
 

 

 

 

 

 

                      Звіт голови райдержадміністрації 

 

          Протягом 2019  року  райдержадміністрацією  спільно  з 

органами місцевого самоврядування, керівниками установ та 

підприємств  проводилася  цілеспрямована  робота для 

забезпечення зростання економіки Калинівщини та вирішення 

проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу 

району, соціально-гуманітарного та економічного розвитку нашого 

району. 

Було визначено низку першочергових завдань:  

- активізація інвестиційної діяльності; 

- покращення медичного обслуговування, а також посилення 

уваги до сфери дитинства; 

- забезпечення якісної організації обслуговування людей, в 

тому числі надання адміністративних послуг; 

- реалізація державної політики в оборонній сфері, 

забезпечення безпеки життя громадян; 

- здійснення децентралізації влади; 

- заходи з енергоефективності та енергозбереження; 

- виконання місцевих бюджетів. 

       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. 

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. 

Калинівська райдержадміністрація уже традиційно підтримує всі 

військові формування, допомагаємо по мірі можливості у 

вирішення проблемних питань, тісно співпрацюємо по всім 

питанням:  
        В 2019 році з районного бюджету виділено: 

-В/Ч 3028   -170 000 грн.; 

-В/Ч 1445 -50 000 грн; 



 

 

 

 

 

 

 Також в 2019 році були виділені кошти з районного бюджету 

  Калинівському відділу поліції головного управління 

національної поліції у Вінницькій області - 170 000 грн. 

 Районному сектору Головного управління ДСНС України -

70000грн.:                                         

Калинівському райвійськкомату закуплено меблів на суму 10 

тис.грн. 

 -       в/ч А 1119 за сприянням райдержадміністрації була надана 

допомога у вигляді щебеневої продукції (30т); 

- в/ч 3028 для облаштування доріжок 20 м погонних бордюрів, 

40 кв.м  тротуарної плитки; 

- в/ч 1445 (с.Гущинці) допомога у розчищені та впорядкуванні 

території 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017р. 

№667-р «Про виділення коштів для проведення заходів з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, що склалась 26 вересня 2017 р. у 

м.Калинівці Вінницької області» обласній державній адміністрації в 

2017 році було спрямовано кошти в сумі 100,0 млн.грн., в т.ч. 

Калинівському району 48,7 млн.грн.  

 

На ліквідацію були залучені кошти: 

І. Калинівська районна державна адміністрація: 

 резервний фонд державного бюджету – 18690,3 тис.грн. 

 субвенція з інших районів – 280 тис.грн. 

 обласний бюджет – 8754,896 тис.грн. 

 районний бюджет – 868,5 тис.грн. 

Разом: 28593,696 тис.грн. 

ІІ. Калинівська міська рада: 

 резервний фонд державного бюджету – 4589 тис.грн. 

 міський бюджет м.Вінниця – 3720 тис.грн. 

 міський бюджет м.Калинівка – 308 тис.грн. 

Разом: 8617 тис.грн. 

ІІІ. Павлівська сільська рада: 

 резервний фонд державного бюджету – 3043 тис.грн. 

 субвенція інших районів – 50 тис.грн. 

 субвенція сільських рад – 5 тис.грн. 

 місцевий бюджет с.Павлівка – 95 тис.грн. 

Разом: 3193,00 тис.грн. 

 

Всього: 40403,7 тис.грн. 

 



 

 

 

 

 

 

За клопотанням райдержадміністрації в 2019 році 

облдержадміністрацією з обласного бюджету було виділено 950980 

грн, які повністю освоєні на аварійно-відновлювальні роботи. 

В поточному 2020 році з резервного фонду районного 

бюджету виділено-200 тис. грн.., Павлівська сільська рада -100 тис. 

грн. 

За попередніми розрахунками після виплати цих коштів 

можливо ставити питання про закриття надзвичайної ситуації.  

 

 

Аналіз надзвичайної ситуації техногенного характеру, 

регіонального рівня, яка сталася 26-27 вересня 2017 року показав 

ряд проблемних питань щодо захисту території , населення району 

від ймовірних НС. Одне із них-організація оповіщення населення 

про загрозу  виникнення надзвичайних ситуацій. 

Було прийнято рішення про будівництво місцевої 

автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) 

Калинівської ОТГ та населених пунктів Павлівка, Сальник 

(Калинівського району) та Стрижавка, медвідка, Дорожне 

(Вінницького району). 

 

Дана система створюється для забезпечення прийому сигналів, 

повідомлень від регіональної системи централізованого оповіщення 

та здійснення оповіщення органів влади, підприємств та населення 

у тому числі осіб з інвалідністю у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій.  

