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м. Моршин

Про виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку
м.Моршина у І півріччі 2020 року
Відповідно до статті 143 Конституції України, п.п.16 та 28 ч.1 ст.43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.2 рішення міської
ради від 11.12.2018 року № 736 «Про затвердження Програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Моршина на 2019 - 2021 роки», Моршинська міська
рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію про виконання у І півріччі 2020 року Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Моршин на 2019-2021 роки взяти до
відома та оприлюднити на офіційному веб-сайті Моршинської міської ради.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Моршинської міської ради
від 10.09.2020 № 1116

Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку міста Моршина у І півріччі 2020 року
Рішенням Моршинської міської ради від 11.12.2018 року № 736 затверджена
Програма соціально–економічного та культурного розвитку міста Моршина на 2019 - 2021
роки. Даною програмою визначено пріоритетні напрями розвитку міста у відповідності до
Стратегії розвитку міста Моршина до 2020 року, затвердженої рішенням міської ради № 990
від 14.05.2009 року. Результати роботи територіально-господарського комплексу міста у І
півріччі 2020 року пропонуються Вашій увазі.
Промисловість.
В основному промисловість міста представляють: ПрАТ МЗМВ «ОСКАР»,
ТзОВ «Українська Геотехнічна Дорога», ТзОВ «Мінзавод», ПЖКГ Моршинської
міської ради, КП «Моршинтеплоенерго». Основне промислове підприємство міста ПрАТ «МЗМВ «Оскар» за січень-червень 2020 року реалізувало промислової
продукції на 855,2 млн грн, що на 129,6 млн грн більше аналогічного періоду 2019
року; виробило — на 854,2 млн.грн, що на 95,4 млн грн більше аналогічного періоду
2019 року.
Курорт. Місткість курорту станом на 01.07.2020 року становить 3152 місця, в т. ч. в
санаторіях – 2302 місця та в інших закладах 850 місць. Середня вартість путівки терміном
на 21 день – 13,2 тис.грн. Чисельність штатних працівників санаторно-курортних закладів
становила 920 осіб (у І півріччі 2019 року – 1018 осіб).
Протягом І півріччя 2020 року в санаторно-курортних закладах (ДП СКК
«Моршинкурорт», «Моршинський», «Аркадія») міста оздоровлено 4178 відпочиваючих, з
них 326 іноземців. (у І півріччі 2020 року 9221 та 800 відповідно).
На поліпшення основних фондів цих санаторно–курортних закладів міста за
січень-червень 2020 року виділено 1395,1 тис.грн., в т.ч. на придбання обладнання – 726,0
тис.грн., на поточні ремонти – 669,1 тис.грн.
За І півріччя 2020 року санаторно-курортними закладами сплачено 11728,5 тис.грн.
платежів до бюджету, з них 4728,2 тис.грн. до міського бюджету, в т.ч. 116,3 тис.грн –
туристичний збір.
Слід зауважити, що з 12 березня по 6 липня діяльність санаторно-курортних та інших
закладів розміщення була призупинена у зв’язку із введенням карантинних обмежень.
Демографічна ситуація, ринок праці, заробітна плата.
Упродовж січня–червня 2020 року кількість населення зменшилась на 30 осіб на 1
липня 2020 року його кількість становила 5724 особи (на 1 червня 2019 року - 5780 осіб).
Зменшення населення відбулось внаслідок переважання природного скорочення (31 особа)
над міграційним приростом (1 особа).
Кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій міста (з кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) у І кварталі 2020 року згідно статистичних даних
становила 2174 особи, у II кварталі 2020 року – 2156 осіб. Середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника підприємств, установ та організацій міста у І кварталі 2020
року становила 8595 грн., що на 23,6% більше ніж у І кварталі 2019 року, у II кварталі 2020
року – 6815 грн, що на 10,5% менше ніж у II кварталі 2019 року. Рівень заробітної плати
працівників міста у II кварталі 2020 року був нижчим за середній показник в області на

27,8%, або на 2630 грн.
