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Звіт голови райдержадміністрації про проведену 

роботу у 2017 році 
 

Протягом звітного періоду зусилля райдержадміністрації 

спрямовувались на вирішення пріоритетних цілей та завдань усіх галузей 

суспільного життя району. 

 

ЦІЛЬ 1: ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ 

 

    Підбиваючи підсумки соціально - економічного розвитку слід 

зазначити, що в районі зберігається позитивна динаміка розвитку провідних 

галузей економіки 

      Промислову політику району забезпечують 12 підприємств 

основного кола звітуючих підприємств району. В 2017 році промисловими 

підприємствами району вироблено продукції на суму 1206,8 млн.грн, що на 

45,6% більше минулорічних показників.  

Впродовж року стратегію економічного зростання підтримують наступні  

підприємства: ПрАТ "Калина" (27,7 млн.грн.; ріст +23,4%), ТОВ "Еко – 

Сфера"( обсяг виробництва 268,3 млн.грн.; ріст +12%), ТОВ "Діваріо" ( 15,6 

млн.грн.; ріст +28,8%),   

ТОВ "Термінус" (103,7 млн.грн, ріст +61,7%), Овечацьке МПД ДП 

"Укрспирт" ( 67,8 млн.грн, ріст +58,5), ТОВ "Фабрика ДОМ" (34 млн.грн, ріст 

в 3,9 рази), ПрАТ «Калинівський машзавод» (173,8 млн.грн, в 2,3 рази). 

Середньомісячна номінальна заробітна плата у січні  - грудні 2017 року 

зросла проти відповідного періоду 2016 року на 52% і склала  5290 грн.  

 

Обсяг роздрібного товарообігу збільшився на 20%.  

До зведеного бюджету мобілізовано 368,4 млн.грн. в т.ч. до державного  

бюджету – 158,7млн.грн.  

 

  З метою покращення якості надання адміністративних послуг з 

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

відділ надання адміністративних послуг райдержадміністрації  

Працівники відділу ведуть щоденний прийом громадян , надають 

кваліфіковані консультації, допомагають у оформленні заяв. 

 

              Крім того, 21 березня 2017 року було підписано Меморандум з 

Калинівською міською радою про взаємне співробітництво, що надало 

можливість створення додаткових робочих місць адміністратора та 

державного реєстратора. А в подальшому буде функціонувати  

міськрайонний Центр надання адмінпослуг в приміщенні 

райдержадміністрації. Орієнтовна дата відкриття міськрайонного Центру 02 

березня 2018 року.  
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За підсумками 2017 року, через Центр надано 15886 адміністративних 

послуг та за надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та реєстрації бізнесу, до місцевого бюджету 

надійшло 363307 грн. 

 

           Головним досягненням роботи  Центру на сьогодні є повне 

подолання черги заявників щодо отримання адміністративних послуг. 

 

 

    Бюджет Калинівського району за 2017 року  згідно  плану, 

затвердженого   місцевими радами по власних і закріплених доходах 

виконано на 108,3 %.  

   Виконано планові призначення доходної частини   у 26 із 27 місцевих 

бюджетів. Не виконаний один, Л.Лисіївка. 

 

 

   Калинівський район має один із найпотужніших 

агропромислових комплексів серед районів Вінниччини.    

 

           Незважаючи на незначні корективи в сільськогосподарських 

підприємствах району з року в рік залишається  сталою  структура посівних 

площ, де зернові культури займають - 56-59%, технічні – 32-36%, кормові  - 

9-10% та біля - 0,2% картопля та овочі. 

За результатами підсумків  2017 року,  сільгосппідприємствами району 

отримано  рекордний  валовий збір  зернових культур,  в обсязі понад -   

222,2 тис. тонн, що на 15,4 тис. тонн, або на 7 % перевершив результат 

попереднього року. Середня урожайність зернових сягнула – 69,6 ц/га, що 

також на 0,2 ц/га вища відповідного показника 2016 року.  

                Значну частину у валовому виробництві складає зерно 

кукурудзи, якої намолочено майже 130,7 тис. тонн при урожайності  - 85,5 

ц/га в переводі на сухе зерно. 

Що стосується цукрових буряків, то господарствами всіх форм 

власності накопано та вивезено на переробні заводи 99,7 тис. тонн 

цукросировини, при урожайності 648,2 ц/га, що за тривалих посушливих 

умов вегетації нинішнього сезону є достатньо вагомим показником. 

         Що стосується тваринницької галузі, то в агроформуваннях 

району станом на 1.01.2018 року утримується 10705  голів великої рогатої 

худоби, в т. ч. 3117 корів, та  4449  голів свиней. 

           Валове виробництво молока по району складає 19,3 тис. тонн, що 

на 1,8 тис. тонн більше аналогічного показника минулого року. 

             За 2017 рік надій  на середньорічну корову по району складає 

6223 кг молока, що на 448 кг  більше 2016 року. 

