопіль хліб»); 

- 1 підприємство - виробництво  кондитерських виробів (МП ВПП « Ніка 

»). 

- 1 підприємство – виробництво спирту   (ТОВ Компанія «КЛІМАТ - 

ПЛЮС»). 

 

Дорожнє господарство 

Мережа автомобільних доріг:  

-  дороги державного значення загального користування Радехівського району  

- 115,4 км, Сокальського району - 100,4 км; 

-  дороги загального користування місцевого значення Радехівського району    

292,6 км, Сокальського району - 416,9 км; 

-  комунальні дороги Радехівського району - 316,7 км, Сокальського району -

432,5 км. 

Розвиток дорожньої інфраструктури у 2020 році. 

 У Радехівському районі за кошти обласного бюджету у 2020 році 

проведено ремонт доріг на суму 5 млн.грн.:  

-       С141308 Радехів-Станин –Павлів - 2 млн.грн., протяжність 570 м; 

- С141303 Вузлове-Дмитрів - 2 млн.грн. протяжність 530 м; 

- вул. Львівська с. Вузлове -1 млн.грн. - 536 м- комунальна дорога. 

За кошти державного дорожнього фонду проведено ремонт доріг: 

-      О141602 Сокаль - Стоянів - на суму 43,0 млн. грн. – вирівнюючий шар 6,5 

км та верхній шар 5,2 км; 

-     С141309 Синьків - Стремільче на суму 5,0 млн.грн. протяжністю 1,3 км.   

За рахунок коштів обласного бюджету та експлуатаційного утримання 

доріг державного значення проведено «Поточний дрібний ремонт на ділянці 

115+070-120+230 – смт. Лопатин до с. Нивиці автомобільна дорога Т18-06 

Рівне–Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни», протяжністю 5,16 км.  

У Сокальському районі: 

- за кошти  обласного, районного  та місцевих бюджетів здійснено  поточний 

дрібний ремонт: 

- С141610 Ульвівок - Забужжя на суму 2,7 млн.грн.; 

- С141611 Шарпанці - Тартаків на суму 6,7 млн.грн. 

 

Містобудівна документація 
З метою забезпечення населених пунктів, які в минулому році увійшли 

до складу Червоноградського району, оновленою містобудівною 

документацією, у 2020 році були розпочаті та продовжувались роботи із 

розроблення і завершення генеральних планів на території колишніх районів: 
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- Сокальського – смт. Жвирка, сіл Завишень, Лучиці, Варяж, Фусів, 

Конотопи, Зубків, Велике, Смиків, Стенятин, Роятин, Копитів, Нісмичі, сіл 

Ванів, Глухів, Заставне, Воронів, Заболоття, Михайлівка, Піддубне, Муроване 

та Пристань; 

- Радехівського – смт. Лопатин, сіл Березівка, Новоставці Корчин, Новий 

Витків, Немилів, Тетевчиці та Синьків. 

Відповідно до затверджених генеральних планів виготовлялись проекти 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів. Зокрема, за 

згаданий період було затверджено документацію щодо зміни меж міст Великі 

Мости та Радехів, сіл Бутини, Шишаки, Волсвин, Городище, Комарів, Корчів, 

Стаївка, Княже, Бояничі, Борок. 

На виконання  ст.19 Закону України  «Про регулювання  містобудівної  

діяльності» відповідно до прийнятих рішень місцевими радами (в межах 

населених пунктів) та розпоряджень голови райдержадміністрації (за межами 

населених пунктів) з метою впорядкування забудови, визначення територій для 

обслуговування існуючих та будівництва нових об’єктів розроблено близько 

сто проектів детальних планів територій. 

З метою належної організації роботи щодо виготовлення містобудівної 

документації проводились робочі наради з замовниками документації 

(органами місцевого самоврядування) та виконавцями – проектними 

організаціями. До нарад були залучені депутати місцевого рівня, а також 

фахівці інших структурних підрозділів. В більшості такі наради проводились з 

виїздом на місце – до  населених пунктів, проектні  роботи  по яких 

проводяться. Крім пропозицій щодо розвитку територій, визначення їх 

можливого використання, передбачення територій для будівництва житла, 

громадських та виробничих об’єктів, працювали над визначенням резервних 

територій для залучення інвесторів.  

   

Підприємництво 

Станом на 1 січня 2021 року, в Радехівському районі в сфері малого 

підприємництва здійснюють діяльність 169 малих підприємств, у 

Сокальському районі 289 малих підприємств, м. Червоноград 350 малих 

підприємств.  

 За 2020 рік державним реєстратором в Радехівському районі було 

зареєстровано 12 юридичних осіб та 222 підприємців - фізичних осіб та 

скасовано державну реєстрацію 1  юридичної особи та 166 фізичних осіб-

підприємців, у Сокальському районі державним реєстратором було 

зареєстровано 27 юридичних осіб та 395 підприємців - фізичних осіб та 

скасовано державну реєстрацію 6  юридичної особи та 216 фізичних осіб-

підприємців.  

На підтримку малого підприємництва за січень - грудень 2020 року 

проведено компенсацію єдиного соціального внеску Радехівською районною 

філією Львівського обласного центру зайнятості - 4 роботодавцям за 

працевлаштування ними безробітних на суму 23,11тис.грн. та надано одну 
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одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації безробітним 

підприємницької діяльності,   Сокальською районною філією Львівського 

обласного центру зайнятості - 5 роботодавцям за працевлаштування ними 

безробітних на суму 67,22тис.грн. та надано три одноразову виплату допомоги 

по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, 

Червоноградської міського філією Львівського обласного центру зайнятості 8 

роботодавцям за працевлаштування ними безробітних на суму 80,81тис.грн. та 

надано одну одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 

безробітним підприємницької діяльності . 

На період карантину, передбачена Програма фінансової підтримки малого 

та середнього бізнесу по частковому відшкодуванню пов’язаних із 

зупиненням виробничої і підприємницької діяльності (вимушена зупинка 

повністю або часткова), відповідно до Радехівської районної філії Львівського 

обласного центру зайнятості звернулося 265 роботодавців, з них надано 234 

допомог, з них отримали 5 юридичні особи, 22 ФОПи, які мали 

працевлаштованих людей на 160 працівників та 207 фізичних осіб – 

підприємців, які не мали найманих працівників на суму 2700 тис.грн.,  до 

Сокальської районної філії Львівського обласного центру зайнятості 

звернулося 669 роботодавців, з них надано 556 допомог на 533 найманих 

працівників на суму 7582,959 тис.грн., до Червоноградської міської філії 

Львівського обласного центру зайнятості звернулося 1189 роботодавців, з них 

надано 1187 допомог, з них 153 роботодавці з найманими працівниками  на 

суму 14 282,1 тис.грн. 

  Відповідно до Закону України «Про соціальну підтримку застрахованих 

осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» Радехівською районною філією Львівського 

обласного центру зайнятості було надано одноразову матеріальну допомогу 6 

юридичним особам на суму 461,0 тис.грн. на 108 найманих працівників, 

Сокальською районною філією  Львівського обласного центру зайнятості було 

надано одноразову матеріальну допомогу 8 юридичним особам на суму 353,9 

тис.грн. на 68 найманих працівників. 

 

Освіта  

Освітню мережу закладів освіти Червоноградського району складають: 

-108 закладів дошкільної освіти; 

- 126 закладів загальної середньої освіти; 

- 18 закладів позашкільної освіти.  

На території району функціонує 3 інклюзивно-ресурсні центри. 

У 2020 році робота спрямовувалась на створення умов для якісного 

освітнього процесу та покращення якості освіти, а також оптимізації 

інфраструктури освіти. 
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   Дошкільною освітою охоплено 87,3% дітей віком від 3 до 6 років. Діти 

старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років) стовідсотково охоплені 

обов’язковою дошкільною освітою 

У 2019-2020 навчальних роках організовано освітній простір нової 

української школи. З цією метою пройшли курсову перепідготовку вчителі 

початкових класів.  