Станом на 01 липня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати підприємств
та організацій становила 7466,4 тис.грн., в тому числі: ТзОВ «Моршинський санаторій
«Пролісок» для дітей з батьками» - 1208,5 тис.грн. та ДП «Санаторій «Моршинкурорт» ЗАТ
«Укрпрофоздоровниця» 6257,9 тис.грн. (станом на 09.09.2020 заборгованість зменшилась і
становить 5488,4 тис.грн).
Фінанси
До зведеного бюджету міста Моршина (згідно даних Стрийської ОДПІ) за І півріччя
2020 року податків, зборів та інших обов’язкових платежів надійшло в сумі 89729,3 тис.грн.,
що на 3760,7 тис.грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року (85968,6 тис.грн).
Надходження до державного бюджету складають 57260,2 тис.грн., що на 7180 тис.грн.
більше порівняно з відповідним періодом минулого року (50080,2 тис.грн.). В основному
збільшились поступлення по:
• податку на прибуток – на 1510,6 тис.грн;
• податку на додану вартість – на 2424,8 тис.грн;
• платі за користування надрами – 3617,8 тис.грн.
В місті основними бюджетоутворюючими є підприємства санаторно-курортної та
туристичної галузі. Із введенням карантину курорт призупинив надання своїх послуг, що
негативно вплинуло на їх фінансову спроможність, а також на сплату податків і платежів до
бюджету. За січень-червень 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року
надходження зменшились на 16,4%, заборгованість по податках порівняно з початком року
зросла майже втричі. Враховуючи це, а також надання державою пільг у березні місяці по
сплаті земельного податку та податку на майно (міським бюджетом пільги не надавались),
склалася ситуація щодо низького виконання планових показників.
До загального фонду міського бюджету м.Моршина (без врахування міжбюджетних
трансфертів) за січень-червень 2020 року надійшли кошти в розмірі 25529,4 тис.грн (за
відповідний період 2019 року – 30536,9 тис.грн). Виконання становить 36,8% до річного
плану та 83,6% до надходжень січня-червня 2019 року.
До спеціального фонду надійшло коштів в розмірі 1237,0 тис.грн, в тому числі:
•
екологічний податок — 7,8 тис.грн;
•
власні надходження бюджетних установ – 495,6 тис.грн;
•
цільовий фонд – 14,9 тис.грн;
•
надходження від продажу землі – 87,0 тис.грн,
•
пайова участь у розвитку інфраструктури — 129,4 тис.грн,
•
субвенційні кошти – 502,34 тис.грн.
Незважаючи на всі труднощі виконання міського бюджету, затверджений обсяг
реверсної дотації в сумі 6,2 млн.грн. щомісячно в повному обсязі (513,1 тис. грн)
вилучається до державного бюджету.
Враховуючи труднощі з надходженнями до бюджету, проведено заходи щодо
економії бюджетних коштів та забезпечено першочергові видатки (виплата заробітної плати
працівникам бюджетних установ, фінансування за спожиті енергоносії (заборгованості на
01.07.2020 року немає) та надання необхідних послуг), а також безперебійне
водопостачання, утримання території в належному стані, зокрема проведення
протиепідемічних заходів. Разом з тим продовжено проведення ряду капітальних робіт,
виконання умов співфінансування проектів та програм.
Капітальні та поточні видатки.
На проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів та
придбання обладнання за рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік заплановано кошти

в сумі 16641,4 тис.грн, з них за рахунок коштів міського бюджету 10838,237 тис.грн. Станом
на 20.07.2020 року освоєно 4368,02 тис.грн.
В житловому фонді проводяться роботи з капітального ремонту внутрішньо
будинкових мереж електропостачання ж/б № 3 по вул.Озерній та № 68 по вул.І.Франка в
м.Моршин Львівської області – на загальну суму 416,058 тис.грн., станом на 20.07.2020
освоєно 199,44306 тис.грн., завершено капітальний ремонту покрівлі будинку по
вул.І.Франка, 68, освоєно 239,9 тис.грн. На поточний ремонт житлового фонду передбачено
160,0 тис.грн.