          Для покращення матеріально-технічної бази 

сільгосппідприємства району щорічно приділяють серйозну увагу оновленню 

машино-тракторного парку. Зокрема за останніх два року ними було 
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придбано - 110 одиниць високопродуктивної техніки вітчизняного та 

іноземного виробництва на загальну суму - 86,5 млн. грн. 

       

 

ЦІЛЬ 2: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РАЙОНУ 

 

                                       Освіта 

 

Виховання майбутніх поколінь тісно пов’язано з модернізацією 

системи освіти, досягненням основних цілей. А саме: 

 

 

СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ 
1. Дошкільна освіта 

           Мережа дошкільних закладів складається з 25 установ, з них 13 у 

складі НВК; в установах виховується 949 вихованців 

                   Створено 140 нових місць в ДНЗ 

            Охоплено 94,5% дітей віком від 3 до 6 років усіма формами 

дошкільної освіти. 

             100 % дітей 5-річного віку охоплено різними формами дошкільної 

освіти 

 

        2.Формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти: 

         Мережа закладів загальної середньої освіти складається з 31 установи: 

школи І-ІІІ ст.. – 13, школи І-ІІ ст.. – 5, комунальні заклади НВК ЗОШ-ДНЗ - 

13 

         Реорганізовано 1 школу (призупинено діяльність ІІІ ступеня в НВК 

с.Мізяків)  

          Призупинена діяльність 1 школи (ЗОШ І ст. с.Байківка) 

          В районі 4 заклади з кількістю учнів менше 40 дітей: НВК с.Жигалівка, 

НВК с.Котюжинці, НВК с.Польова Лисіївка, НВК с.Шепіївка 

 

   3.Забезпечення доступності та якості освіти, інклюзивне навчання: 

        Одним із показників якості освіти є робота з обдарованими та позитивні 

результати виступів учнів під час обласних етапів предметних олімпіад та 

конкурсів: 12 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад, 2 переможці 

захисту наукових робіт по МАН 

          За підсумками участі у олімпіадах, конкурсах , змаганнях нагороджено  

152 учителя; 

          Впроваджено нові Державні стандарти у 4-му та 7-9 класах 

          Організовано підвіз 468 учнів ( 79,7%), 100 вихованців ДНЗ; придбано 

2 шкільних автобуси, забезпечено роботу на маршрутах 8-ми автобусів 

           

         Гаряче харчування отримували 3319 учнів (100% від загальної кількості 

учнів, що охоплені усіма видами харчування). 
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        В районі проживає 11345 дітей віком від 0 до 18 років, з них дітей зі 

статусом «інвалід» - 259 чол. Усі діти шкільного віку були охоплені різними 

формами навчання. В закладах загальної середньої освіти навчається 83 

дитини  з особливими освітніми потребами, для 8 організовано індивідуальне 

навчання (за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад) 

 

4. Створення умов для здобуття освіти дітям із сімей переселенців та 

учасників АТО  

 всього дітей із сімей переселенців віком від 0 до 6 років – 47 чол., 

від 6 до 18 років – 41 чол., з них влаштовано в ЗНЗ – 41 

 з 41 дитини шкільного віку: з АРК – 34, Луганської області – 0, 

Донецької області –7; 

 охоплення навчанням дітей із сімей кримських татар в с. Нова 

Гребля (33 дітей) 

 здійснюється психологічний та соціально-педагогічний супровід 

проводиться для 41 учнів з родин переселенців та супровід 194 дітей з сімей 

учасників АТО та демобілізованих 

 

РОЗВИТОК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, МОДЕРНІЗАЦІЯ 

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

           В районі створений та функціонує Калинівський будинок дитячої 

творчості: 102 групи, 8 напрямків, 1830 вихованців, де реалізуються  шляхом 

участі у різноманітних заходах розвиток творчих здібностей вихованців 

            В закладах загальної середньої освіти діє 138 гуртків та гуртковою 

роботою охоплено 1877 учнів 

Велика увага приділяється  національно-патріотичному вихованню 

молодого покоління. 

          Проводяться постійно зустрічі з учасниками АТО в навчальних 

закладах 

           Встановлено 4 меморіальних дошки героям АТО та Небесної сотні на 

фасадах навчальних закладів : 

- НВК ЗОШ І-Ш ступенів-ДНЗ с.Лемешівка (Ліпському Віктору 

Володимировичу) 

- ЗОШ І-Ш ступенів с.Павлівка ( Бабку Юрію Володимировичу) 

- ЗОШ І-П ступенів с.Мирне (Мартинюку Олександру Володимировичу) 

- Корделівська СЗШ І-Ш ступенів (Пилипчуку Юрію Юрійовичу) 

 

           На базі шкіл діють 8 музеїв, музейні кімнати та куточки, здійснюється 

дослідницька робота, проводяться семінари, екскурсії для учнів та вчителів 

району та області 

           Учні навчальних закладів району беруть участь у Всеукраїнській 

дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”) 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДІВ 

ОСВІТИ 

1. Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів 

          Для забезпечення належного освітнього процесу та зміцнення 

матеріально-технічної бази закладів освіти було залучено майже 4 млн грн.. з 

місцевого бюджету 

          Залучено кошти  внаслідок перемоги у 14 обласному конкурсі проектів 

розвитку територіальних громад в загальному на суму 1470,0 тис.грн.  