В рамках НУШ закуплено дидактичний матеріал, комплекти меблів, 

мультимедійні пристрої та комп’ютерну техніку за умов співфінансування з  

місцевого  бюджету. 

В усіх закладах загальної середньої освіти організоване гаряче 

харчування. Згідно рішення сесій  органів  місцевого  самоврядування  

безкоштовним харчуванням забезпечені діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей 1-11 класів; діти, 

батьки яких загинули або є учасниками АТО; діти з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах з розрахунку 

в середньому 15,00 гривень в день. 

Для  забезпечення  рівного  доступу  до  освіти дітей  з  особливими 

потребами  в  ЗЗСО  було  відкрито  інклюзивні  класи  та  організовано  

індивідуальне  навчання,  працювали  інклюзивно-ресурсні  центри. 

У закладах загальної середньої освіти  проведені поточні та капітальні 

ремонти. 

У 2020 навчальні заклади району реалізовували проєкти місцевого 

розвитку, що дало можливість покращити матеріально-технічну базу та  

поповнили  новим  обладнанням  ЗЗСО.  

За програмою «Шкільний автобус» було придбано 7 автобусів  

«Школярик».  У 2021 році в  Червоноградському  районі  підвозять  дітей  53  

«Школярики». 

Особлива увага приділялася розвитку позашкільної освіти. Вихованці  

спортивних шкіл,  мистецьких  щкіл  та  інших  позашкільних  установ  брали  

участь  у  спортивних  іграх  Львівщини,  Всеукраїнських  та  міжнародних  

змаганнях,  конкурсах  та  турнірах. 

 

Охорона здоров’я 

       Медичну допомогу населенню Червоноградського району надають 91 

ФАП,  29 амбулаторій, 8 поліклінік, 8 лікарень, 1 пансіонат. 

 В 2018-2019 рр. рішеннями сесій місцевих рад реорганізовано всі 

комунальні установи охорони здоров’я в комунальні некомерційні 

підприємства.  

Фінансування первинної ланки медичної допомоги відбувається по угоді 

з Національною службою здоров’я у всіх установах. Медичні заклади  району  

взяли  участь  в  державній програмі  «Доступні  ліки». Протягом  2019 - 2020 

років  виділялись  кошти  на  придбання  медичного  обладнання  та  ремонти  

приміщень установ  охорони  здоров’я  району  з  бюджетів  всіх рівнів, 
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залучались спонсорські кошти. В КНП «Радехівська  центральна  лікарня» 

відкрито  відділення гемодіалізу.  

Значна робота проведена щодо боротьби з COVID-19. 

 

 

Культура і туризм 

Мережа закладів культури Червоноградського району складається з 282 

установ: 

- 147 народних домів; 

- 126 бібліотек; 

- 6 дитячих музичних шкіл; 

- 3 музеїв.  
Діяльність галузі культури в 2020 році була спрямована на забезпечення 

збереження і розвиток культурного надбання, як ресурсу теперішніх і 

майбутніх поколінь, впровадження творчих проектів, естетичне виховання 

дітей та молоді, відродження та популяризація традиційної народної культури, 

а також реалізації молодіжної політики, підтримки та розвитку спорту в 

районі. 

Мережу закладів культури складають Народні доми, бібліотеки, музеї, 

мистецькі школи, що підпорядковані відділам культури територіальних  

громад. 

Протягом 2020 року проводилася робота над реалізацією проєктів  

місцевого  розвитку:  придбано  необхідні  для  творчого  розвитку  музичні  

інструменти,  звукотехнічне  та  світлове  обладнання,  комп’ютерна  техніка.  

Для бібліотек району придбано художню літературу. 

  Враховуючи необхідність дотримання протиепідемічних заходів ряд 

запланованих мистецьких проектів проведено з меншою кількістю учасників  

або  в  режимі  онлайн. 

 

 

Спорт і фізична культура 

          Спорту та фізичній культурі приділяється належна увага у всіх  

територіальних громадах  Червоноградського  району. Діє розгалужена  

мережа  спортивних  та  тренажерних  майданчиків,  стадіонів. На території  

району  функціонують  ДЮСШ  для  заняття  спортом  шкільною  молоддю, 

створено  комунальні  підприємства  «Спорт  для  всіх», проводилась  

інформаційна  кампанія  по  залученню  населення  різних  вікових  категорій  

до  занять  фізичною  культурою  і  спортом. Команди  спортивних шкіл  є  

учасниками  та  переможцями  обласних  та  Всеукраїнських  змагань. 
Стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту 

потребує покращення.  Рівень забезпечення населення, зокрема сільського, 

сучасними спортивними майданчиками (із розрахунку на 10 тис. осіб) у 5-6 
разів нижчий за соціальні норми.  

 



14 
 

Соціальний захист 

         Протягом 2020 року соціальну підтримку, у вигляді державних 

соціальних  допомог, отримали 8 тис.сімей, яким виплачено 160189,0 тис.грн.  

Важливою підтримкою малозабезпечених сімей є житлові субсидії та 

пільги, якими у 2020   році охоплено понад 10 тис. домогосподарств.  

На виплату субсидій та пільг на житлово – комунальні послуги у 2020 

році перераховано 58581,0 тис.грн.  

Для соціальної підтримки учасників АТО, їх сімей та членів сімей 

загиблих військовослужбовців у 2020 році з державного бюджету виділено 

1635,0 тис.грн., з обласного бюджету – 504,9 тис.грн., з районного – 604,8 

тис.грн.   

      На виконання Комплексної програми соціальної підтримки учасників 

АТО та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної 

Сотні на 2018-2020 роки прийнятої Львівською обласною радою та на 

виконання Програми соціального захисту окремих категорій населення 

Сокальського району на 2020 рік на умовах співфінансування із коштів 

обласного та місцевого бюджетів було придбано квартиру для бійця -  

добровольця АТО Лимешко Ірини Генадіївни у м.Сокаль у 2020 році. На 

виконання ПКМУ №206 від 20.02.2019 року «Питання забезпечення житлом 

деяких категорій осіб, які брали участь в Революції Гідності, а також членів їх 

сімей» за кошти державного бюджету придбана квартира учаснику Революції 

Гідності, інваліду війни ІІ групи на суму 692 809,00 грн. (Качан Р.Л.) м. 

Радехів.   

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №719 від 19 

жовтня 2016 року «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а 

також членів їх сімей» за кошти державного бюджету придбана квартира 

інваліду 2 групи АТО (ООС) в сумі 758775,43 грн. (Глушко В.В. с. Яструбичі – 

квартира в м. Червоноград).   
 

Захист прав дітей 

Протягом 2020 року на обліку в службах у справах дітей Сокальського 

та Радехівського районів перебувало 216 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них під опікою та піклуванням громадян - 109 

дітей, в прийомних сім'ях – 8 дітей, в дитячих будинках сімейного типу – 34 

дитини, в сім’ях родичів/знайомих – 5 дітей, під опікою ліцею – 3 дитини, під 

опікою вищого професійного училища - 1 дитина, під опікою у Краковецькому 

навчально – реабілітаційному центрі – 1 дитина,  в БФ  «Соціально-

реабілітаційний центр опіки дітей «Дитячі стежинки» - 2 дітей, в державних 

закладах – 3 дітей.  

  Функціонує заклад благодійного фонду «Благодійний центр «Кленовий 

лист»» с. Стоянів, в якому виховується 5 дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах віком від 6 до 16 років. 

В м. Великі Мости функціонує БО БФ «Соціально-реабілітаційний центр 

опіки дітей «Дитячі Стежинки», в якому виховується 17 дітей-сиріт та дітей, 
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позбавлених батьківського піклування та 2 дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Протягом 2020 - 2021 років було: 

- 24 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

влаштовано під опіку, піклування громадян; 

- 1 дитину повернуто на виховання в біологічну сім’ю. 