В рамках Програми обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській
області на 2020 – 2025 роки, в місті реалізується 8 проєктів місцевих ініціатив, зокрема 2
подані ОСББ. Так, ОСББ «Геолог-9» проведено капітальний ремонт прибудинкової
території по вул. Івана Франка, 9 м.Моршин Львівської області на загальну суму 444,056
тис.грн., з них 200,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету, станом на 20.07.2020 освоєно
244,056 тис.грн., в ОСББ «Моршин плюс» тривають роботи з капітального ремонту двох
пасажирських ліфтів в/п 320 кг на 9 зупинок за адресою: м.Моршин, вул. 50- річчя УПА,10
(під'їзди: 1,2) області (мікропроєкт) – на загальну суму 498,28 тис.грн., станом на 20.07.2020
освоєно 40,0 тис.грн.
На реконструкцію каналізаційних очисних споруд передбачено 1050,0 тис.грн. з
обласного бюджету, та 344,35 тис.грн. з міського бюджету. Виготовлено проектнокошторисну документацію на реконструкцію інженерних мереж побутової каналізації по
вул. З.Красівського – освоєно 45,0 тис.грн. Продовжуються роботи по реконструкції
інженерних мереж побутової каналізації по вул.Лесі Українки в м. Моршин Львівської
області. Станом на 20.07.2020 передбачено в міському бюджеті 1000,0 тис.грн., освоєно
930,83 тис.грн.
Відповідно
до
Програми
підтримки
комунальних
підприємств
КП
«Моршинтеплоенерго» спрямовано 700,0 тис.грн., ПЖКГ Моршинської міської ради –
1880,0 тис.грн., а також 700,00 тис.грн. для компенсації різниці в тарифах на послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення.
На 2020 рік на проведення капітального та поточного ремонтів вулиць передбачено
500,0 тис.грн. з міського бюджету та 1000,0 тис.грн. з обласного бюджету, на поточний
ремонт прибудинкових територій та внутрішньодворових заїздів до житлових будинків
передбачено 397,0 тис.грн. На виготовлення проєктно-кошторисної документації на
капітальний ремонт покриття тротуарів та проїзджої частини вулиці 50-річчя УПА в
м.Моршин Львівської області освоєно 95,92246 тис.грн. (проектно-кошторисні роботи та
експертиза) Вартість робіт 2886,232 тис.грн. На продовження робіт по будівництву під’їзної
дороги до ділянок учасників АТО та моста через ріку Бережниця, передбачено в міському
бюджеті 175,295 тис.грн.
У 2020 році в рамках реалізації проєкту "Оновлення природного середовища курорту
Моршин. Реконструкція благоустрою рекреаційних територій" проведено роботи з
замощення території біля НВК "СЗШ-ліцей" м.Моршина. З метою підготовки території
міського "озера" до масового відпочинку завершено будівництво човнової та рятувальної
станції, рятувальної вишки, реконструкцію пірсів, проведено роботи з облаштування пляжу,
пішохідної еспланади з велодоріжкою, прокладання мереж дренажної та побутової
каналізації, монтажу вуличного освітлення, встановлення лавок та смітників. На виконання
робіт передбачено 2577,53 тис.грн., з них 1500,0 тис.грн – кошти обласного бюджету
розвитку. Освоєно станом на 01.07.2020 року 2002,608 тис.грн.
На виконання робіт в сфері благоустрою з міського бюджету на 2020 рік виділено
коштів в сумі 11156,63 тис.грн., фактично використано за січень-липень 2020 року 5501,8

тис.грн., в т.ч.: обслуговування та поточний ремонт зовнішнього освітлення- 73,1 тис.грн;
оплата за спожиту електроенергію вуличним освітленням – 384,9 тис.грн.; прибирання
території – 4067,8 грн.; послуги автотранспорту – 269,1 тис.грн.; вивіз ТПВ – 29,5 тис.грн.;
відеоспостереження, інтернет – 33,0 тис.грн; відлов безпритульних тварин — 10,0 тис.грн.;
водопостачання та водовідведення – 6,2 тис.грн. КП «Зелене місто» придбано одно та
багаторічні зелені насадження та облаштовано територію біля статуї Матері Божої на в’їзді
в м.Моршин, придбано рятувальні жилети та круги, буї та плаваючу огорожу, замовлено
виготовлення інформаційних стендів, систематично проводиться прибирання пляжу та
прилеглої території. Центральною водолазно-рятувальною службою у Львівській області
створено рятувальний пост в складі 3-х матросів берегових, організовано постійне
чергування працівників рятувального поста, забезпечено рятувальними та медичними
засобами.
