
 

 

 

 

 

 

Публічний звіт голови районної державної адміністрації 

Гаврилюка Володимира Олександровича 

 

Підводячи підсумки нашої діяльності хочу сказати, що команда  державної 

адміністрації у своїй діяльності керувалась основним принципом – модернізувати 

усі галузі суспільного життя району, щоб створити потужний фундамент росту на 

наступні роки. 

Визначено низку першочергових завдань. Це:  

-модернізація економіки регіону – підвищення ефективності промислового і 

сільськогосподарського виробництва; 

- створення стимулів росту для переробної галузі, а також основи для розвитку 

інфраструктури зберігання аграрної продукції; 

- активізація інвестиційної діяльності; 

- зосередження на питаннях збереження населення, покращення медичного 

обслуговування, а також посилення уваги до сфери дитинства; 

- забезпечення якісної організації обслуговування людей, в тому числі надання 

адміністративних послуг, оскільки це питання не лише соціальної, а і політичної 

стабільності.  

- реалізація державної політики в оборонній сфері 

- здійснення децентралізації влади; 

- заходи з енергоефективності та енергозбереження. 

       Ми живемо в дуже непростий, сповнений змінами та викликами час. 

Першочергове завдання,  яке стоїть перед органами державної влади - це 

реалізація державної політики в оборонній сфері  та сфері захисту населення від 

можливих надзвичайних ситуацій. 

Адже,щоб бути успішним ,треба бути сильним –і в економічному,і в 

військовому сенсі. 

Відповідно до Указу Президента України « Про шефську допомогу 

військовим частинам Збройних Сил України,Національної гвардії 

України,розпорядження голови ОДА проводились заходи по наданню шефської 

допомоги військовим частинам,що розташовані на території району,які беруть 

участь в антитерористичній операції на Сході України.- в/ч 1119  Арсенал ЗСУ,в/ч 

3028  Нацгвардії України та Гущинецька в/ч 1445 ЗСУ. 

А саме: за 2015-2018 роки надано допомоги  

в/ч 3028 

всього :6  млн..281 тис.грн: 

- 4 млн.896 тис.грн – обласний бюджет 

- 420 тис.грн – районний бюджет 

- 965 тис.грн. міський бюджет 

   Для створення належних умов,  щодо  підвищення боєготовності військової 

частини і забезпечення правопорядку  за рахунок місцевого бюджету  а також 

спонсорів зроблено реконструкцію та капітальний ремонт  

лазні для військовослужбовців та приміщення бойової та спеціальної 

підготовки. 

 в/ч А 1119 

 Всього: 793 тис. грн. 

- 620 тис. грн. – обласний бюджет 



 

 

 

 

 

 

- 80 тис. грн. – районний бюджет 

- 93 тис. грн. – міський бюджет. 

З державного бюджету за 2015-2018 роки для забезпечення необхідного рівня 

вибухопожежобезпеки 48 Арсеналу виділено біля 60 млн. грн. 

 

Надзвичайна ситуація у в/ч А 1119, яка сталась у вересні 2017 року  завдала 

великої моральної та матеріальної шкоди жителям  сіл Павлівка, Сальник, Мізяків 

та м. Калинівки. Всього пошкоджено 1,5 тис. приватних домоволодінь. З 

державного резервного фонду на аварійно-відновлювальні роботи використано 

18,7 млн. грн., з обласного резервного фонду направлено на адресну допомогу 

постраждалому населенню 6,2 тис. грн., та місцевого бюджету біля 800 тис. грн. 

Роботи по  відновленню пошкоджених будинків і досі ведуться. В 2018 році було 

виділено та освоєно 5 млн. грн. з обласного бюджету на продовження робіт по 

ліквідації наслідків надзвичайної події-вибухів. 

 

  Попри все ми маємо чимало досягнень, які стали результатом втілення 

найбільш успішної реформи, а саме – реформи децентралізації. 