- 1 дитину усиновлено. 

         За 2020 року службою у справах дітей Сокальської та службою у справах 

дітей Радехівської районних державних адміністрацій було надано статус 29 

дітям. З них: 18 дітям-сиротам та 11 дітям, позбавленим батьківського 

піклування. З них: 24 дітей влаштовано під опіку, піклування громадян, 4 

дитини влаштовано у сім’ї родичів/знайомих, 1 дитину влаштовано під опіку 

ліцею. 

         На регіональному обліку з усиновлення перебуває 44 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Сформована база потенційних 

кандидатів в усиновлювачі, яка налічує – 6 подружніх пар. 

  

Розбудова соціальної  інфраструктури  та  проєкти  регіонального 

розвитку 

Програма проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у 

Львівській області 2020-2025 роки зорієнтована на вирішення проблем 

соціально-економічного розвитку громад шляхом підвищення ефективності 

використання бюджетних та позабюджетних коштів. У  2020 році  в 

Радехівському районі реалізовано 43 проєктів  на суму 7431,284 тис. грн., в    

Сокальському районі  реалізовано 41 проєкт  на суму  6879,131 тис. грн. 

  За кошти обласного бюджету у Радехівському районі проводилась 

реалізація проєкту «Реконструкція козирка та площадки головного входу 

поліклініки КНП «Радехівська ЦРЛ» по вул. Львівська, 8 в м. Радехів 

Львівської області.» за кошти бюджету обласного розвитку на суму 399,8 

тис.грн., у Сокальському районі проводився капітальний ремонт приміщення 

жіночої консультації КНП «Сокальська ЦРЛ» по вул. Я. Мудрого, 26 в м. 

Сокаль Львівської області на суму 198,379 тис.грн. та капітальний ремонт 

вуличного освітлення по вул. Шевченка в м. Сокаль на суму 400 тис.грн. та 

56,043 тис.грн. (кошти місцевого бюджету). 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища проводилися роботи по реконструкції каналізації з встановленням 

очисних споруд в с. Корчин на суму 4,438 млн.грн., в тому числі 120 тис.грн. - 

кошти Корчинської сільської ради. 
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Опис тенденцій та проблем розвитку економіки і соціальної сфери 

 

Викликом 2020 року стала пандемія коронавірусної інфекції, яка  внесла 

свої корективи в роботу всіх галузей i сфер територіально-господарського 

комплексу.   

Проблемні питання: 

  - незадовільний стан дорожньої інфраструктури району; 

- застаріле гірничо-шахтне обладнання ДП «Львіввугілля»;     

- недостатній розвиток сільськогосподарської кооперації на селі  

обумовлює відтік населення із сільських територій. 

-незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, доріг та 

під’їздів до об’єктів туристичної сфери. 
 

 

Екологічні проблеми: 

- відсутність сучасних комплексів утилізації, переробки твердих побутових 

відходів. 
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3.ПРІОРИТЕТИ, ЦІЛІ ТА ІНСТРУМЕНТИ 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Основною  метою Програми  соціально-економічного та культурного 

розвитку Червоноградського району на 2021-2023 роки є забезпечення 

економічного зростання, розв’язання соціальних проблем та загальне 

підвищення добробуту населення. 

 

Основними пріоритетами розвитку району: 

1. Розвиток дорожньої інфраструктури району.  

2.  Покращення інвестиційного клімату. 

3. Структурні зміни у вугільній промисловості. 

Актуальними у 2021-2023 роках завданнями залишаються: 

- поліпшення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення 

населених пунктів; 

-  залучення інвесторів для розвитку економіки  району, створення нових 

робочих місць; 

 сприяння  в реалізації проекту «Підтримка структурних змін у вугільних 

регіонах України», який стосується  трансформації шахт у нові пілприємтсва; 

 покращення  матеріального стану родин учасників АТО (ООС);  

 підвищення рівня оплати праці, її легалізація; 

 забезпечення надання якісних соціальних послуг особам та сім’ям, що 

перебувають в складних життєвих обставинах; 

 формування екологічної свідомості населення та комплексної системи 

поводження з відходами. 

 у рамках модернізації соціальної інфраструктури в розвиток району буде 

залучено кошти Державного дорожнього фонду, Державного фонду  

регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету, обласних цільових 

програм, бюджету розвитку обласного бюджету та інші джерела. 

 

Ключовими інструментами регіонального розвитку у 2021-2023 

роках  виступатимуть:  

- залучення коштів державного та обласного бюджету, бюджетів 

територіальних громад, коштів підприємств і організацій та інших джерел 

фінансування, що не суперечать чинному законодавству.    
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4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОКУМЕНТІВ РЕГІОНУ 

 

4.1. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА   

Актуальні питання: 

   Конкурентоспроможність економіки району визначається рядом 

факторів: це прикордонне розташування, висока кваліфікація трудових 

ресурсів.  

Водночас є ряд проблем, які перешкоджають залученню інвестицій та 

інтенсивному розвитку району зокрема: 

- нестача кадрів, зокрема брак працівників робітничих професій; 

- проблемний доступ до фінансових ресурсів;  

- брак попиту як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку; 

- значний знос основних фондів шахт ДП «Львіввугілля»; 

- незбалансованість собівартості вугілля та ринкової ціни, недостатність 

обігових коштів призводить до несвоєчасності розрахунків з робітниками, 

постачальниками та підрядниками.  

Водночас викликом стала пандемія коронавірусної інфекції, яка  вносить 

свої корективи в роботу галузей i сфер територіально-господарського 

комплексу району. 
 

Ключові заходи на 2021-2023 роки: 

в сфері економіки та інвестицій: 

 Сприяння реалізації державної програми «Доступні кредити 5-7-9» для 

малих підприємств під час карантинних заходів для запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19; 

 Поглиблення діючих та налагодження нових зв’язків з потенційними 

інвесторами економіки; 

 Актуалізація бази інвестиційних проектів та їх промоція; 

 Фінансова підтримка малого бізнесу, підприємницьких ініціатив 

учасників антитерористичної операції через мікрокредитування та надання 

ваучерів;  

 Відкриття  нових підприємств; 

- Сприяння у реалізації проєкту «Підтримка структурних змін у 

вугільних регіонах України». 

Фінансовий ресурс: 

- Кошти державного бюджету; 

- Кошти  обласного бюджету (Програма підвищення 

конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки; Програма 

сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській 

області на 2021-2025 роки, Комплексна програма підтримки та розвитку 

сільського господарства у Львівській області на 2021-2025 роки; Комплексна 
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програма підвищення енергоефективності, енергозбереження та розвитку 

відновлюваної енергетики у Львівській області на 2021-2025 роки); 

- Інвестиційні кошти; 

- Приватні кошти підприємств. 

Результативні показники 

-Створення нових робочих місць; 

-Сприяння у отриманні кредитів упродовж 2021-2023 років малому бізнесу в 

рамках  обласних програм; 

- Залучення прямих іноземних інвестицій; 

- Надання робочих місць працівникам вугільних шахт, які закриються під час 

реструктуризації вугільної галузі. 

 

 

3.2. ЯКІСНЕ ЖИТТЯ 

 

Охорона здоров’я 

Актуальні питання: 

-  Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я усіх 

рівнів; 

- Активна співпраця з органами місцевого самоврядування, громадськими 

організаціями, ЗМІ для інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 

і медичних працівників з питань діяльності та реформування галузі охорони 

здоров’я; 

 Відновлення проведення масових профілактичних акцій серед 

населення  (після завершення пандемії COVID-19). 
 

Ключові заходи на 2021- 2023 роки: 

 Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з 

коронавірусною інфекцією; 

 Поліпшення умов та якості отримання населенням медичних послуг у 

закладах охорони здоров’я; 

 Продовження процесу укладання угод (декларацій) з лікарями ПМСД у 

системі е-health. 
 