Укладено угоду на придбання пам'ятника Зеновію Красівському, виготовленого
скульптором Василем Заляско, на суму 801,4 тис.грн та тривають роботи по облаштуванню
території біля пам'ятника на суму 198,6 тис.грн.
В рамках Програми енергозбереження для населення м.Моршина на 2017 – 2020 роки у
І півріччі 2020 року відшкодування відсоткової ставки за кредитами, наданими населенню
на впровадження заходів з енергозбереження, з міського бюджету м.Моршина отримали 171
одержувач на загальну суму 36,63285 тис.грн. (у І півріччі 2019 року 143 одержувачі на
суму 41,233 тис.грн.)
Центром надання адміністративних послуг Моршинської міської ради забезпечується
надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами
надання адміністративних послуг. Станом на 01 липня надається 141 адмінпослуга (93 послуги міської ради, 48 - територіальних органів ЦОВВ), включаючи документи
дозвільного характеру та звернення громадян, в тому числі на гарячу лінію 112.
Станом на 01.07.2020 з початку року зареєстровано 1772 звернення (у І півріччі 2019
року – 2173 звернення) юридичних та фізичних осіб для надання адмінпослуг, надано 1766
відповідей, в тому числі 19 відмов; також прийнято 152 заяви-звернення від громадян (у І
півріччі 2019 року – 120 звернень).
Соціальний захист населення.
Управління праці та соціального захисту населення Моршинської міської ради
забезпечує в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та охорону
праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне страхування
та соціальний захист
населення. Здійснює призначення і виплату соціальних допомог, встановлених
законодавством, призначення та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, а також забезпечує обслуговування осіб з інвалідністю,
пенсіонерів та одиноких громадян.
Всього за І півріччя 2020 року управлінням соціального захисту населення
Моршинської міської ради виплачено соціальних гарантій жителям міста за рахунок коштів
державного бюджету на суму 4635,2 тис.грн, обласного бюджету – 220,4 тис.грн та міського
бюджету в рамках Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення
міста Моршина на 2019- 2020 роки - 337,6 тис.грн.
Зокрема, виплачено за рахунок коштів міського бюджету у І півріччі 2020 року:
- одноразову матеріальну допомогу на лікування та вирішення соціально- побутових
проблем 29 мешканцям міста на суму 65,6 тис.грн.
- матеріальну допомогу до відзначення відповідних дат на суму 94,0 тис.грн., а саме:
до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 28 особам на
суму 14,0 тис.грн.

до Великодніх свят особам з інвалідністю громадських організацій, одиноким особам
та дітям з інвалідністю 243 особам на суму 49,8 тис.грн.
до річниці Чорнобильської катастрофи 25 особам на суму 12,5 тис.грн.
до Дня Героя 1 сім’ї загиблого учасника АТО (ООС) на суму 10,0 тис.грн.
до Дня захисту дітей 19 дітям з інвалідністю на суму 5,7 тис.грн.
до Дня національної поліції 4 ветеранам органів внутрішніх справ на суму 1,2 тис.грн.
до 90 річного ювілею 4 особам на суму 0,8 тис.грн.
- передбачено виплату:
до Дня людей похилого віку та Дня ветерана 250 особам на суму 50,0 тис.грн.
до Дня білої тростини 7 особам з інвалідністю по зору на суму 1,8 тис.грн.
до річниці створення УПА 6 учасникам УПА на суму 6,0 тис.грн.
до Дня захисника України 45 учасникам АТО (ООС) та 1 сімї загиблого учасника АТО
(ООС) на суму 115,0 тис.грн.
до Дня особи з інвалідністю 43 особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на суму
10,8 тис.грн.
до Нового року та Різдвяних свят 243 особам на суму 97,2 тис.грн.
За І півріччя 2020 року виплачено:
- грошову компенсацію 11 фізичним особам, що надають соціальні послуги на суму
14,5 тис.грн.