           Отримано 18 комп'ютерів (1 клас)  . 

           Придбано комп'ютерну техніку та обладнання на 500,0 тис. грн. за 

кошти субвенції соціально-економічного розвитку .  Тим самим відчувається 

підтримка держави в модернізації шкіл району.В 15 навчальних закладів 

закуплено 15 мультимедійних комплексів;  в 1 ДНЗ придбано комп'ютер (25 

тис.грн.); для п’яти навчальних закладів придбано сучасні комп’ютерні класи 

на загальну суму 810 тис.грн. 

           Всі школи району  комп’ютеризовані: функціонує 20 комп’ютерних 

класів, які підключені до мережі Інтернет, 15 мультимедійних комплексів, 34 

мультимедійних проектори, 8 інтерактивних дошк 

           На придбання спортивного обладнання для спортивних залів та 

спортмайданчиків виділено 925 тис. грн.. 

 

2. Підвищення енергоефективності 

          На виконання урядової програми щодо енергозбереження в районі 

продовжуються роботи по завершенню на перехід котелень на альтернативні 

види палива в загальноосвітніх навчальних закладах с. Писарівка, 

Черепашинці  та Нова Гребля.  

            Здійснюється   виготовлення проектно-кошторисної документації  для 

переведення газових  котелень на альтернативні  види палива  у 6 школах  

(с.Глинськ, с.Радівка, с.Уладівка, с.Мирне, с.Хомутинці, с.Шепіївка, 

с.Жигалівка). 

            Проведено утеплення фасадів приміщень в школах району  с. 

Лемешівка, с.Шепіївка,  с.Мирне, с.Хомутинці, с. Заливанщина, с. Лісова 

Лисіївка та в садочках с.Радівка, с.Гущинці. Продовжуються роботи по 

утепленню фасадів школи в с.Польова Лисіївка, с.Люлинці. 

            В багатьох школах району проведена значна робота по заміні  старих 

віконних блоків на сучасні енергозберігаючі. Загалом в 2017 році   у 10 

школах  та 1 садочку  замінено  на енергозберігаючі -  159 вікон та 32 

дверних блоків. 

           Здійснено    ремонт покрівель в  ЗОШ І-ІІІ ст..с.Голендри, ЗОШ І-ІІІ 

ст.. с. Бережани та ДНЗ с.Іванів 

 

                                    Культура 

Реалізацію  державної  політики  в  галузі  культури  забезпечує  81  

заклад  культури: 40  клубних  установ, 36  бібліотек, дитяча  музична  

школа, 3  музеї, кіновідеомережа. 
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Клубні заклади району сприяють залученню широких верств населення 

до надбань традиційної культури та мистецького аматорства. 

           В закладах культури району працює 267 клубних формувань, які 

нараховують 2858 учасників, з них - 116 формувань для дітей, в яких 

розвивають свої здібності 1529 дітей. В районі функціонує 198 колективів 

художньої самодіяльності (2426 учасників), в  тому  числі колективів із 

званням «народний» - 18, «зразковий» - 5. 

 

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!»; 

- обласний   конкурс  сучасної  популярної  музики «Музика літа»; 

- обласний конкурс читців гумору імені Cтепана  Руданського. 

 

Творчі колективи закладів культури району постійно беруть участь в 

обласних та районних фестивалях-оглядах, мистецьких акціях, в організації 

та проведенні різноманітних культурно-мистецьких заходів, а саме: 

      Народний рок-гурт «Декорум» Калинівського районного будинку 

культури (керівник Олена Яремчук-Федун) здобув ІІ місце в обласному 

фестивалі «Музика літа» та І місце у регіональному фестивалі-конкурсі рок-

музики «Відродження» в м.Чернівці. 

         Зразковий танцювальний ансамбль «Квіточка» Калинівського 

районного будинку культури (керівник Тетяна Громико) здобув ІІ місце у ІІІ 

Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Музичний олімп», м. Вінниця, 

І місце у Всеукраїнському конкурсі дитячої творчості «Миколаївські зорі»,  

та І місце в конкурсі-фестивалі «Буковельський зіркафест». 

         Зразковий  танцювальний ансамбль «Грація» Калинівського районного 

будинку культури (керівник Оксана Мовчан) здобув  І місце у Міжнародному 

конкурсі-фестивалі «GOLD STAR», м. Хмельницький та в Міжнародному 

конкурсі-фестивалі «BUKOVEL STAR FEST», м. Яремче.  