Варто підкреслити, що успішна реалізація цієї реформи ґрунтується на роботі 

органів місцевого самоврядування. 

Реформа децентралізації базується на трьох основних рядах:  

- бюджетна децентралізація (передача фінансового ресурсу);  

- адміністративна (передача владних повноважень) та 

- добровільного об’єднання територіальних громад, як інструмент побудови 

комфортних і безпечних громад.  

Наразі, в районі створено 3 ОТГ з чисельністю населення 30 тисяч чоловік. 

На черзі об’єднуються Павлівська та Мізяківська сільські ради з центром 

с.Павлівка        

  

Проекти та грантова діяльність 

Урядова модель соціально – економічного розвитку країни базується на 

системі сильного місцевого самоврядування.  

Проекти реконструкції, будівництва об’єктів освітньої, медичної 

інфраструктури, термомодернізація  стали пріоритетними для органів місцевого 

самоврядування.  

Держава надає в цьому питанні свою підтримку – передусім за  допомогою 

ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, субвенції соціального  - 

економічного розвитку  територій, субвенцій на формування інфраструктури ОТГ.  

За останні роки такі проекти територіальних громад стали переможцями 

конкурсного відбору , що фінансувалися за рахунок Державного фонду 

регіонального розвитку . Це добудова  спортивного  залу Павлівської ЗОШ   

кошторисною вартістю 3,4 млн.грн, з них за рахунок Державного фонду 

регіонального розвитку – 1,7 млн.грн., будівництво спортзалу в с.Іванів 

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій  за 

2016-2018 роки  направлено   31млн.грн. Ці кошти були виділені на проекти 

будівництва водогонів, утеплення закладів соціальної сфери, покращення 

інфраструктури населених пунктів( дороги, тротуари ) та інше. 



 

 

 

 

 

 

Крім того громади району приймають активну участь в обласних конкурсах 

територіальних громад. За 2015 – 2018 роки    87 проектів  здобули перемогу. На 

проекти – переможці соціального спрямування з обласного бюджету направлено           

4,5 млн. грн.  

Грантова діяльність – це джерело додаткових ресурсів соціально значущих 

проектів, які направлені на соціально – економічний розвиток, а саме спільний 

проект Європейського Союзу та програми розвитку ООН. 

Учасниками ІІІ етапу проекту було 4 громади: 

- по проекту «Заміна вікон на енергозберігаючі» Бережанська ЗОСШ, 

кошторисна вартість 326 тис. грн., за рахунок проекту ЄС/ПРООН – 206,5 тис. грн.; 

- по проекту «Заміна вікон на енергозберігаючі» Новогребельська ЗОСШ – 

кошторисна вартість 322 тис. грн., кошти проекту – 221, тис. грн.; 

- проект «Інноваційні заходи з відновлення вуличного освітлення в с. Павлівка 

з використанням сонячної енергії» кошторисною вартістю 436 тис. грн., кошти 

проекту – 272,5 тис. грн.; 

- проект «Капітальний ремонт системи опалення та встановлення 

твердопаливного котла в дитячому навчальному закладі с.Корделівка» 

кошторисною вартістю 309 тис. грн., кошти проекту – 124 тис. грн. 

За рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

впроваджено проекти: 

- «Впровадження установки КУБО для очищення господарсько – побутових 

стічних вод в с. Нова Гребля» та «Придбання контейнерів для вивезення твердих 

побутових відходів для Новогребельської сільської ради» (кошти фонду – 1,8 

млн.грн та 26,9 тис. грн. з місцевого бюджету); 

- «Будівництво майданчиків для роздільного збору побутових відходів в с. 