- щомісячну доплату до пенсії 6 ветеранам УПА на суму 18,0 тис.грн.
- адресну грошову допомогу на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
окремим категоріям громадян на суму 127,5 тис.грн.
Відшкодовано за пільгове перевезення залізничним транспортом – 18,0 тис.грн.
Надано кошти для фінансової підтримки Моршинського міського товариства інвалідів
в сумі 15,0 тис.грн.
Житлову субсидію отримують 382 сім’ї. З початку року нараховано субсидій на
житлово-комунальні послуги на загальну суму 1847,1 тис.грн.., в т.ч. безготівкова субсидія,
яка фінансується через уповноважений АТ «Ощадбанк» - 607,6 тис.грн.
Станом на 1 липня 2020 року пільгою на житлово-комунальні послуги користуються
248 пільговиків. Нараховано пільг на житлово-комунальні послуги з початку року на
загальну суму 619,1 тис. грн., в т.ч. безготівкова пільга, яка фінансується через
уповноважений АТ «Ощадбанк» - 334,9 тис.грн.
Також призначено та виплачено за І півріччя 2020 року:
- державних допомог 315 сім’ям на суму 2544,5 тис.грн.
- державних допомог внутрішньо переміщеним особам 14 сім’ям на суму 144,5
тис.грн.
- компенсацій та допомог 16 особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС на загальну
суму 28,1 тис.грн.
- одноразову допомогу ветеранам війни до 5 травня 135 особам на суму 156,5
тис.грн.
- відшкодовано кошти за виготовлення технічних та інших засобів реабілітації
відповідно до 6 укладених управлінням договорів на суму 50,4 тис. грн.,
- відшкодовано на проведення професійної адаптації, а саме оплату навчання в
автошколі 1 учаснику АТО (ООС) на суму 6,0 тис.грн.
- відшкодовано коштів на проведення психологічної реабілітації 1 особі з інвалідністю
внаслідок війни АТО (ООС) на суму 10,0 тис.грн.
- виплачено одноразову допомогу на лікування 18 особам з інвалідністю та
малозабезпеченим особам на суму 14,7 тис.грн.

- відшкодовано вартість послуги з догляду за дитиною до 3 –х років «муніципальна
няня» 9 одержувачам на суму 42,4 тис.грн.
З метою посилення соціального захисту сімей з дітьми на період вжиття заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID- 19, виплачено допомогу на 40 дітей 28 фізичним особам-підприємцям на суму 96,3
тис.грн.
У 2020 році видано 9 санаторно-курортних путівок для осіб з інвалідністю до
санаторіїв підвідомчих Мінсоцполітики. На даний час оздоровлюються в санаторнокурортних закладах 3 учасники АТО (ООС) 2 особи з інвалідністю та та в дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку- 6 дітей пільгових категорій.
Відповідно до «Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій
громадян Львівської області на 2018-2020 роки» та враховуючи подання депутата обласної
ради Біласа В.О. у 2020 році за кошти обласного бюджету надано одноразову адресну
допомогу 39 малозабезпеченим громадянам на суму 117,0 тис.грн.
За І півріччя 2020 року за кошти обласного бюджету виплачено:
- щомісячну допомогу дітям військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО
на суму 30,0 тис.грн;
- одноразову грошову допомогу на встановлення пам’ятного знака на могилі
померлого учасника АТО (ООС) в сумі 50,0 тис.грн;
- відшкодовано за послугу сімейного відпочинку дружині та дітям загиблого учасника
бойових дій АТО (ООС) на суму 4,5 тис.грн.
- одноразову адресну допомогу ветеранам УПА та вдовам ветеранів УПА на суму 18,9
тис.грн.
Моршинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання. За перше
півріччя 2020 року соціальні послуги отримали 373 особи, з яких з ІІІ групою рухомої
активності – 57 осіб , з IV групою -22 особи та з V групою – 17 осіб; з них: ветеранів війни –
135 осіб, діти війни – 25 осіб, ветеран праці – 151 особа, реабілітованих 4 особи, особи з
інвалідністю 142 чол.,постраждалі внаслідок ЧАЕС 6 осіб, громадян похилого віку – 316,
осіб віком більше 80 років – 42 особи, осіб, які перебувають у складних життєвих ситуаціях
– 25 осіб, члени сімей учасників АТО – 11, внутрішньо переміщених – 23.