Фінансовий ресурс:  

– Кошти  державного  бюджету: 

1) обсяг медичної субвенції закладів охорони здоров’я, у тому числі цільові 

видатки на надання первинної медичної допомоги; 

2) інші субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; 

– Кошти  обласного бюджету: (Комплексна програма підтримки галузі 

охорони здоров'я Львівської області на 2021-2025 роки); 

– Місцеві бюджети. 
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Результативні показники: 

- Збільшення кількості проведених масових профілактичних акцій; 

- Охоплення більшої кількості населення угодами (деклараціями); 

-Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території інфекційного відділення 

КНП «Сокальська РЛ» по вул.Шашкевича, 100 в м.Сокаль; 

- Реконструкція з влаштуванням рентгенологічного кабінету в приміщенні 

існуючого стаціонарного корпусу Радехівської ЦРЛ; 

- Придбання цифрового рентгено-діагностичного комплексу для 

Комунального некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» 

Лопатинської селищної ради Львівської області по вул. Січових стрільців, 27, 

смт Лопатин; 

- Придбання діагностичного обладнання для КНП «Добротвірська міська 

лікарня» в смт. Добротвір по вул. Шевченка 10 Добротвірської селищної ради; 

- Капітальний ремонт приміщень будівлі базування екстреної медичної 

допомоги «Добротвір» за адресою: вул. Шевченка, 10а, смт. Добротвір; 

- Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Комунального 

некомерційного підприємства «Лопатинська районна лікарня» Лопатинської 

селищної ради Львівської області  по вулиці Січових Стрільців, 27, в смт 

Лопатин; 

- Капітальний ремонт приймального відділення КНП «Радехівська ЦРЛ» по 

вулиці Львівська, 8 в м.Радехові; 

- Реконструкція приймального відділення КП «Центральна міська лікарня 

Червоноградської міської ради» по вул.Івасюка, 2 м.Червоноград; 

- Реконструкція козирка та площадки головного входу поліклініки КНП 

«Радехівська ЦРЛ» по вул. Львівська, 8 в м. Радехів; 

- Капітальний ремонт приміщення Народного дому с. Стремінь під 

фельдшерський пункт; 

-Придбання цифрового рентгено-діагностичного комплексу з принтером для 

друку медичних зображень для комунального некомерційного підприємства 

«Добротвірська міська лікарня» по вул. Шевченка, 10, смт. Добротвір. 

 

 

Фізична культура і спорт 

Актуальні проблемні питання: 

- Недостатня фізична активність населення, яка впливає на незадовільний 

рівень фізичного, психічного та емоційного здоров’я);  

- Відсутність або неналежний стан сучасної доступної спортивно-

рекреаційної інфраструктури; 

- Недостатня кількість осіб, залучених до здорового способу життя та 

активного дозвілля; 

- Велика кількість осіб з інвалідністю та учасників бойових дій, яким 

потрібно створювати умови для соціальної адаптації та реабілітації. 
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Ключові заходи на 2021-2023 роки: 

 Реконструкція стадіонів, облаштування спортивних майданчиків зі 

штучним покриттям: 

 Розвиток організаційної структури галузі фізичної культури і спорту в 

об’єднаних територіальних громадах району; 

- Збереження мережі ДЮСШ і залучення до навчання в ДЮСШ дітей з 

інвалідністю; 

 Активізація фізкультурно-спортивного руху в сільській місцевості. 

Фінансовий ресурс: 

–  Кошти  державного   бюджету: Державний фонд регіонального розвитку; 

– Кошти  обласного бюджету  (Комплексна програма розвитку фізичної 

культури та спорту Львівщини на 2021-2025 роки); 

– Місцеві бюджети; 

– Спонсорські кошти та інші джерела. 

Результативні показники: 

Сокальська  ТГ- 

-Капітальний ремонт КЗСРРЛО Фізкультурно-спортивного комплексу 

"Сокіл"; 

-Капітальний ремонт приміщення плавального басейну ДЮСШ «Соколяни» м. 

Сокаль;  

-Капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції плавального басейну 

ДЮСШ «Соколяни»; 

-Нове будівництво спортивного майданчика з наливним покриттям в с. 

Скоморохи;  

-Капітальний ремонт спортивного залу (внутрішнє опорядження та 

електроосвітлення) Забузької  ЗШ І-ІІІ; 

Белзька ТГ-  

-Придбання обладнання для облаштування спортивного майданчика 

Ванівського НВК «ЗШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» Белзької міської ради; 

Добротвірська ТГ  -  

-Капітальний ремонт в приміщеннях спортзалу та тренажерному залі в -

Добротвірському професійному ліцеї; 

-Придбання спортивно-ігрового майданчика в смт. Добротвір; 

-Влаштування (будівництво) мініфутбольного поля в с. Полонична;  

-Придбання спортивно-ігрового майданчика в селі Рокети;  

-Придбання спортивно-ігрового майданчика для Незнанівського НВК в с. 

Незнанів;  

-Капітальний ремонт приміщень перевдягалень та санвузлів в спортивному 

залі Добротвірської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

Радехівська ТГ -  
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- Придбання глядацьких крісел для стадіону «Колос» м. Радехова; 

Червоноградська ТГ -  

-Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон у залі басейну) ДЮСШ №2  м. 

Червоноград; 

-Реконструкція спорткомлексу «Шахтар» м. Червоноград;  

-Придбання обладнання для фізкультурної зали в ЗДО №12 в м.Червоноград; 

Великомостівська ТГ -  

-Придбання та встановлення спортивно-ігрового майданчика з тренажерним та 

ігровим обладнанням у с. Реклинець;  

Лопатинська  ТГ -  

-Капітальний  ремонт  спортивного  майданчика (заміна штучного покриття) в 

Опорному закладі «Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст.н.». 

 

Соціальний захист, захист дітей 

 

 Актуальні питання: 

- забезпечення реалізації прав і задоволення потреб соціально вразливих 

верств населення району; 

- своєчасне призначення та виплата всіх видів соціальних  допомог; 

- надання комплексної допомоги учасникам АТО (ООС), членам їх сімей 

та членам сімей загиблих під час участі в АТО (ООС),  

- погашення заборгованості із виплати заробітної плати; 

- посилення контролю за впровадженням на підприємствах та 

організаціях  мінімальних гарантій в оплаті праці; 

- забезпечення надання та координація  якісних соціальних послуг 

особам та сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах. 

 

Ключові заходи на 2021- 2023 роки: 

- Здійснення заходів з придбання житла учасникам антитерористичної 

операції (операції Об'єднаних сил) та родинам Героїв Небесної Сотні на 

умовах співфінансування; 

 Забезпечення  пільгами та субсидіями незахищених верств населення. 

 Реалізація державних програм, щодо соціальної підтримки населення 

району; 

 Забезпечення надання та координації якісних соціальних послуг особам та 

сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах; 

 Забезпечення розвитку сімейних форм виховання та усиновлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа шляхом: придбання житла у введених в 

експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та 

вторинного ринків; придбання житлових будинків, що перебувають у 

власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони 

розміщені; реконструкції (ремонту) житла; 
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 Заслуховування керівників підприємств-боржників з виплати заробітної 

плати на засіданні комісії з питань погашення заборгованості з виплати 

заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 

соціальних виплат. 

Фінансовий ресурс: 

– Кошти  державного бюджетк; 

– Кошти  обласного   бюджету:  Комплексна програма соціальної підтримки у 

Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців 

АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2021-2025 роки,  Комплексна 

програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської 

області на 2021-2025 роки,  Регіональна програма забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у 

Львівській області на 2021–2025 роки. 

– Місцеві бюджети; 

– Спонсорські кошти.  
 Очікувані результати: 

 

 Призначення та виплати усіх державних соціальних допомог; 

 Забезпечення надання та координації якісних соціальних послуг особам 

та сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах; 

 Збільшення середньомісячної заробітної плати; 

 Придбання житла для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

піклування і осіб з їх числа; 

 Придбання квартир учасникам АТО (ООС) на умовах співфінансування; 

  Влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та 

патронатні сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- Капітальний ремонт приміщення Комунальної установи “Центр надання 

соціальних послуг Великомостівської міської ради” по вул. Базарна, 2 в м. 