Бережани» (600 тис. грн. кошти фонду та 104,5 тис. грн. з місцевого бюджету); 

- «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів 

(люмінесцентних ламп) на території Сальницької сільської ради та небезпечних 

речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних 

засобів захисту рослин» (170 тис. грн. з фонду); 

- «Придбання сміттєвих контейнерів для вивезення ТВП з сільських громад 

Калинівського району» (450 тис. грн. з фонду та 59 тис. грн. з місцевого бюджету); 

- «Придбання трактора з самосвальним причіпом для потреб Сальницької 

сільської ради» (540 тис. грн. – кошти фонду та 80 тис. грн. з районного бюджету). 

Одне з головних питань влади та принципів децентралізації - наближення 

послуг до громади та їх доступність через мережу створення центрів надання 

адміністративних послуг.  

З метою покращення якості надання адміністративних послуг з реєстрації 

прав на майно, їх обтяжень та реєстрації бізнесу в райдержадміністрації  утворено 

відділ надання адміністративних послуг.  

В ЦНАПі надається   89 видів послуг.  

Через Центр надано: 

За 2016 рік  - 311 адміністративних послуг – до місцевого бюджету надійшло 

335 тис.грн. 

За 2017 рік – 15886 адміністративних послуг – до місцевого бюджету 

надійшло – 363 307 грн. 



 

 

 

 

 

 

За 2018 рік -  8593 адміністративних послуг – до місцевого бюджету надійшло 

212 607 грн. 

           Головним досягненням роботи  Центру на сьогодні є повне подолання черги 

заявників щодо отримання адміністративних послуг. 

 

Промислову політику району забезпечують 13 підприємств основного кола 

звітуючих підприємств району. Ними за січень – грудень 2018 року вироблено 

промислової продукції в діючих цінах на суму  1550,2   млн.грн.,  що становить   

128,4 % обсягів  відповідного періоду минулого року. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата станом на 01.01.2019 року – 

6858грн. , що на 32,3% більше минулорічного показника. 

В малому бізнесі району зайнято  біля   5000  чоловік. Зареєстровано 455 

малих  підприємств,    з них 253 – діючих. 

 

Бюджет Калинівського району за 2018 рік  згідно  плану, затвердженого 

місцевими радами (без міжбюджетних трансфертів) по загальному фонду  

виконано на  102,1 %.  При  плані 2018 року – 97387,522 тис. грн. фактично 

надійшло 99404,469 тис. грн., додатково поступило 2016,947 тис. грн. платежів.  

 Збільшення надходжень (без міжбюджетних трансфертів) в цілому за січень 

- грудень  2018 року від надходжень за січень - грудень  2017 року  складає 23185,6  

тис.грн. або в 1,3 рази більше . 

  

Заборгованість по заробітній платі  та енергоносіях   відсутня.  

 

    Ринок праці.  

Протягом  2018 року в Калинівському районні усього мали статус 

безробітного 2270 особи, що на 154 чоловіки більше ніж минулого року.  В 

звітному періоді працевлаштовано 1403 незайнятих громадян та безробітних 1371 

чоловік.   Отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи 3 

безробітних на загальну суму 58, 6 тис. грн., на професійне навчання за рахунок 

коштів Фонду під замову роботодавців направлено 262 безробітних громадян.  

 

Калинівський район має один із найпотужніших агропромислових 

комплексів серед районів Вінниччини.    

          В поточному році нашими хліборобами   отримано  валовий збір  зернових 

культур в обсязі -  205,4 тис. тонн. Середня урожайність на круг  склала  - 73 ц/га, 

що є рекордним показником. 

         Значну частину у валовому зборі зерна 2018 року складатиме кукурудза на 

зерно,  валовий збір якої сягнув майже - 126 тис. тонн, а урожайність становить 

біля - 99 ц/га  в переводі на сухе зерно.  

            Бурякосіючими господарствами району накопано та вивезено на 3 переробні 

заводи майже – 92 тис. тонн цукросировини. Урожайність солодких коренів склала 

– 632,5 ц/га в заліку.  

         Що стосується тваринницької галузі. 