        Також І місце колектив отримав у Всеукраїнському фестивалі мистецтв 

«Дитячі мрії», м. Вінниця та завоювали Гран-прі у Всеукраїнському 

фестивалі мистецтв «Тобі, Україно», м. Вінниця.  

        Народний родинний ансамбль циганської пісні та танцю «Ягорі» 

Іванівського сільського будинку культури (керівник Ольга Марцинкевич) 

взяв участь у Міжнародному фестивалі національних меншин «Всі ми діти 

твої, Україно», м. Вінниця. 
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        Зразковий фольклорний ансамбль «Веселики» Черепашинецького 

сільського будинку культури (керівник Юлія Мельник) взяв участь в 

обласному святі фольклору імені Гната Танцюри. 

 

Протягом 2017 року проведено роботу щодо зміцнення матеріально-

технічної бази закладів культури. Було здійснено ремонтні роботи у 20 

клубних та бібліотечних закладах району.  

На ремонтні роботи, благоустрій та придбання використано 8 692 118 

грн. (7 995 169 грн. – бюджетні кошти, 696 949 грн. – позабюджетні кошти), 

з них: на ремонтні роботи – 7 011 026 грн., на придбання –  1 681 092 грн.   

 

        В Калинівському районі на державному обліку нараховується 70 

пам’яток історії, 67 археології, 9 пам’яток архітектури та містобудування, 1 

пам’ятка  монументального і 1 садово-паркового мистецтва, які знаходяться в 

належному стані, але за необхідності на них проводяться ремонтні та 

реставраційні роботи. Щорічно проводиться комплекс заходів з метою 

популяризації об’єктів  культурної  спадщини (екскурсії, туристичні  походи  

і т.п.). 

        Значна робота проводиться по збереженню, відродженню, розвитку 

традиційного народного мистецтва шляхом організації персональних 

виставок майстрів декоративно-прикладного мистецтва, як у районі, так і за 

його межами. 

                                     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, профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі. Понад 

300 дітей та дорослих займаються у секціях цих організацій. Вихованці вище 

названих організацій показують високі результати на змаганнях різних рівнів 

На базі району проводяться змагання обласного та Всеукраїнського 

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

траві, рукопашного бою.  

16 -19 березня 2017 року у м. Калинівці проведено чемпіонат України з 

універсального бою серед юнаків 14-15, 16-17 років (розділи лайт та 

класика).  

28-29 квітня 2017 року у м. Калинівці пройшов Чемпіонат Вінницької 

області з художньої гімнастики.  

5-6 травня 2017 року у м. Калинівці відбувся турнір з художньої 

гімнастики «Вікторія-2017». У змаганнях взяли участь 204 юних гімнастки із 

15 команд 7 областей України: Київської, Одеської, Львівської, Вінницької, 

Чернівецької, Закарпатської та Рівненської.  
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З 26 по 28 червня 2017 року в м. Калинівці відбувся турнір з футболу   

пам’яті видатного Калинівчанина Вадима Нестерчука, під час якого 

проведено IV традиційний міжнародний турнір з футболу серед юнаків 2003 

років народження і молодших; змагання з пляжного волейболу та баскетболу. 

У турнірі з футболу взяли участь команди з м. Вінниці, м. Калинівки, м. 

Києва, м. Хмельницького, м. Житомира та дві команди з республіки Польща 

(м. Стшегом, Вроцлавське воєводство). Змагання відбувались протягом трьох 

днів на футбольних полях міського стадіону та військової частини 3028 

Національної гвардії України. 27 червня для учасників змагань було 

організовано екскурсію на фонтан «ROSHEN» у м. Вінницю, а 28 червня – на 

цукеркову фабрику «ROSHEN».  

Окремі спортсмени Калинівського району входять до складу збірних 

області з жіночого волейболу, футболу, легкої атлетики, хокею на траві та 

рукопашного бою, в складі яких беруть участь та є переможцями 

Всеукраїнських змагань. 

 

                              Оздоровлення 

 

В районі розроблено цільову програму відпочинку та оздоровлення 

дітей та молоді Калинівського району на 2014-2018 роки, яку затверджено на 

24 сесії районної Ради 6 скликання від 23.05.2014 року № 328. 

На оздоровлення дітей в стаціонарних закладах відпочинку та 

оздоровлення в 2017 році з місцевого бюджету (район) виділено 100 тис. грн.   

Станом на 20 вересня 2017 року оздоровленням та відпочинком 

забезпечено 769 дітей пільгових категорій 

 

 

                               Охорона здоров’я 

 

      Охорона здоров’я в районі представлена Центром первинної медико-

санітарної допомоги та Калинівською центральною районною лікарнею як 

багатопрофільним медичним закладом, який надає спеціалізовану вторинну 

медичну допомогу населенню району. 