Великі Мости Львівської області; 

- Капітальний ремонт приміщення соціальної реабілітації та лікувальної 

фізкультури для дітей з інвалідністю Великомостівської ТГ; 

- створення належних умов, відповідно до «Комплексної програми 

соціального захисту населення Червоноградського району на 2021 рік» для 

діяльності «Спілка воїнів-учасників АТО Сокальського району та м. 

Червоноград».  

 

Освіта 

Актуальні проблемні питання: 

- Неповна відповідність матеріально-технічної бази закладів освіти потребам 

впровадження змісту освіти, визначеного стандартами освіти; 
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-  Неналежне технічне забезпечення закладів освіти засобами навчального 

призначення (навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними 

засобами навчання, інтернетизація шкіл); 

- Неналежні умови доступу до освітнього процесу дітей з особливими 

освітніми потребами (будівництво пандусів,  доступ  до  туалетних   кімнат, 

підвіз  спеціалізованими  автобусами,  тощо);  

- Відсутність в закладах освіти достатньої  кількості  вчителів – логопедів,  

психологів  та аситентів вчителів для дітей інклюзивної групи; 

- Недостатній рівень цифрової грамотності педагогічних працівників; 

- Недостатні умови доступу до освітнього процесу дітей у сільській 

місцевості;  

- Недотримання норм харчування та низька рухова активність учнів під час 

перебування в школі; 

- Відсутність або незадовільний стан у ЗО існуючих спортивних залів, 

басейнів та допоміжних приміщень (роздягальні, душові), спортивного 

інвентарю та сучасних засобів для зайняття спортом, що погіршує стан 

здоров’я учнів; 

- Недостатній рівень охоплення дітей дошкільною освітою.  

Ключові заходи на 2021-2023 роки: 

- Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, добудова закладів 

дошкільної освіти та загальної середньої освіти; 

- Оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної 

освіти; 

- Сприяння працевлаштування випускників закладів професійно-

технічної освіти;  

- Забезпечення безперешкодного доступу до закладів освіти (пандусами 

та іншими елементами архітектурної доступності); 

- Залучення учнів   до проведення державних свят та пам’ятних дат, 

вшанування історичної пам’яті українського народу; 

- Покращення  харчування  школярів  (реалізація  програми  НАССР), 

закупівля  кухонного  обладнання; 

- Використання  державних  коштів  по  програмі  «Доступна  школа», 

інформатизацію  закладів  освіти,  закупівлю  комп’ютерної  техніки  для  

педагогічних  працівників,  удосконалення  форм  дистанційного  навчання; 

- Продовження реалізації програми «Шкільний автобус». 

Фінансовий ресурс: 

– Кошти  державного бюджету; 

– Кошти  обласного  бюджету ( Програма   розвитку освіти Львівської області 

на 2021 – 2025 роки); 

– Місцеві бюджети; 

– Спонсорські кошти. 

Очікувані результати: 



25 
 

- Покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти 

та дошкільної освіти; 

 - Реконструкція з добудовою Червоноградської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 6 Червоноградської міської ради Львівської області на вул. 

Шахтарській, 8 та 8 «а» в смт. Гірник»;  

- Завершення будівництва СЗШ І-ІІст. на 150 учнів з двома дошкільними 

групами по 15 дітей і фельдшерським пунктом в с.Пристань; 

- Будівництво дитячого садка-ясел в с. Сілець; 

-Капітальний ремонт (заміна покрівлі) Белзького опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. по вул. 8-го Березня, 6 у м. Белз; 

-Капітальний ремонт (заміна покрівлі) Белзького опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІступенів на пл. України, 26а в м. Белз;  

-  Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №3 в м.Радехів; 

-  Капітальний ремонт покрівлі Стенятинської ЗШ І-ІІІ ступенів с.Стенятин; 

- Капітальний ремонт приміщення Реклинецького ясла-садка «Веселка» по 

вул. Нова, 6 в c. Реклинець Великомостівської міської територіальної громади; 

- Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика з 

тренажерним та ігровим обладнанням по вул. Івана Франка в м. Великі Мости; 

 - Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового майданчика з 

тренажерним та ігровим обладнанням по вул. Шевченка с. Волиця; 

- Заміна котла у ЗЗСО І—ІІІ ст. с. Сморжів філія Миколаївського Опорного 

Закладу ЗСО І—ІІІ ст. Лопатинської селищної ради по вул. Зелена, 2 в с. 

Сморжів Лопатинської селищної територіальної громади; 

- Придбання обладнання Інтерактивної панелі для Опорного Закладу 

«Лопатинська загальноосвітня школа І—ІІІ ст.» по вул. Центральна, 23 в смт 

Лопатин; 

- Ремонт приміщення (для відкриття другої групи) в ЗДО вул. Сонячна, 2 в с. 

Нивиці Лопатинської селищної територіальної громади; 

- Капітальний ремонт даху будівлі Незнанівського НВК «ЗНЗ І—ІІ СТ.- ДНЗ»; 

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків КЗДО (ясла-

садка) комбінованого типу № 8 «Журавлик» по вул. Героїв УПА, 63 в 

м.Сокаль; 

- Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Спасівського ясла-садка по 

вул. Шашкевича, 1 в с. Спасів Сокальської міської територіальної громади; 

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 1 

«Калинка» по вул. Шептицького, 117 в м. Сокаль; 

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 5 

«Сонечко» по вул. Героїв УПА, 36 в м. Сокаль; 

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 8 

«Журавлик» по вул. Героїв УПА, 63 в м. Сокаль; 

- Капітальний ремонт приміщення КЗДО (ясла-садка) комбінованого типу № 9 

«Вишиванка» по вул. Чайковського, 3 в м. Сокаль; 

- Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та системи опалення в 

спортивному залі) ЧЗШ № 2 по вул. Клюсівська, 3 в м. Червоноград; 
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- Капітальний ремонт будівлі (заміна підлоги у вестибюлі та початкових 

класах) ЧЗШ № 12 по вул. с. Бандери, 17 в м. Червоноград; 

- Капітальний ремонт частини приміщень в Полоничнівській НВК «ЗНЗ-ДНЗ» 

по вул. Центральна, 140 в с. Полонична Добротвірської селищної ради; 

- Капітальний ремонт приміщення їдальні опорного закладу «Лопатинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.н.» по вулиці Центральна, 23, в смт. Лопатин; 

- Капітальний ремонт будівлі  Кустинської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.-

ЗДО філії опорного закладу «Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст.н.» по вулиці 

Центральна 27, в с. Кустин. Заміна вікон; 

- Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО I-II ст. в с.Грицеволя; 

- Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО  І - ІІІ ст. с. Сморжів філія 

Миколаївського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Лопатинської селищної ради; 

-Капітальний ремонт системи опалення Радехівської спеціалізованої середньої 

школи з поглибленим вивченням іноземної мови по вулиці Паркова, 2 в 

м.Радехові; 

- Капітальний ремонт будівлі ОЗ ЗОШ І-ІІІ ст. с. Корчин по вулиці 

Возз’єднання, 67 в с. Корчин. Заміна вікон; 

- Капітальний ремонт покрівлі Половецького НВК «Загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня-дошкільний навчальний заклад» по вул. І. 

Набережного, 3а в селі Полове; 

- Відновлення (реконструкція) дитячих ігрових майданчиків в с.Тартаків та 

с.Копитів; 

- Капітальний ремонт санвузлів Лучицького НВК «ЗШ І-ІІІ ступенів - дитячий 

садок» с.Лучиці; 

- Капітальний ремонт підлоги Варязької ЗШ І-ІІІ ступенів, с. Вар’яж; 

- Капітальний ремонт будівлі  ЧНВК № 3 (заміна вікон на енергозберігаючі)  

по вул. Корольова, 11 , в м. Червоноград; 

-Капітальний ремонт санвузлів Червоноградської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №1 по вул. Клюсівській,19, м. Червоноград; 

- Капітальний ремонт санвузлів ЧЗШ  № 5 по вул. Грінченка, 9, в м. 