             В агроформуваннях району сконцентроване найчисельніше  в області 

поголів’я  ВРХ в т.ч. корів яке  станом на 1.01.2019 року нараховує  відповідно  



 

 

 

 

 

 

10,4тис. голів ВРХ в т.ч. 3266 гол. корів, а також  утримується -3,8тис. гол. свиней  

та 165 тис,гол. птиці. 

              Валове виробництво молока по району  за 2018 рік складає 20,7 тис. тонн 

що зросло на 1513 тонн або на 108% більше минулого року. 

              За 2018 рік надій  на середньорічну корову по району складає 6628 кг 

молока, що на 211 кг більше до минулого року. 
 

Інвестиційні проекти 

 
1.В с.Сальник в 2018 році розпочалось будівництво І черги комплексу приймання, 

очищення, сушіння та зберігання зернової сировини «Миронівського 

хлібопродукту» загальною вартістю 87 млн.грн. На даний час на підприємстві 

створено 46 робочих місць. 

 

2. Українсько – швейцарське підприємство ТОВ «Діваріо» .Іванів 

Проект: розширення виробничих потужностей з залученням іноземних 

інвестицій на суму 1 млн. євро. 

Заплановано створити 50 робочих місць. 

 

   3.ТОВ «Енерголан плюс» с.Павлівка 

Проект: встановлення станції на відновлювальних джерелах енергії 

(сонячна енергія) потужністю 24 мегават на площі 52 га . 

 

   4.ТОВ «Альфабет-агро» с.Байківка 

Проект: вирощування фруктових та ягідних культур. 

В 2018 році розпочато посадку клубніки, вишень, черешень на паях 40 га. 

На 2019 рік готується ще 25 га. площі. 

 
       Соціальний захист населення 

Станом на 01.01.2019 року у Калинівському районі на обліку  перебуває 

16321 пенсіонерів, з них 11200 жінок.  

Станом на 01 січня 2018 року середній розмір пенсії по району становив 

1630 грн.,   на 1.01.19 року – 2082 грн 60 коп. 

Станом на 01.01.2019 року субсидією по відшкодуванню витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг та на придбання твердого палива  користувалось 6895 

сімей, що менше попереднього періоду на 7,0 тис. сімей, нараховано субсидій 118,0 

млн. грн., в попередньому році - 190 млн. грн.  

Станом на 01.01.2019 року виплачено компенсацій по наданню пільг 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на відпускні та стипендію, 

харчування, зубопротезування, медикаменти, оздоровлення – 167 громадянам на суму 

804,0 тис. грн.   

 Райдержадміністрацією виплачено грошової допомоги 489 жителям району   на 

суму 578,554 тис. грн.    

 

20.06.20818 року видана постанова КМУ № 512 «Про деякі питанні 

реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги  «Пакунок малюка». За 2018 рік управлінням праці та 



 

 

 

 

 

 

соціального захисту населення райдержадміністрації видано 71 сім»ї «Пакунок 

малюка». Пологовим відділенням видано 59. Разом 130. За січень 2019 року 

пологовим будинком видано 15 сім»ям такі пакунки малюка. 

В нашому пологовому відділенні народилось: 

2016 рік – 417 діток; 

2017 рік -  396; 

2018 рік -  382. 

Звісно насторожує тенденція зменшення народжуваності, але це проблема 

загальнонаціональна. Для прикладу скажу, що в Хмільнику , в порівнянні з 

минулим роком, менше пологів на 100, в Козятині – на 50, а в області на 1600 

менше малюків народилось ніж у минулому році. 

    

 

В районі постійно ведеться робота щодо дотримання контролю проведення 

атестації робочих місць за умовами праці. Станом на звітну дату атестація робочих 

місць проведена на 86  підприємствах, установах, організаціях району. 

Створена та функціонує комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти 

сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та 

інших соціальних виплат. За 2018 рік проведено 12 засідань, на яких заслухано 

пояснення 85 керівників підприємств, установ, організацій, на яких допущено 

порушення законодавства в сфері оплати праці та зайнятості населення.  