  В Калинівському районі з 1 квітня 2017 року запроваджено Урядову 

програму «Доступні ліки», яка передбачає відшкодування вартості 

лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на 

серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ 

типу. 

На район було виділено 817,5 тис. гривень, із них для районного центру 

545,8 тис. гривень кошти використовуються згідно щомісячного плану. 

Протягом поточного року Урядовою програмою «Доступні ліки» 

скористалось 9,5 тис. жителів Калинівського району. 

Крім того, в листопаді 2017 року було виділено додатково 25 тис. грн.. 

До кінці 2017 року всі кошти використані. 
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Райдержадміністрація постійно тримає на контролі і вважає одним із 

пріоритетним напрямком своєї діяльності – всебічно сприяти розвитку 

медичної галузі в умовах вимог законодавства та реформування медичної 

галузі.  Ведеться постійна робота щодо підвищення якості та ефективності 

медичного обслуговування населення, покращення матеріально- технічного 

забезпечення медичних установ. Проводяться капітальні та поточні ремонти , 

закуповується лікувально-діагностичне обладнання. Більш детально про стан 

роботи медичних установ за минулий рік зупиняться у своїх співдоповідях 

головні лікарі. 

 

Соціальний захист населення 

 

          Станом на 01.01.2018 року у Калинівському районі на обліку  

перебуває 16690 пенсіонерів, з них 10849 жінок. 

 На протязі 2017 року Урядом проводились заходи щодо підвищення 

рівня пенсійного забезпечення. А саме з 01.10.2017 року проведено 

перерахунки пенсій відповідно до Закону України від 03.10.2017 року № 

2148-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій». Перерахунок проведено 16551 особі.  

Станом на 01 січня 2017 року середній розмір пенсії по району 

становив 1535 грн. 96 коп., станом на 01 січня 2018 року середній розмір 

пенсії становить 1951 грн. 70 коп.  
 

Державні соціальні допомоги призначено: 579 малозабезпеченим 

сім’ям на суму 24927.4тис. грн., сім’ям з дітьми – 3237 на суму 47003.2 тис. 

грн., інвалідам з дитинства І – ІІІ групи та дітям-інвалідам до 18 років -

738чол. на суму 14603.8 тис. грн.; допомогу по догляду за інвалідами І – ІІ 

групи внаслідок психічного захворювання - 110 інвалідам на суму 2508.5 тис. 

грн.  

В 2017 році субсидією по відшкодуванню витрат на оплату житлово-

комунальних послуг та на придбання твердого палива  користувалось 12962 

сімї що менше попереднього періоду на 978 сімей. Зменшення користувачів 

відбулось за рахунок збільшення доходів громадян та переходу пільгового 

населення на користування пільгами.  

 В 2016 році сума нарахованих субсидій становила 125.9млн. грн., в 

минулому році 189.9.млн грн. 

Надано пільг на житлово-комунальні послуги ветеранам Другої 

світової війни, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам військової 

служби, дітям війни у розмірі 8600 тис. грн..  

Виплачено компенсацій по наданню пільг постраждалим внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на відпускні та стипендію, харчування, 

зубопротезування, медикаменти, оздоровлення – 169 громадянам на суму 

781.3тис. грн. Нараховано компенсацію на житлово-комунальні послуги 

громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи в сумі 

173.9 тис. грн.  
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Нараховано пільги працівникам та пенсіонерам охорони здоров’я, 

культури та освіти в сумі 1252.8тис. грн.  

Нараховано пільг багатодітним сім’ям на суму 767.1тис. грн. 

За 2017р людям з інвалідністю видано 160 направлень для забезпечення 

протезно-ортопедичними виробами  та 621 направлення для забезпечення 

технічними засобами реабілітації. 

   Виплачено одноразової  матеріальної допомоги 103 інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам на суму 66.8 тис. грн. 

    

   Забезпечено санаторно-курортними путівками 74 особи,з них 26 

– інвалідам загального захворювання та з дитинства, 17 ветеранам війни, 31 – 

учаснику  АТО. 

   Здійснено виплату грошової компенсації на бензин, ремонт та 

техобслуговування автомобілів та транспортне обслуговування автомобілів 

75 інвалідам на суму 28.8 тис. грн. 

   Райдержадміністрацією виплачено грошової допомоги 239 

жителям району   на суму 400 тис. грн. 

   Проведено виплату разової грошової допомоги 2780 ветеранам 

війни до 5 травня на суму 2780.5 тис. грн. 

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 2017 рік проведено 13 

засідань, на яких заслухано пояснення 75 керівників підприємств, установ, 

організацій, на яких допущено порушення законодавства в сфері оплати 

праці та зайнятості населення.  

   Постійно діє робоча група з питань додержання законодавства 

про працю та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, яка 

здійснює в межах повноважень моніторинг  даних персоніфікованого обліку 

застрахованих осіб. 