З метою надання допомоги мешканцям міста Моршина, які опинилися у складній
життєвій ситуації пов’язаної з епідемією коронавірусу COVID -19, рішенням виконавчого
комітету Моршинської міської ради, виділено кошти в сумі 105,52 тис. грн. для забезпечення
продуктовими наборами найбільш вразливої категорії осіб. Соціальні робітники
територіального центру забезпечують самотніх громадян необхідними ліками, продуктами
та засобами гігієни упродовж усього періоду карантину, а також надалі будуть спілкуватися з
ними, з’ясовувати їхні потреби. Працівників забезпечено засобами особистого захисту
(рукавички та маски) та дезинфікуючими розчинами. За ініціативи Міністерства соціальної
політики та Національної мережі продуктових магазинів АТБ, отримано та роздано
безоплатні продуктові набори одиноким громадянам, особам з інвалідністю та особам,
яким виповнилося 80 і більше років.
Територіальний центр працює в напрямку збільшення переліку соціальних послуг та
покращення форм і засобів допомоги населенню, розширення контингенту осіб з числа
найуразливіших верств населення м. Моршина, які мають право на отримання соціальних
послуг в територіальному центрі шляхом надання безоплатних та платних соціальних
послуг.

Охорона здоров`я. Охорона здоров’я міста спрямована на забезпечення доступності,
якості та ефективності надання кваліфікованої медичної допомоги населенню та людям, що
приїхали на оздоровлення.
У КНП «Моршинська міська лікарня» працює 25 лікарів усіх спеціальностей, 54
особи середнього медичного персоналу, 29 осіб молодшого медичного персоналу та 23 –
адміністративний та господарський персонал. За січень-березень 2020р. в КНП
«Моршинська міська лікарня» проліковано та оздоровлено 693 особи. З 1 квітня 2020 року
стаціонарні відділення лікарні перебувають на простої. За 6 місяців 2020 року
амбулаторний прийом в поліклініці становив 12587 осіб, а у відділенні первинної медичної
допомоги – 16401 особа. В денному стаціонарі поліклініки протягом І кварталу 2020 року
проліковано 66 осіб, а в денних стаціонарах вдома за І півріччя 2020 року - 136 осіб.
Підписано Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних
гарантій з Національною службою здоров'я України, який діє з 01.04.2020р. по 31.12.2020р.
Для виконання умов договору за кошти міського бюджету придбано медичне обладнання:
апарат штучної вентиляції легень та кисневий концентратор на загальну суму 400,0 тис.грн.
В рамках проекту "Підвищення якості рентгенологічної діагностики з метою
забезпечення раннього виявлення захворювань жителів територіальних громад шляхом
придбання медичного обладнання для КНП "Моршинська міська лікарня" укладено договір
на придбання рентгенівської діагностичної системи на суму 2734,560 тис.грн., з них:
2014,59471 – кошти місцевих бюджетів, 54,705 тис.грн. – спонсорські кошти, 665,26029
тис.грн. – кошти обласного бюджету в рамках Програми підтримки співробітництва
територіальних громад у Львівській області на 2019 – 2020 роки.
За кошти з міського бюджету виготовлено проєктно-кошторисну документацію на
реконструкцію приміщень першого та третього поверхів поліклініко-терапевтичного
відділення КНП «Моршинська міська лікарня» по вул.50-річчя УПА,20 в м. Моршин
Львівської області та проведено її експертизу – на суму 220,25 тис.грн., проведено
капітальний ремонт кабельної лінії від ТП до КНП "Моршинська міська лікарня" по вул.50річчя УПА, 20 в м.Моршині на суму 213,4 тис.грн., а також проведено роботи з ремонту
частини мереж тепло- та водопостачання на території лікарні.