 

 

Соціальний захист дітей 

Протягом 2018 року особлива увага спрямовувалась на реалізацію державної 

політики з питань соціального захисту дітей. На первинному обліку станом на 

01.01.2019р. перебуває 100 дітей, з них 20 дітей-сиріт та 80 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з них  81 дитина перебуває під опікою (піклуванням), 5 – 

виховуються в державних закладах Вінницької області, 12 – виховуються в 

прийомних сім’ях, 2 дитини перебувають на повному державному забезпеченні. 

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають правовий 

статус. 

З 13  дітей, що поставлені на первинний облік протягом 2018 року – 11 дітей 

влаштовано під опіку, піклування, 1 дитина усиновлена громадянами України, 1 

дитина влаштована в прийомну сім’ю Калинівського району. Внаслідок 

проробленої роботи жодна дитина не потрапила до інтернатного закладу. У районі 

створено та успішно функціонують 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 7 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2018 року 15 дітей поставлено на квартирний облік громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, за 9 дітьми закріплено право проживання 

та користування житловим приміщенням 

Крім того, у 2018 році розроблено та затверджено районну програму  

забезпечення житлом дітей – сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

 

Освіта 



 

 

 

 

 

 

Виховання майбутніх поколінь тісно пов’язано з модернізацією системи 

освіти, досягненням основних цілей. А саме: 

В рамках впровадження реформи децентралізації протягом останніх років 

відмічається зростання фінансування галузі освіти, здійснюються заходи по 

створенню опорних шкіл, які покликані забезпечити високу якість освіти в 

сільських школах.  

З 1 вересня поточного року стартував проект «Нова українська школа». В 

рамках реалізації цього проекту з державного бюджету надано субвенцію в сумі  

1,9 млн.грн на закупівлю меблів, обладнання, сучасної техніки, шкільних автобусів 

та додаткових матеріалів. З місцевого бюджету на проект направлено 301,4 тис. 

грн. 

Всього придбано в заклади освіти :  - 21 мультимедійних комплекси; - 6 

комп’ютерних класів; - 25 ноутбуків; - 10 багатофункціональних пристроїв;  - 5 

екранів та 10 телевізорів; - 303 учнівських одномісних комплекти та інші 

дидактичні матеріали. Два шкільних автобуси придбано в Гущинецьку та 

Павлівську загальноосвітні школи( 1,7 млн.грн. - вартість одного автобуса). 

За період 2015-2018 років в закладах освіти  в рамках Програми 

енергозбереження замінено 1430 вікон та 13 дверей на енергозберігаючі  

металопластикові, утеплено 15,7 тис.кв.м     фасадів шкіл, замінено покрівлю в 11 

школах-11,7тис.кв.м . 

    На альтернативне опалення переведено: 

2015 р. -  (школи с. Корделівка, с. Лемешівка, с. Сальник). 

Придбано твердопаливних котлів (ЗОШ І-ІІст. с. Чернятин, , НВК ЗОШ І-ІІст. ДНЗ 

с. Польова Лисіївка, НВК ЗОШ І-ІІст. ДНЗ с. Котюжинці, НВК ЗОШ І-ІІст. с. 

Жигалівка). 

2016 р. - (школи с.Чернятин, с.П.Лисіївка, с.Котюженці, с.Жигалівка, 

с.Черепашинці) 

2017 р. -  (школи с. Писарівка, с. Нова Гребля). 

2018р.- (Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІ ст. з влаштуванням котла на 

альтернативному (твердому) виді палива  в с. Заливанщина ) 

Використання природного газу Відділом освіти Калинівської  РДА: 

2015 рік - 352254 м3 

2016 рік - 357718 м3 

2017 рік - 293029 м3 

2018 рік - 250000 м3 

За останні чотири роки в  Всеукраїнських учнівських олімпіадах взяли участь 

1,5 тис.учнів. Найкращих результатів здобули учнівські команди Калинівських 

шкіл, із сільських: Павлівська ЗОШ отримала 60 призових місця, Корделівська -

52,Іванівська – 45. 