     За оперативними даними  заборгованість із виплати заробітної 

плати у Калинівському районі станом на 01 січня 2018 року становить  1309,6 

тис. грн.  Вся сума боргу складає заборгованість по заробітній платі  на ПАТ 

«Іванівський спецкар’єр».      Заборгованість із заробітної плати та інших 

соціальних виплат працівникам бюджетної сфери за рахунок місцевих 

бюджетів відсутня.   

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги перебуває 957 учасників бойових дій, які брали участь в 

антитерористичній операції і користуються пільгами згідно ст.12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

Розпорядженням голови райдержадміністрації 68 учасникам АТО надано 

матеріальну допомогу у розмірі 68 тис. грн. Курс психологічної реабілітації 
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пройшов  1 учасник бойових дій з числа учасників АТО. На обліку для 

забезпечення санаторно - курортним лікуванням перебуває 46 осіб згаданої 

категорії в тому числі 4 інвалідів війни. Забезпечено путівками  31 осіб в т.ч. 

3 інваліди війни. Три інваліди війни 2 групи з числа військовослужбовців, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції отримали грошову 

компенсацію за належне для отримання жиле приміщення, за які придбані 

квартири.  

                                Ринок праці 

 

Протягом  2017 року в Калинівському районному центрі зайнятості 

усього мали статус безробітного 2116 осіб. що на 20%  (545 осіб) менше 

порівняно з відповідним періодом 2016 року. Всього в звітному періоді за 

сприяння районного центру зайнятості та роботодавців району 

працевлаштовано 1403 незайнятих громадян та безробітних ,що на 2,2% 

більше ніж в 2016 році (1372 чол.)  

У 2017 році  центром зайнятості направлено для участі в оплачуваних 

громадських  на тимчасових роботи 261 особа , що на 2,3 % більше ніж у 

2016 році.   

На обліку в центрі зайнятості протягом січня-грудня перебувало 77 осіб 

з інвалідністю, що на 11,9% більше ніж в 2016 році(68 осіб). 

Працевлаштовано інвалідів в 2017 році на 8,5 % більше ніж 2016 році . 

Протягом  2017 року в Калинівський районний центр зайнятості  з 

питань підбору кадрів звернулося 340 роботодавців що на 6,5% більше  в 

порівнянні з 2016 роком  , які надали 1739 вакансій для укомплектування 

 

                            Соціальний захист дітей 

 

Протягом 2017 року особлива увага спрямовувалась на реалізацію 

державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, забезпечення дотримання вимог 

законодавства щодо усиновлення дітей, встановлення опіки та піклування, 

влаштування в прийомні сім’ї, забезпечення контролю за дотриманням вимог 

чинного законодавства у сфері захисту прав дітей. На первинному обліку 

служби у справах дітей райдержадміністрації на кінець 2017 року перебуває 

101 дитина, з них:17 дітей –сиріт, 84 дитини, позбавлені батьківського 

піклування. 82 -  знаходяться під опікою громадян,  7 дітей знаходяться в 

державних закладах області, 11 дітей -  в прийомних сім’ях, 1 дитина у 

Вороновицькому ПТУ – на повному державному утриманні. Протягом 2017 

року 3 дитини, позбавлені батьківського піклування, були довлаштовані в 

прийомні сім’ї  із державних інтернатних закладів; 1 дитина, позбавлена 

батьківського піклування, усиновлена громадянами України,  7 дітей 

влаштовані під опіку родичів. 

Одним з основним завдань, райдержадміністрації є влаштування дітей 

у сімейні форми виховання, а саме: влаштування під опіку/піклування, 

усиновлення, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. На 
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сьогоднішній день у районі 92% дітей виховуються в сім’ях, тоді як в цілому 

по області близько 84%. 

У районі створено та успішно функціонують 3 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 6  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Постійно проводиться моніторинг даних сімей, відбуваються семінари-

зустрічі, де розглядаються питання щодо спільної ефективної роботи з 

дітьми.  

Усі діти влаштовані у прийомні сім’ї та під опіку мають належні умови 

проживання, відпочинку. 

Протягом 2017 року, службою у справах дітей райдержадміністрації 

проведено інформаційно  - просвітницьку роботу для  учнів шкіл району  на 

тему: «Синій кит», небезпека соціальних мереж та її вплив на свідомість 

дітей». 

 

ЦІЛЬ3: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ 

 

           В  2017 році на території району виникла  надзвичайна  ситуація 

техногенного характеру регіонального рівня.  26.09.2017 року о 21.30хв. в м. 

Калинівка на військових складах 48 арсеналу ЗСУ почались вибухи 

боєприпасів, виникла загроза життю та здоров’ю мешканців населених 

пунктів району.  Було евакуйовано понад 30000 осіб. Загиблих, травмованих  

не має. 

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 2 тисячі 

500 чоловік та 347 одиниць техніки, які відносились до різних міністерств та 

відомств: ДСНС України, Нацполіція, Укрзалізниця, СБУ. 