Червоноград Львівської області; 

- Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на енергозберігаючі) ЗЗСО 

Соснівський ліцей № 3 по вул. Театральній, 14а, в м.Соснівка; 

-Капітальний ремонт будівлі БДЮТЧ (заміна вікон на енергозберігаючі) по 

вул. Миру, 5, в  м. Червоноград; 

- Капітальний ремонт коридорів першого поверху  в Сілецькій ЗШ І-ІІІ 

ступенів  імені Івана Климіва-Легенди Червоноградської міської ради; 

-Капітальний ремонт дитячого майданчика на озелененій території загального 

користування перед будівлею Народного дому «Просвіта» по вул. Лісова, 17 в 

с. Межиріччя; 

- Придбання обладнання інтерактивної панелі для Миколаївського опорного 

закладу загальної середньої освіти І—ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради 

по вул. Зарічна, 2, с.  Миколаїв Лопатинської територіальної громади 

Львівської області; 
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- Капітальний ремонт частини даху ЗЗСО І—ІІ ст. с.  Куликів філія 

Миколаївського ОЗЗСО І—ІІІ ст. Лопатинської селищної ради по вул. Зелена, 

2, с.  Куликів Лопатинської селищної ради; 

- Капітальний ремонт фасаду будівлі Сокальської ЗШ І—ІІІ ст. № 5 по вул. 

Сонячна, 1, в м.  Сокаль Львівської області; 

-Капітальний ремонт приміщення харчоблоку Волицької ЗШ І—ІІІ ступенів по 

вул. І. Франка, 37 в с.  Волиця Сокальської міської територіальної громади 

Львівської області; 

- Придбання оргтехніки для ЧНВК № 10 по вул. Шухевича, 1, в м.  

Червоноград Львівської області; 

- Придбання шкільного обладнання та меблів для ЧНВК № 10 по вул. 

Шухевича, 1, в м.  Червоноград Львівської області; 

-  Придбання комп’ютерної техніки для ЧНВК № 10 по вул. Шухевича,1,в м. 

Червоноград Львівської області (ноутбуки 2 шт.); 

- Придбання інтерактивної панелі в Червоноградську загальноосвітню школу 

І—ІІІ ступенів № 1 по вул. Клюсівська, 19, в м.  Червоноград, Львівської 

області; 

- Придбання та встановлення дитячого ігрового майданчика в ДНЗ № 12 

«Калинка» у м.  Червоноград Львівської області; 

-  Капітальний ремонт будівлі ДНЗ Я/с № 1 комбінованого типу (заміна вікон 

на енергозберігаючі) по вул. Шептицького, 16 а, в м.  Червонограді Львівської 

області; 

- Капітальний ремонт будівлі (заміна підлоги, вікон) ЧНВК № 10 по 

вул.Шухевича, 1, в м. Червоноград Львівської області; 

- Капітальний ремонт будівлі ЗДО 16 (заміна вікон на енергозберігаючі) по 

вул. Стуса, 45, в м.  Червоноград, Львівської області; 

-Капітальний ремонт покрівлі спорткорпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Стоянів 

Радехівського району Львівської області; 

-Капітальний ремонт покрівлі Ільковицького НВК «ЗШ І - ІІІ ступенів - 

дитячий садок» с.Ільковичі Львівської області; 

-Капітальний ремонт будівлі Миколаївського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Лопатинської селищної ради  по вулиці Зарічна, 

2 в с. Миколаїв Львівської області. Заміна вікон. 

 

Культура 

Актуальні проблеми: 

 Застаріла матеріально - технічна база  закладів культури; 

 Недостатня наповнюваність фондів публічних бібліотек району; 

 Підвищення рівня кваліфікації працівників закладів культури. 

Ключові заходи на 2021-2023 роки: 

 Популяризація та підтримка культурно-мистецького доробку; 

 Підтримка фестивалів і заходів мистецько-патріотичного спрямування; 
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 Забезпечення доступу до культурних надбань, створення можливостей 

активної участі громадян у художній творчості, особливо молоді 

 Підтримка народних домів,  мистецьких шкіл, бібліотек, поповнення 

бібліотечних фондів та реалізація бібліотечних проектів; 

 Відзначення державних свят, ювілеїв, видатних подій загальнодержавного 

та регіонального рівня та вшанування видатних особистостей; 

 Покращення  матеріально-технічної бази закладів культури; 

 Промоція історико-культурного надбання регіону з метою створення нових 

туристичних маршрутів та сприяння розвитку туристичної інфраструктури. 

Фінансовий ресурс: 

– Кошти  державного бюджету; 

– Кошти  обласного   бюджету  (Комплексна програма розвитку культури 

Львівщини на 2021-2025 роки, Регіональна програма сприяння розвитку 

інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області 

на 2021-2025 роки, Програма відновлення, збереження національної пам’яті 

та протокольних заходів на 2021-2025 роки); 

– Місцеві бюджети; 

– Спонсорські кошти. 

 

Очікувані результати: 

- Поповнення бібліотечні фонди публічних бібліотек новими виданнями 

книг; 

- Підвищення рівня кваліфікації працівників закладів культури; 

- Покращення матеріально-технічну базу НД, мистецьких шкіл; 

- -Комплексна реставрація палацу кін. ХІХ ст. (ох. № 1424) пам’ятки 

архітектури національного значення в с. Тартаків Червоноградського району 

Львівської області (характер робіт – реставрація)», в тому числі виготовлення 

проєктно-кошторисної документації; 

- Виготовлення проєктно-кошторисної документації «Реставрація палацу   (ох. 

№ 130032-Н) пам’ятки архітектури національного значення в м. Червонограді 

(характер робіт – реставрація)»; 

- Капітальний ремонт у філії № 3 бібліотеки Червоноградської МЦБС по вул. 

м. Грушевського, 2 в м. Червонограді; 

- Придбання  звукового обладнання та інвентарю для Народного Дому с. Низи 

Белзької міської ради; 

-  Придбання комп’ютерної техніки, проектора, екрану, світлової та музичної 

апаратури для Народного дому с. Реклинець Великомостівської міської ради; 

-  Закупівля  меблів та обладнання для Народного дому в селі Незнанів 

Добротвірської селищної ради; 

-  Капітальний ремонт приміщення актового залу Народного дому с. Сілець 

Добротвірської селищної ради; 

- Капітальний ремонт із благоустрою території музею-садиби М.Шашкевича в 

с.Нестаничі; 
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- Створення креативного простору для дітей - закупівля меблів для 

облаштування дитячих куточків у бібліотеках комунального закладу 

«Об'єднання публічних бібліотек Радехівської міської ради»; 

- Капітальний ремонт будівлі Народного дому с.Яструбичі по вулиці 

Стрілецькій, 22 в с.Яструбичі; 

- Капітальний ремонт системи опалення із встановленням теплогенератора 

ТГУ-1200 Народного дому с.Поториця; 

- Капітальний ремонт народного дому с.Забужжя; 

- Капітальний ремонт Народного дому с.Стенятин; 

- Капітальний ремонт чоловічого туалету в приміщенні Червоноградського 

Народного дому за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка,15; 

- Встановлення скульптури на монумент могили борцям за волю України в с. 

Перекалки; 

- Капітальний ремонт системи теплопостачання і заміна заповнень віконних 

прорізів в будівлі Народного дому на вул. А. Міцкевича, 1, в м.  Белз 

Львівської області; 

- Реконструкція парку в м. Белз по вул. Міцкевича. Парк фізично-культурного 

розвитку молоді. 