 

  Медична галузь 

Значний потенціал для розвитку отримала сімейна медицина, що значно 

посилило роль місцевих громад при підтримці держави.  

Для забезпечення доступності первинної медичної допомоги постійно 

вдосконалюється мережа медичних закладів району. 

Як відомо, з квітня минулого року діє Програма «Доступні ліки», спрямована 

на допомогу пацієнтам із серцево-судинними патологіями, цукровим діабетом 

другого типу та бронхіальною астмою. Завдяки цій програмі такі пацієнти можуть 



 

 

 

 

 

 

безоплатно або з частковою оплатою придбати потрібні ліки, які є в Національному 

переліку лікарських засобів. За період роботи програми виписали понад 10 тис. 

рецептів на суму 1,1 млн.грн. 

В закладах охорони здоров’я первинного  рівня  проводились  роботи  по їх 

відновленню: на базі Фельдшерських пунктів створено дві амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, капітально відремонтовано 9 Фапів. Вартість  

зазначених робіт становить більше  1,5 млн.грн. 

Зміни у медичній галузі - це позитивні кроки насамперед для самого пацієнта, 

адже він має право вільно обирати лікаря, якого вважає кваліфікованим та якому 

довіряє. Пацієнт приходить за якісною послугою. А з впровадженням з наступного 

року системи електронного рецепта, електронної картки та направлення, лікарі  

і пацієнти отримають змогу зекономити свій час. 

З початку кампанії «Лікар в кожну родину» в сільській місцевості  

зареєстровано 23991 декларацій ,ще 3200 осіб задекларувались до міста,охоплено 

77 % сільського населення. 

Середня заробітна плата медичного працівника первинної ланки становить    9 

- 18    тис.грн. в залежності від кількості декларацій. 

Протягом 2015 – 2018 років: 

-капітально відремонтовано Бережанський ФП, який в послідуючому 

реорганізовано  в Бережанську АЗПСМ; 

 - Сальницький ФАП реорганізовано в амбулаторію загальної практики 

сімейної медицини, яка в 2018 році переведена з старого приміщення ФАПу в нове 

відокремлене, капітально відремонтоване в будівлі Сальницької сільської ради; 

- ФП с.Малий Чернятин переведено в нову відремонтовану будівлю, яка 

знаходиться в зручному для громади місці; 

- Голендрівський ФП надає медичні послуги жителям громади в приміщенні, 

яке в 2017 році було реконструйоване по – сучасному. 

Протягом останніх років було проведено капітальні ремонти приміщень 

Пиківської та Лісоволисіївської АЗПСМ. 

Проведено капітальні ремонти фельдшерських пункті с.Заливанщина, с.Новий 

Пиків, с.Котюжинці, с.Великий Чернятин, с.Забара.  

Проведені утеплення будівель Корделівської та Бережанської АЗПСМ. 

Подано пакет документів за переліком по проекту реконструкції 

комунальних закладів охорони здоров’я, які можуть реалізовуватись за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом в сільській місцевості. До 

участі в проекті визначено 6 амбулаторій ЗПСМ із гарантією виділення коштів на 

спів фінансування проектів. 

 

Центральна районна лікарня це-потужний лікувальний заклад, де можна 

отримати належну медичну допомогу. Оновлене пологове та   гінекологічне 

відділення, осучаснене хірургічне ,  дитяче ,травматологічне  відділення. 