Відразу ж після  гасіння пожежі і припинення вибухів розпочалися 

роботи по очищенню території від боєприпасів, обстеження житлових 

будинків, об’єктів соціальної сфери на предмет виявлення руйнувань, 

пошкоджень. 

В кінці грудня 2017 року роботи по розмінуванню території 

підрозділами піротехнічної служби ДСНС України було завершено – 

виявлено 501 одиницю боєприпасів, очищено територію в радіусі 10 км від 

епіцентру вибухів. 

В результаті  зруйновано або не підлягає відновленню – 11 житлових 

будинків. 1166 будинків мали пошкодження. Було пошкоджено 1235 

покрівель. Потребували заміни 8083 вікна, 481 дверей 

 

Надзвичайну ситуацію не закрито. Детальну інформацію про обсяги 

руйнувань, пошкоджень об’єктів і виконанні аварійно-відновлювальної 

роботи надасть в своєму виступі перший заступник голови 

райдержадміністрації  Слабчук Ю.О. 

 

Загалом, у 2017 році  з метою запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації : 
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1. Проведено 23 березня командно-штабне навчання сил цивільного 

захисту району з питань організації евакуації у разі загрози виникненню , або 

виникнення надзвичайної ситуації на 48 арсеналі. 

2. Проведено спеціально об’єктові навчання з питань цивільного 

захисту на шести суб’єктах господарської діяльності. 

3. Пройшли навчання у сфері цивільного захисту 106 осіб, що 

склало 102%. 

 

З метою забезпечення громадської безпеки у 2017 р.: 

     Проведено 31 засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС. 

Розглянуто 85 питань із них 63 позапланових у тому числі направлених на 

ліквідацію надзвичайної ситуації  та 12  виконання заходів з 

попередження надзвичайної ситуації . 

 

 З питань територіальної оборони: 

       Проведено 2 командно-штабних тренувань із особовим складом штабу 

та району. 

            Облаштовано кімнату для зберігання стрілецької зброї для загонів 

самооборони. 

            Підготовлено до роботи пункт управління територіальної оборони 

району. 

            Окремо хочу зупинитись, що у звітному році досить активно 

здійснювалось виконання  Комплексних програм: 

-комплексна оборонно-правоохоронна програма Калинівського 

району  на 2016-2020 роки, "Безпечна Калинівщина – взаємна 

відповідальність влади та громад"; 

-комплексна програма цивільного захист у населення і територій 

Калинівського району на 2016-2018 роки. 

 

За своєю сутністю вони  є різнопланові і охоплюють  дуже широке 

коло учасників програм: райвійськкомат, відділення поліції, СБУ, три 

військових частини, суд, прокуратура, соціальні служби району, райавтодор. 

Реалізація заходів Програм здійснюється шляхом пріоритетного 

фінансування визначених заходів з районного бюджету та інших 

незаборонених законодавством України джерел  (міжнародних грантів, 

благодійних коштів тощо). Це дає змогу підтримувати обороноздатність 

району та держави у належному стані, здійснювати узгоджені заходи 

судовими, правоохоронними органами, органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення 

причин, що зумовили їх вчинення і створити і належні умови для діяльності 

військових формувань, підрозділів Національної гвардії, правоохоронних 

органів, роботи судів та учасників судових процесів, забезпечити їх захист  

до доступу до повної інформації щодо діяльності правоохоронних органів, 

розгляду справ у судах. 
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Свідченням важливості даних Програм є стан  фінансування 

визначених заходів. 

В 2017 році профінансовано 545,5 тис.грн., із них: в/ч 3028 – 170 

тис.грн., в/ч А1119 – 50 тис.грн., райвійськкомат – 35,5 тис.грн., служба у 

справах дітей – 10 тис.грн., національна поліція – 280 тис.грн. По програмі 

цивільного захисту – 22 тис.грн. 

Програми діють, мають позитивний вплив на виконання 

поставлених завдань і сприяють створенню в районі безпечних умов 

проживання громадян. 

 

ЦІЛЬ 4: РОЗВИТОК ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЗА 2017 РІК 

 

Відповідно із розпорядженням голови районної державної 

адміністрації №164 від 20.06.2017 року «Про підготовку господарського 

комплексу, підприємств житлово-комунального господарства та об'єктів 

соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 

років», в районі підготовлено до роботи в умовах цього осінньо-зимового 

періоду. Забезпечено стабільне проходження опалювальних сезонів 2016-

2017 років та 2017-2018 років. 

 

Із запланованих в 2017 році 8 котелень, на альтернативне опалення 

переведено 6 котелень. Виконано будівельні роботи із придбанням 2 котлів 

по 96 кВт по КЗ “Калинівський міський центр ПМСД», в стадії завершення 

роботи з улаштування електричного опалення в Гущинецькій ЗОШ 1-3 

ступенів. 