 
 

4.3    ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК 

 

Розвиток інфраструктури територіальних громад (житлово-

комунальне господарство, енергозбереження, просторовий розвиток) 

Актуальні проблемні питання: 

- Недостатній рівень освітлення вулиць  населених пунктів; 

- Актуальним залишається здійснення заходів енергозбереження для 

населення та бюджетних установ; 

- Недостатня забезпеченість населених пунктів містобудівною 

документацією. 

Ключові завдання на 2021-2023 роки: 

- Будівництво та реконструкція об’єктів зовнішнього освітлення  

населених пунктів;  

- Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних 

очисних споруд; 

- Будівництво, ремонт  та реконструкція об’єктів бюджетної сфери; 

-  Забезпечення територій оновленою містобудівною документацією 

шляхом розроблення генеральних планів населених пунктів, детальних 

планів територій та іншої містобудівної документації відповідно до 

прийнятих рішень органами місцевого самоврядування (за результатами 

містобудівного моніторингу необхідно розробити генеральні плани для сіл 

Жужеляни, Цеблів, Перемисловичі, Себечів, Вербове (Белзька міська рада), 

сіл Забужжя, Горбків, Суховоля, Ільковичі, Тяглів, Бодячів, Матів та Залижня 

(Сокальська міська рада)). Також потрібно активізувати роботу та завершити 
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розроблення раніше розпочатих генеральних планів населених пунктів 

територіальних громад району; 

- Розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів з метою забезпечення перспективи їх розвитку; 

- Проведення інвентаризації земель та проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів. 

 

Фінансовий ресурс: 

–  Кошти  державного  бюджету,  у тому числі ДФРР; 

–  Кошти  обласного  бюджету -  Комплексна програма регіонального 

розвитку Львівщини на 2021-2025 роки,  Комплексна програма підвищення 

енергоефективності, енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики 

у Львівській області на 2021-2025 роки,  Регіональна програма розвитку 

містобудівного кадастру та просторового планування на 2021-2025 роки; 

–  Кошти  місцевих   бюджетів. 

 

Очікувані результати: 

- Проведення будівництва та реконструкції електромереж; 

- Реконструкція водопровідних систем; 

- Розроблення генеральних планів населених пунктів; 

- Проведення нормативної грошової оцінки земель; 

- Реконструкція магістрального водопроводу Бендюзького водозабору від 

с.Бендюга Сокальського району Львівської області до м. Червоноград 

Львівської області; 

  - Влаштування (будівництво) вуличного освітлення у с. Хлівчани по вул. 

І.Франка Белзької міської ради; 

   - Реконструкція вуличного освітлення в с. Тишиця, с. Кошаковські, с. 

Долина Добротвірської селищної ради; 

  - Реконструкція лінії вуличного освітлення в с. Перекалки, вул. Миру 

Кам’янка-Бузького району Львівської області; 

 - Реконструкція лінії 0,4 (монтаж лінії вуличного освітлення) по вул. 

Жовтнева, вул. Зелена в с. Сілець Кам’янка-Бузького району Львівської 

області; 

  - Реконструкція вуличного освітлення по вулицях Зелена та Весела в 

с.Горбків Львівської області; 

 - Реконструкція вуличного освітлення с. Тичок Добротвірської селищної ради, 

Червоноградського району Львівської області; 

-  Капітальний ремонт зупинки громадського транспорту в селі Старий 

Добротвір; 

-  Облаштування аналітичної системи відеоспостереження на території 

Добротвірської селищної ради; 
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- Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Піскова, Витківська у 

селі Андріївка Червоноградського району Львівської області; 

- Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Воз’єднання, Центральна, 

Корчинська в селі Новий Витків Червоноградського району Львівської 

області; 

-Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Львівська, Заводська у 

селі Вузлове Червоноградського району Львівської області; 

-Реконструкція мереж вуличного освітлення вулиць Воз'єднання, Центральна, 

Корчинська в селі Новий Витків Червоноградського району Львівської 

області; 

-Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по вул. Шахтарська та вул. 

Польова в с. Межиріччя Червоноградського району Львівської області з 

використанням енергозберігаючих технологій; 

- Реконструкція водопровідної мережі від К 1 насосної станції до будинку 

№117 б по вул. Львівській в м. Великі Мости. 
 

Міжнародне  та  транскордонне співробітництво 

 

Вигідне географічне розміщення району зумовлене його прикордонним 

статусом та розвиненими міжнародними комунікаціями, які з'єднують Україну з 

Польщею, що сприяє розвитку транскордонного співробітництва, активному 

використанню транзитного потенціалу, розвитку міжнародного співробітництва 

та активізації економічних, соціальних, науково-технічних, культурних, 

екологічних та інших зв’язків між прикордонними реґіонами сусідніх країн. 

Прикордонне положення Червоноградського району має вирішальне 

значення у визначенні напрямку та розвитку міжнародних зв’язків і 

зовнішньоекономічної діяльності.   

 

Актуальні  проблемні питання: 

 - Діюча інфраструктура на сервісних зонах міжнародних пунктів пропуску 

часто не містить якісного дорожнього покриття, не має площ для 

розвантаження/завантаження та зберігання товарів; 

- Інфраструктура надання послуг на території пунктів пропуску потребує 

капітального ремонту; 

- Постійні черги на пунктах пропуску створюють перешкоди для розвитку 

повноцінного співробітництва між Україною та Республікою Польща. 

 

Ключові заходи на 2021-2023 роки: 

-  Покращення дорожньо-транспортної та сервісної інфраструктури   на 

під’їзді до пункту пропуску «Угринів-Долгобичув»;  

-  Будівництво та капітальний ремонт під’їзних шляхів до пунктів пропуску;    
- Співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги. 

- Забезпечення міжнародної промоції регіону. 
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Фінансовий ресурс: 

-Кошти  державного   бюджету; 

– Кошти  обласного бюджету (Регіональна програма з міжнародного і 

транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2021-2025 

роки); 

–  Місцеві бюджети; 

– Кошти міжнародної технічної допомоги та секторальної бюджетної 

підтримки ЄС.   
Очікувані результати: 

  Облаштування сервісної зони планованого міжнародного 

автомобільного пункту-пропуску   «Угринів-Долгобичув»; 

-   Забезпечення вирішення питань щодо облаштування під’їзних шляхів до 

пункту пропуску МАПП «Угринів-Долгобичув» та розбудову інфраструктури 

на підїзді до кордону; 

- Ініціювання питання щодо можливості будівництва пунктів пропуску через 

державний кордон для автомобільного сполучення Угнів-Деніска та «Белз – 

Будинін»; 

- Реалізація проєктів міжнародної технічної допомоги:  

  - «Єднає нас Буг - утворення двох транскордонних байдаркових 

туристичних маршрутів»;  

- «На допомогу. Підвищення доступності медичних послуг в 

надзвичайних ситуаціях через співпрацю служби екстреної медичної допомоги 

в прикордонному районі Польщі, Білорусі та України»;  

 - в рамках транскордонного співробітництва Польща-Білорусь - Україна 

на території Добротвірської територіальної громади  - проєкт «Кулінарні 

традиції регіону річки Буг»; 

- КНП «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Белзька 

районна лікарня 30.03.2021 було подано проект на суму 2050,0 тис.грн. 

«Придбання рентгенапарату для Белзької районної лікарні» на Грантову 

допомогу по проектах людської безпеки програми «Кусаноне», який у червні 

2021 року увійшов до ІІ етапу конкурсу. У разі схвалення проекту, він буде 

профінансований до 31.03.2022 року. 

  

 

Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

 Актуальні проблемні питання: 

- Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування негативно 

впливає на транскордонну співпрацю, гальмує соціально-економічний 

розвиток, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами  

району та створює соціальну напругу; 

Ключові завдання на 2021-2023 роки: 

 Проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального та 
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поточного ремонту і експлуатаційного утримання доріг загального 

користування місцевого значення району; 

 Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах 

загального користування місцевого значення; 

 Проведення конкурсу з визначення переможця конкурсу на автобусних 

маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району. 