Для зміцнення лікувально-діагностичної та матеріально-технічної бази були 

придбано медичне обладнання на суму           2,9 млн.грн,,  на проведення 

ремонтних робіт відділень лікарні  витрачено 4 млн.грн., благоустрій території -2,5 

млн.грн. .                                     



 

 

 

 

 

 

За період 2015 – 2018 роки в центральній районній лікарні проведено 

ремонтні роботи:  

- дитячого та травматологічного відділень загальною вартістю  відповідно 

біля 800  тис. грн. та 1 млн. 40 тис. грн. ; 

- харчоблоку  170 тис. грн.; 

- гінекологічного та пологового відділень вартістю 370 тис. грн.; 

- клінічної лабораторії – 241 тис. грн.; 

Продовжуються ремонтні роботи терапевтичного відділення, неврологічного, 

розпочались ремонтні роботи інфекційного відділення. 

  

Культура  

Калинівському районі діє базова мережа закладів культури, яка нараховує 81 

заклад культури. 

 Мережа  закладів  культури  відповідає  соціальним  нормативам. Завдяки 

зусиллям  райдержадміністрації  та  районної  ради жодного закладу культури не 

закрито, не  ліквідовано, не перепрофільовано.  

 В Калинівському районі постійно триває робота щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури. Станом на 01.01.2019 року  використано 12 млн 

598 тис.128 грн з них (11млн 079 тис.628 грн бюджетні кошти, 1 млн 518тис 500 

грн – позабюджетні кошти). На ремонтні роботи  використано 10 млн.658 тис. 

331грн, на придбання – 1 млн 939 тис.797 грн. 

За період 2015 – 2018 рр проведено капітальні та поточні ремонти в 56 

закладах, що становить 69% від загальної кількості (81 закладу).  

З метою зменшення обсягів споживання природного газу та економії 

енергоносіїв продовжується робота щодо переведення в закладах культури району 

газових котлів на котли з альтернативним видом палива.  

 

              В районі проводяться щорічно ряд фестивалів та конкурсів:   

- районний  фестиваль  дитячої  творчості «Веселі  дзвіночки»; 

  -районний  конкурс  дитячої  та  юнацької  творчості«Зорепад»;                            -  

районний  родинний  пісенний  фестиваль  «Мелодія  сердець»; 

- районне  фольклорне  свято  «Чопова  криниця - душі  моєї джерело»;  

-Всеукраїнське  свято  сатири  та  гумору ім..С.Руданського «І  я  знов  живий, світ  

оглядую…» 

  Також в районі було проведено Всеукраїнські та обласні фестивалі: 

- ІІ обласний  фестиваль  ромської  культури  «Девлеса, ромале!». 

 

Спорт 

Більше ніж 10 років поспіль за підсумками обласних рейтингів з видів 

спорту серед районів першої групи Калинівський район посідає І місця. Крім 2 

спортивних шкіл в районі функціонують фізкультурно-спортивне товариство 

«Колос», громадські організації «Федерація гімнастики», «Федерація футболу», 

«Калинівська міскрайонна федерація шахів», спортивні клуби «Лідер», «Еней» 

«Барс» та «Сокіл», які пропагують патріотичне виховання, забезпечення зайнятості 

молоді, здоровий спосіб життя,  

На базі району проводяться змагання обласного та Всеукраїнського значення 

з художньої гімнастики, волейболу, баскетболу, футболу, хокею на траві, 

рукопашного бою.  



 

 

 

 

 

 

Проведено чемпіонат України з універсального бою серед юнаків 14-15, 16-17 

років (розділи лайт та класика).  

 У м. Калинівці відбувся турнір з художньої гімнастики «Вікторія-2017».  

З 26 по 28 червня 2017 року в м. Калинівці відбувся турнір з футболу   пам’яті 

видатного Калинівчанина Вадима Нестерчука.  

 

Калинівська земля багата талановитими, щедрими та працьовитими людьми. 