У відділенні ПМСД проведено наступні маніпуляції:
- взято мазків на ПЛР - 84;
- взято кров на ІФА - 197;
- ціто тест COVID-19 – 208;
- ціто тест гепатит «В» – 64;
- ціто тест гепатит «С» – 67;
- ціто тест «ВІЛ» – 47;
- ціто тест «тропонін» – 46;
- біохімічний аналіз крові – 5939;
- клінічний аналіз – 20628.
За І півріччя 2020 року 6 мешканців м. Моршина перехворіли на коронавірусну
інфекцію.
Соціально-гуманітарна сфера. Освіта
В місті у комунальній формі власності перебувають загальноосвітній навчальний
заклад НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" м. Моршина та дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) № 2 «Сонечко».
У НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" м. Моршина у 21 класах навчається 513
учнів. У закладі дошкільної освіти «Сонечко» у 9 групах виховується 258 дитини.

Згідно прогнозної мережі у НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей"
навчатиметься 516 учнів у 21 класах. З 01.09.2018 закінчиться формування двох груп
раннього віку та логопедичних груп, триватиме набір у групи різної вікової категорії у разі
наявності вільних місць.
В школі функціонує інклюзивний клас, в якому надають послуги асистент вчителя,
вчитель-дефектолог, практичний психолог, реабілітолог (по договору ЦПХ). З державного
бюджету виділено кошти на інклюзивну освіту в сумі 15,1 тис.грн.: з них заробітна плата з
нарахуванням 9,8 тис.грн. та на оновлення матеріально-технічної бази – 5,3 тис.грн.
Упродовж останніх 3 років школа впроваджує новий стандарт «Нова українська
школа» (НУШ). Згідно Рішення Моршинської міської ради «Про внесення змін до міського
бюджету на 2020 рік» від 02 липня 2020 року № 1079 для забезпечення функціонування
класів у 2020 році було затверджено кошти в сумі 131,3 тис.грн., з них з міського бюджету
на виконання умов співфінансування – 39,4 тис.грн. та субвенцію з обласного бюджету –
91,9 тис.грн. За ці кошти заплановано придбати:
- дидактичні матеріали для учнів початкових класів «Нової української школи» - 33,8
тис.грн.;
- сучасні меблі для початкових класів «Нової української школи» - 73,4 тис.грн.
(профінансовано);
- комп’ютерне обладнання, відповідний мультимедійний контент для початкових
класів «Нової української школи» - 24,1тис.грн.
Оплата праці педагогічним працівникам станом на 01 серпня 2020 року складає
4348,4 тис. грн., в т.ч.: субвенція з державного бюджету – 4306,2 тис. грн., кошти місцевого
бюджету – 42,2 тис. грн. Заборгованості по виплаті заробітної плати немає.
Приділяється увага здоров’ю та організації дозвілля учнів НВК «СЗШ-ліцей».
Впродовж 2020 року безкоштовним гарячим харчуванням охоплені учні 1-4 класів та учні 511 класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти-сироти та діти позбавлені батьківського
піклування, та діти із сімей учасників АТО, в тому числі діти з сімей загиблих учасників
АТО, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах на що з
міського бюджету було виділено – 159,9 тис.грн.
З метою організації навчального процесу за кошти міського бюджету придбано
дизинфікатори, резинові рукавиці, маски, бездотикові термометри, відра з кришками на
суму 25 тис.грн.
У 2020 році школа - ліцей стала переможцем обласного Конкурсу проєктів місцевих
ініціатив по двох проектах: « Капітальний ремонт фойє першого поверху НВК "СЗШліцей"м.Моршина» Львівської області у сумі 499,1 тис. грн., з них кошти обласного
бюджету - 200,0 тис.грн.; кошти спонсорів - 79,9 тис.грн., місцевий бюджет -169,4 тис.грн.,
нефінансовий внесок - 49,9 тис.грн. та «Придбання комп’ютерного обладнання та
оргтехніки для кабінету ІКТ НВК «Середня загальноосвітня школа-ліцей» м. Моршина» на
загальну суму 350,0 тис.грн., з них кошти обласного бюджету - 175,0 тис.грн.; кошти
спонсорів - 91,0 тис.грн. та місцевий бюджет - 84,0 тис.грн.