Рішенням 9 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 10.02.2017 

року №213 затверджено районну Програму поводження з твердими 

побутовими відходами в Калинівському районі на 2017-2020 роки. В рамках 

реалізації програми за 2017 рік освоєно більше 1,5 млн.грн.  

 

На виконання вимог законодавства у сфері містобудування та 

архітектури в районі у 2017 році на розроблення та оновлення містобудівної 

документації за рахунок всіх джерел фінансування профінансовано 1 069,96 

тис.грн.  

Крім того, на протязі 2017 року надано 37 містобудівних умов та 

обмежень забудови земельних ділянок. Видано 131 будівельний паспорт 

забудови земельних ділянок, 12 паспортів прив’язки на встановлення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та 475 

висновків про наявні обмеження та сервітути щодо використання земельних 

ділянок. 

 

На протязі 2017 року реалізовано 5 інвестиційних проектів 

Новогребельською та Бережанською сільськими радами на загальну суму               

8 млн. 315 тис.грн., в тому числі: 
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1.Будівництво очисних споруд для гуртожитку по вул. Шкільна, 1 в 

с.Нова Гребля Калинівського району Вінницької області –– Обласний Фонд 

охорони навколишнього природного середовища - 1 млн. 617 тис.грн. 

2.Придбання контейнерів для вивезення твердих побутових відходів з 

території Новогребельської сільської ради - Обласний Фонд охорони 

навколишнього природного середовища – 197,8 тис.грн.. 

3.Придбання 9,5 км труб при будівництві мереж водогону в с.Нова 

Гребля на суму 800,00 тис.грн. – Уповноважений Верховного Комісара ООН 

у справах біженців в України. 

4.Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» в с.Нова Гребля – 

більше 5 млн.грн. – Посольство США в Україні. 

5.Будівництво майданчиків для роздільного збору твердих побутових 

відходів в с.Бережани Калинівського району Вінницької області                                 

– 700,00 тис.грн., в тому числі - Обласний Фонд охорони навколишнього 

природного середовища – 600,00 тис.грн. – районний бюджет – 100,00 

тис.грн. 

 

ЦІЛЬ 5: РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ 

 

В районі систематично проводиться робота щодо конструктивної 

співпраці з органами місцевого самоврядування по питанню формування 

спроможних територіальних громад. 

 Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

на громадських слуханнях в територіальних громадах району. Постійно 

здійснюється моніторинг стану справ в громадах щодо проведеної роботи по 

об’єднанню територіальних  громад.  

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання громад» в 

Калинівському районі відбулося об’єднання двох територіальних громад, 

зокрема: Іванівська об’єднана територіальна громада з центром у с. Іванів, до 

якої увійшли с. Іванів, с. Іванівська Слобідка, с. Гущинці, с. Кам’яногірка.  

Новогребельська об’єднана територіальна громада з центром у с. Нова 

Гребля, до якої увійшли с. Нова Гребля, с. Чернятин.  

У 14-му обласному конкурсі проектів розвитку територіальних 

громад  прийняли участь  - 48 учасників, перемогли – 26 проектів  на суму 

1252,0 тис.грн. (У 2016р. прийняли участь – 62 учасники, Перемогли – 14 

проектів на суму 906,1 тис.грн) 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  НА НАСТУПНИЙ РІК 
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Підвищення рівня якості освіти, створення належних умов для розвитку 

культури і спорту: Будівництво спортивних майданчиків з штучним 

покриттям в загальноосвітніх школах сіл  Лісова Лисіївка, Радівка та 

Гущинці. 

Реконструкція клубу в селі Лемешівка.  

Встановлення сонячних батарей в загальноосвітніх школах сіл Павлівка 

та Корделівка.  

 Проведення капітального ремонту інфекційного корпусу (5 
млн.грн. І черга) 

 Проведення капітального ремонту пральні 
  

Продовження роботи з реалізації в районні  обласної  Програми 

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у 

Вінницькій області на 2017-2022 роки, шляхом розробки аналогічної 

районної програми, переведення котелень на альтернативні види палива  

 

Забезпечення стабільного проходження опалювального сезону 2017-

2018 років та підготовки господарського комплексу, об"єктів соціальної 

сфери  та підприємств житлово-комунального  господарства району  до  

роботи в умовах осінньо-зимового  періоду  2018-2019 років, забезпечення 

стабільного проходження опалювального сезону 2018-2019 років  

 

Реалізація заходів з благоустрою та санітарної очистки території 

населених пунктів району 

 

Забезпечення подальшої реалізації заходів районних програм:  

-Питна вода на 2016-2020  роки 

-Програма поводження  з твердими побутовими відходами в 

Калинівському районі на 2017-2020 роки 

 

-Розроблення містобудівної документації  для населених пунктів 

територіальних  громад району 

-Подальша реалізація положень та вимог Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності. 

 

 

 

 