 

Фінансовий ресурс: 

–Кошти  державного   бюджету; 

– Кошти  обласного  бюджету (Програма розвитку мережі й утримання 

автомобільних доріг, організації та безпеки дорожнього руху на 2021-2025 

роки); 

- Кошти  місцевих бюджетів; 

– Інвестиційні кошти. 

 

Результативні показники: 

- Проведення ремонту доріг  загального користування державного значення Р-

15 Ковель-Володимир Волинський -Червоноград-Жовква, Т-14-04 

Червоноград-Рава- Руська; 

-Проведення  ремонту доріг на  автомобільних дорогах загального 

користування та комунальних доріг: О141602 Сокаль-Стоянів, О141604 

Червоноград-Перетоки, С 141604 Комарів-Переспа, С141607 Тартаків-Княже; 

С141611 Тартаків-Шарпанці; С141606 Скоморохи-Роятин; О141606 КПП 

«Варяж» - Бояничі; С141612 Варяж-Белз; С1416010 Ульвівок-Забужжя; С 

141608 Спасів-Смиків-Княже, С141640 Лещатів- Залижня; С141602 Белз-

Ванів-Острів; С141617 (Броди-Червоноград)-Волсвин; С141615 Сілець-

Соснівка; м.Червоноград вул.Промислова (комунальна власність), С141646 

Добрячин-Борятин, С141308 Радехів-Станин-Павлів, С141307 Радехів-

Дмитрів, О140203 Буськ-Вузлове; С141311 Розжалів-Корчин; С141306 

Радехів-Нивиці, С141332 Торки-Ордів; С141322 Оглядів-Монастирок-

Оглядівський, С141309 Синьків-Стремільче, С141314 Сморжів-Стремільче, 

вул. ім.Б.Хмельницького (комунальна дорога) м. Великі Мости, О141605 Белз-

Великі Мости, С141613 Стаївка-Пристань, С141654 Реклинець-Стремінь, 

С140830 Стриганка- Старий Добротвір; 

- Проведення ремонту моста через річку Західний Буг на дорозі О141602 

Сокаль – Стоянів; 

- Відповідно до районної програми  «Підтримки дорожнього господарства у 

Червоноградському районі на 2021-2023 роки» планується проведення 

ремонтних робіт автодоріг загального користування,   а саме: 

  - С141602 Белз-Ванів-Острів; 

- С141617 (Броди-Червоноград)-Волсвин; 

- С141615 Сілець-Соснівка. 
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Розвиток сільського господарства 

 

Актуальні проблемні питання 

 Високий рівень безробіття в сільській місцевості гальмує розвиток 

економіки села; 

 Проблемою для дрібних товаровиробників є низька 

конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції на аграрному 

ринку через недостатньо розвинуту інфраструктуру первинної заготівлі та 

переробки, зберігання, транспортування; 

 Низький відсоток реєстрації пасік;  

 Низька продуктивність пасік, зменшення їх чисельності через 

неконтрольовану обробку полів сільскогогосподарськими підприємствами; 

 Через низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, 

особливо продукцію тваринництва, втрачається дохідність сільського 

населення; 

 Значне скорочення поголів’я корів усіх категорій господарств призвело 

до втрати генетичного потенціалу в галузі тваринництва; 

 

Ключові завдання на 2021-2023 роках: 

 Надання суб’єктам господарювання та сільському населенню 

консультаційних  та дорадницьких послуг. 

 Надання фінансової підтримки: сільськогосподарським товаровиробникам 

за утримання маточного поголів'я ВРХ, господарствам населення за 

вирощування молодняка ВРХ; сприяння розвитку малих суб’єктів 

господарювання, сімейних фермерських господарств; 

 Надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам 

на здешевлення генетичних ресурсів;   

  Надання фінансової підтримки для суб’єктів підприємницької діяльності, 

які функціонують на території сільських населених пунктів: сімейним 

фермерським господарствам, сільськогосподарським кооперативам. 

 

Фінансовий ресурс: 

– Кошти  державного  бюджету; 

– Кошти  обласного   бюджету   (Комплексна програма підтримки та розвитку 

сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки); 

– Місцеві бюджети; 

– Інвестиційні кошти, кошти суб’єктів господарювання, особистих 

господарств населення. 

Результативні показники: 

 Збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської 
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продукції;  

  Поширенні інформації з питань реєстраціх пасік ; 

 Сприяння у створенні   кооперативів та СФГ;    

 Супровід у реалізація бізнес-проєктів в сфері аграрного виробництва. 

 

4.4   ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ 

 

Актуальні проблемні питання: 

 Забруднення водних ресурсів скидами неочищених стічних вод; 

 Неналежна утилізація твердих побутових відходів та неналежне 

поводження з ними; 

 Погіршення екологічної ситуації в несанкціонованих місцях 

захоронення відходів; 

 Низький рівень екологічної свідомості населення. 

 

Ключові заходи на 2021- 2023 роки: 

 Реконструкція та будівництво очисних споруд; 

 Передача в оренду водних об’єктів на земельних торгах;  

 Реконструкція та упорядкування полігонів ТПВ, впровадження системи 

сортування та утилізації  твердих побутових відходів; 

 Підвищення екологічної поінформованості та свідомості населення; 

 Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

  

Фінансовий ресурс: 

–  Кошти  державного  бюджету  (Загальнодержавна цільова програма 

розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки 

Дніпро на період до 2021 року, інші державні програми); 

– Кошти  обласного   бюджету  (Програма охорони навколишнього 

природного середовища на 2021–2025 роки ; 

-  Місцевий бюджет; 

-  Спонсорські кошти. 

Результативні показники: 

 Реконструкція очисних споруд м. Сокаля; 

  Будівництво технологічної  лінії  утилізації  шламів  (осадів) від 

очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІІІ-тя черга); 

 Зменшення кількості населених пунктів та площі 

сільськогосподарських угідь, що зазнають підтоплення; 

 Збільшення частки утилізованих, перероблених відходів та видалених у 

спеціально відведені місця чи об’єкти. 
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Додаток 

 

Перелік районних програм, які фінансуються  за  рахунок  коштів  

районного  бюджету  у  2021 році 

Найменування місцевої програми     

                Сума  

                   (тис.грн) 

Програма розвитку місцевого самоврядування 

Червоноградського району на 2021 рік 
2 388,4 

Програма фінансової підтримки та зміцнення 

матеріально-технічної бази КП ТРК "Сокаль" на 2021 

рік 

250,0 

Програма забезпечення пожежної безпеки на  території 

Червоноградського району Львівської області на 2021 

рік 

750,0 

Програма забезпечення надійної охорони Державного 

кордону України та покращення матеріально-

технічного забезпечення відділу прикордонної служби 

"Нісмічі" Львівського прикордонного загону, що 

розташований на території Червоноградського району 

Львівської області на 2021 рік 

200,0 

Програма підтримки культурно-просвітницьких та 

інформаційно-презентаційних заходів на 2021 рік 
250,0 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа у Червоноградському районі на 2021 - 2023 роки 

1 000,0 

Програма забезпечення фінансовим ресурсом 

Сокальського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, що ліквідується, на 2021 рік 

26,9 

Комплексна програма підтримки та розвитку установ 

гуманітарної сфери Червоноградського району на 2021 

рік 

3 876,3 

Комплексна програма соціального захисту населення 

Червоноградського району на 2021 рік 
1 470,0 

Програма підтримки дорожнього господарства у 

Червоноградському районі на 2021-2023 роки 
5 000,0 

Програма покращення санітарно - екологічного стану 

території Червоноградського району на 2021 рік 
875,0 
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Програма   підтримки  бюджетних установ у сфері 

охорони   здоров’я  Червоноградського району на 2021 

рік 

1 701,4 

Програма підтримки органів виконавчої влади 

Червоноградського району на 2021 рік 
4 650,0 

Всього 22 438,0 

 

 

 