Продовжується реалізація проекту «Капітальний ремонт приміщення: “Утеплення
фасаду НВК “СЗШ-ліцей” м.Моршина Львівської області.Коригування» на фінансування
якого з державного фонду регіонального розвитку передбачено 2500,0 тис.грн,
співфінансування з міського бюджету – 322,962 тис.грн. Освоєно 1630,74 тис.грн., з них
1500,0 тис.грн. – кошти ДФРР.
У ДНЗ «Сонечко» реалізовано 2 проєкти місцевих ініціатив:

Капітальний ремонт приміщень правого крила ДНЗ № 2 "Сонечко" по вул. Д.
Галицького, 13 у м. Моршині, Львівської області на загальну суму 252,864 тис.грн, з них
125,073 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 60,688 тис.грн. – кошти міського бюджету,
40,458 тис.грн. – кошти спонсорів, 25,286 тис.грн. – нефінансовий внесок; проведено
роботи: заміна електропроводки-120 мп.,встановлення світильників-51 шт., заміна підлоги96,16 м2, шпаклювання та фарбування стін-59,91 м2.
Придбання дитячого ігрового обладнання для ДНЗ № 2 «Сонечко» м. Моршин
Львівської області на загальну суму 87,459 тис.грн, з них 43,729 тис.грн. – кошти обласного
бюджету, 21,73 тис.грн. – кошти міського бюджету, 22,0 тис.грн. – кошти спонсорів.
За кошти міського бюджету придбано дезинфікуючі, миючі засоби та маски. рукавиці
медичні, термометр безконтактний— 31,8грн., пожежний щит — 3,4 грн., канцтовари3,6грн., проведено виміри опору захисного заземлення та ізоляції електропроводки-9,9 грн.
Служба у справах дітей
На первинному обліку в службі у справах дітей управління соціально-гуманітарної
політики Моршинської міської ради перебуває 7 дітей, позбавлених батьківського
піклування. Усім дітям призначено опікунів та піклувальників. Майнові та житлові права
дітей захищені, оскільки кожен з них виступає користувачем чи власником частки майна.
Діти даної категорії, які перебувають під опікою або піклуванням, щомісяця
отримують державну грошову допомогу. Працівники служби у справах дітей систематично
перевіряють умови проживання, виховання та утримання дітей та виконання обов’язків
опікунами (піклувальниками).
На обліку в службі у справах дітей перебуває 2 сім’ї, що опинилась у складних
життєвих обставинах, в яких виховується 3 дитини.
Культура, молодь, спорт
За I півріччя 2020 року відділом культури молоді і спорту організовано та проведено
наступні культурно-масові заходи:
- церемонія покладання квітів з нагоди 209 – ї річниці народження Т.Г. Шевченка,
спільне виконання Державного Гімну України;
- тематичний вечір присвячений 209-ій річниці народження Т.Г. Шевченка, та
книжкова виставка в Моршинській міській бібліотеці;
- концерт студентів Львівського музичного коледжу ім.. С. Людкевича;
- Всеукраїнський фестиваль конкурс «Джерела Моршина 2020»;
- V регіональний фестиваль-конкурс «Ритми Прикарпаття 2020»;
- вечір-реквієм «Пам’яті Героїв Небесної Сотні»;
- церемонія покладання квітів до місця вшанування Героїв Небесної Сотні;
- показ документального фільму «Небесна Сотня» для шкільної молоді;
- вечір пам’яті та зустріч з воїнами – інтернаціоналістами, організація тематичної
книжкової виставки в міській бібліотеці;
- зустріч з поетом Володимиром Шовкошитним;
- віче та панахида за участю шкільної молоді та духовенства присвячена подвигу
Героїв Крут.
- Прощання з колядою «Відлуння Різдвяних свят» за участю вихованців Моршинської
школи мистецтв;
- Концерт з нагоди Дня Соборності України (за участю ансамблю «Смерічка»)
- Концерт патріотичної пісні за участю «Спілки учасників АТО Волині»;
- Міська коляда спільно з церковними хорами міста;

Організовано та проведено міський етап Всеукраїнського спортивного фестивалю
«Тато, мама, я – спортивна сім’я».

Секретар ради

Микола Воєвода