Двом уродженцям району присвоєно високе звання Герой України (ПАЧЕВСЬКИЙ 

Анатолій Мартинович, 2002р. та БОРИМСЬКИЙ Іван Арсеньович, 2013р, а також 

він є кавалером орденів “За заслуги”  І-ІІІ- ступенів )  

 

Почесною відзнакою «Орден княгині Ольги» ІІІ-ступеня нагороджено: 

Кравчук Наталія Семенівна – Заливанщинський сільський голова (2010р), Царук 

Ніна Петрівна – заступник директора СТОВ «Промінь» с.Черепашинці (2011р), 

Дудар Людмила Сергіївна – Корделівський сільський голова(2013р) 

орден “За заслуги”  ІІІ- ступеня – Мідяний Олександр Петрович 

Почесне звання України в різних сферах діяльності отримали 24 уродженця 

Калинівщини. 

Двічі ми мали честь приймати на калинівській землі Президента України 

Петра Порошенка – у 2017 та 2019 роках. Неодноразово відвідував Калинівщину 

Прем’єр – міністр України Володимир Гройсман.   Глава Уряду  з робочим візитом 

також перебував  в селі Павлівці, яке найбільш постраждало від вибухів на 

військовому арсеналі (2017р). 

Дружина Президента України Марина Порошенко передала допомогу від 

Благодійного Фонду Порошенка родинам, чиї будинки були зруйновані вибухами 

поблизу Калинівки (жовтень 2017р). 

 

Нещодавно засідання Ради регіонального розвитку при Президентові України 

продемонструвало, як динамічно розвиваються регіони, райони, містечка, об’єднані 

територіальні громади. Крок за кроком ми підійшли до елементів стратегічного 

планування.  

Вінниччина приступила до підготовки плану перспективного розвитку 

територій на 2019 – 2021 роки. За дорученням Президента України Петра 

Порошенка кожна громада повинна визначити свої переваги і пріоритети, на основі 

яких у дорожних картах населених пунктів будуть визначені першочергові об’єкти, 

які слугуватимуть маркерами розвитку. На ваш розгляд ми представляємо наше 

бачення розвитку району на наступні 3 роки. Це 82 об’єкти, в першу чергу 

капітальний ремонт, реконструкція будівель в рамках Програми енергозбереження, 

більше 40 км ремонту доріг, будівництво спортивних майданчиків тощо  

(зображення  плану). 

 

Звітний період став визначальним для впровадження системних змін. 

Досягнуті проміжні результати. Про що ми мали можливість вас проінформувати, 

шановні колеги. 

Як би нам всім важко не було але останнім часом ми усі стали свідками 

приємних і разючих змін, які відбуваються у нашому районі . Ми бачимо, як 

наполегливо і швидко розвінчувалися міфи про те, що в непростих державних 



 

 

 

 

 

 

соціально-економічних умовах немає шансів для розбудови, оновлення і прогресу.  

Ми спостерігаємо за гарним прикладом того, як небайдужість, натхнення, 

працелюбність, наполегливість і господарські уміння можуть творити дива за будь-

яких умов.  Адже не залишилося жодної галузі , жодної територіальної громади, 

яка б не відчула на собі позитивних змін.    

Ви прослухали і побачили перспективний план розвитку району на 2019-2021 

роки. І це далеко ще не всі наші плани та цілі.  Ми всі повинні зрозуміти, що 

досягнуте нас не може задовольнити, бо проблем і невирішених питань 

залишається чимало.  

         Райдержадміністрація і надалі буде спрямовувати свої зусилля на 

забезпечення збалансованого соціально - економічного розвитку району,  

залучення інвестиційних ресурсів в галузі економіки, вирішення актуальних 

проблем життєдіяльності району. 

 

         На завершення хочу подякувати сільським радам, підприємствам, установам і 

організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення нашої 

злагодженої роботи, підвищуючи тим самим власний авторитет, авторитет влади та 

відповідний рівень району.  Якщо ми хочемо з кожним роком жити краще, то ні в 

якому разі не маємо права зупинятися на досягнутому, а крок за кроком 

підвищувати рівень життєвих та соціальних стандартів, яких прагнемо досягти.  

 

                                                                                        Дякую за увагу! 


