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Актуальні проблеми соціально-економічного 
розвитку Дрогобицького району

Сьогодні органи державної влади обласного рівня та місцевого самовряду-
вання у своїй повсякденній діяльності стикаються з низкою проблем, пов’язаних 
із відсутністю ефективних фінансових та нормативно-правових інструментів за-
безпечення місцевого розвитку, недосконалістю чинної законодавчої бази, що 
регулює питання розвитку територіальних громад.1	 У цьому контексті надзвичай-
ної актуальності набуває широка громадська дискусія, налагодження взаємодії 
влади, науки та громадськості з розробки пропозицій щодо оптимальних шляхів 
вирішення цих проблем.

Саме цій проблематиці був присвячений круглий стіл з проблем соціально-
економічного розвитку Дрогобицького району, який відбувся 10 квітня 2009 р. 
у м. Львові в Інституті регіональних досліджень НАН України. У ньому взяли 
участь представники районної державної адміністрації та громадських організацій 
Дрогобицького району, вчені Інституту регіональних досліджень НАН України, 
Дрогобицького державного педагогічного університету та Львівського регіональ-
ного інституту державного управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України – всього біля 40 учасників.

У вступному слові директор Інституту регіональних досліджень НАН України 
д.е.н. В.С. Крàвц³в наголосив на особливостях Дрогобицького району, на території 
якого розміщені п’ять міст, у тому числі три – обласного підпорядкування. В 
силу такого адміністративного поділу в рамках чинного законодавства виникають 
щоденні проблеми управління територіальними розвитком, координації роботи 
місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Тому 
необхідно обговорити шляхи вирішення цих проблем, що є завданням цього 
круглого столу.

Перед присутніми з доповіддю виступив голова Дрогобицької районної 
державної адміністрації М.М. Крàвåцü. Він підкреслив, що міста та поселення 
Дрогобицького району, творячи своєрідну регіональну агломерацію, у вирішенні 
питань свого соціально-економічного розвитку стикаються з масою проблем, 
які надзвичайно складно розв’язати за діючої системи адміністративно-
територіального устрою України. При аналізі ситуації та програмуванні розвитку 
виникає ситуація, коли розвиток одних міст чи поселень вступає у суперечність із 
розвитком інших міст чи поселень. Серед найгостріших проблем територіального 
розвитку: транспортні проблеми, проблема водопостачання населених пунктів, 
проблеми очисних споруд, вивозу та утилізації твердих відходів, а також проблеми 
землевпорядкування. Зокрема, неврегульованість земельних питань стримує 
розробку генерального плану селища Східниця, що негативно впливає на залучення 
стратегічних інвесторів до розвитку цього курорту. Подібні проблеми мають місце 
і в м. Трускавець, де необхідне врегулювання земельних питань із навколишніми 
селами. Немає належної взаємодії з органами місцевого самоврядування. Тому 
постає актуальна потреба у розробці ґрунтовних пропозицій щодо вдосконалення 
адміністративно-територіального устрою України шляхом внесення змін до 
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законодавства і прийняття нових законодавчих актів, які дозволять стимулювати 
динаміку економічної активності в регіонах України. Районна влада готова 
спільно з науковцями на теренах району реалізувати пілотний проект реформи 
адміністративно-територіального устрою, який можна було б поширити на інші 
регіони України.

Голова правління агенції розвитку курорту Східниця О.Й. Дîрîш розповів 
про діяльність агенції. Агенція представляє інтереси місцевої громади та бізнесу 
і займається залученням інвесторів та супроводом інвестиційних проектів. Од-
нак її ініціативи та проекти не завжди знаходять підтримку в органах місцевого 
самоврядування. Він окреслив також проблеми медичного обслуговування насе-
лення району, зупинився на актуальних питаннях утилізації твердих побутових 
відходів, де особливо гостро відчувається егоїзм місцевих громад. 

Завідувач кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету 
М.В. Одрåх³всüêий зазначив, що незважаючи на утворення Асоціації міст Дрого-
биччини, в рамках чинного законодавства діяльність цієї асоціації у сфері коор-
динації діяльності органів місцевого самоврядування неефективна. Існує багато 
пропозицій, у т. ч. законодавчо надати Дрогобицькій агломерації статус району, 
що дозволить вирішити питання підвищення ефективності управління територі-
альним розвитком та збалансування інтересів місцевих громад.

Директор асоціації «Агломерація міст Дрогобиччини» І.Д. Гîëîвêåвич по-
відомив, що асоціація звернулася з пропозиціями в Міністерство регіонального 
розвитку та будівництва України щодо підготовки відповідного проекту. Зако-
нодавче забезпечення функціонування агломерації як єдиного адміністративно-
територіального утворення дозволить, зокрема, оптимізувати та підвищити ефек-
тивність використання бюджетних коштів для потреб охорони здоров’я та освіти, 
стимулювати залучення інвестицій на розвиток економіки району. 

У дискусії взяли участь вчені Інституту регіональних досліджень НАН Укра-
їни (д.е.н. Л.Т Шåвчуê, д.е.н. Н.А. М³êуëà, д.е.н. У.Я. Сàдîвà, д.е.н. С.О. Іщуê, 
д.е.н. Ю.І. Стàдíицüêий, к.е.н. М.В. Мàêсиìчуê) та Львівського регіонального 
інституту державного управління (А.В. Л³пåíцåв, О.П. Крàйíиê). Було запропо-
новано науково-методичну допомогу у питаннях розробки стратегії та програми 
розвитку району, зокрема у питаннях оцінки інфраструктури та інвестиційної 
привабливості об’єктів, дослідженні демографічної ситуації та ринку праці, роз-
робці та реалізації кластерних підходів щодо розвитку економіки району тощо.

Підсумовуючи результати роботи круглого столу, директор Інституту регі-
ональних досліджень НАН України д.е.н. В.С. Крàвц³в запропонував розробити 
два документи. Перший – програма спільних дій органів влади на 2- роки щодо 
вирішення пріоритетних проблем розвитку Дрогобицького району. Другий – 
науково обґрунтована модель адміністративно-територіального устрою Дрого-
бицького району. Першочерговим завданням є забезпечення підтримки (в тому 
числі й фінансової) розробки цих документів з боку регіональних та центральних 
органів влади.

Надійшло 03.06.2009 р.
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