 

 

Автоматизованої системи централізованого оповіщення 

структурно складається з : 

- автоматизованого робочого місця управління системою 

оповіщення (місце розташування- приміщення чергового 

Калинівського відділу поліції); 

 

- кінцевих пристроїв оповіщення, які розміщуються в населених 

пунктах на залізобетонних опорах та на дахах будівль (30 шт). 

На опорах розміщуються: електромеханічна сирена С-40, 

гучномовець виробництва «Велез» , пристрій управління. 



 

 

 

 

 

 

В 2019 році зроблено перший крок  –виготовлено проектно-

кошторисну документацію на її будівництво. 

Заявлена кошторисна вартість , передбачена кошторисною 

документацією у поточних цінах станом на 21.11.2019 року 

складала -12470.649 тис. грн. у тому числі : вартість будівельних 

робіт -3147.564 тис. грн., устаткування -6785.680 тис. грн., інші 

витрати -458.967 тис. грн. 

Орієнтовний термін будівництва – три роки.  
 

 

 Реформа децентралізації   

 

  З 2015 року в нашій країні втілюється реформа 

децентралізації  , яка базується на трьох основних засадах:  

- 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 4 ОТГ з чисельністю населення 33726 

тисяч чоловік. ( Калинівська, Іванівська, Новогребельська, 

Павлівська) 

 Бюджети об»єднаних громад виросли від трьох до чотирьої з 

половиною раз. Найуспішніша Калинівська ОТГ, але й сільські 

ОТГ Іванівська Новогребельська та Павлівська демонструють 

переваги відповідної реформи на місцях.  

Іванівській ОТГ – за минулий рік вдалось реалізувати цілий 

ряд проектів, а саме: 

- Реконструкція приміщення бувшого господарського магазину 

та облаштування території, куди переведено Гущинецьку 

амбулаторію; 

- Капітальний ремонт даху корпусу №3 ЗОШ І-П ступенів 

с.Іванів; 

- Капітальний ремонт та утеплення фасаду ЗОШ І-П ступенів 

с.Слобідка; 

- Придбання та монтаж 7 сучасних автобусних зупинок в селах 

ОТГ; 

- Створення дошкільного навчального закладу в с.Слобідка; 

- Спортивно-відпочинковий майданчик в с.Гущинці; 



 

 

 

 

 

 

- Спортивно-атлетичний майданчик на території корпусу №2 

ЗОШ І-Ш ступенів с.Іванів; 

- Модернізація вуличного освітлення, капітальні та ямкові 

ремонти дорожнього покриття, впорядкування дорожнього 

руху. 

    Та ряд інших проектів соціального характеру . 

    Амбітні проекти Іванівської ОТГ успішно втілюються у життя 

завдяки  власним доходам та шляхом  залучення коштів з різних 

джерел фінансування. 

 

       В Новогребельській  ОТГ за минулий рік завершено 

ремонт Будинку культури, зроблено освітлення через все село 

Чернятин, на завершальній стадії освітлення в с.Нова Гребля, 

проводяться ремонтні роботи дорожнього покриття сіл ОТГ, 

відкрили дитячий садочок в с.Нова Гребля, фінансуються 

навчально-виховні заклади ОТГ. 

 

         Сама молода Павлівська ОТГ  за дуже короткий проміжок 

часу  впорядковується структура штату ОТГ і перш за все 

утворені соціальні структури для покращення рівня 

обслуговування різних верств населення . Також створений 

підрозділ з надання адміністративних послуг населенню . 

Повністю перейшли на прямі фінансові відносини з державою. 

Збільшили заробітну плату працівникам освітим. Бюджет ОТГ 

збільшився в 4,5 рази, планів багато, перспективи розвитку є, 

будемо чекати результатів . 

 

Бюджет  
 

Бюджет Калинівського району  за  2019 рік  по доходах (без 

міжбюджетних трансфертів) згідно плану, затвердженого 

місцевими радами виконано на 104,6 %. При  плані на 12 місяців – 

106874,3 тис.грн. фактично надійшло 111784,8 тис.грн.,  додатково 

поступило 4910,6 тис.грн. податків і платежів.  

Разом з міжбюджетними трансфертами (дотації, субвенції) 

бюджет виконано на 97,0 %. Не надійшли до бюджету району 

кошти субвенції з державного бюджету на соціальний захист 

населення в сумі 16310,0 тис.грн. 



 

 

 

 

 

 

Збільшення надходжень в цілому за січень-грудень 2019 року 

від надходжень за   січень-грудень  2018 року  складає  12380,4   

тис.грн.  або 12,5 %  більше 

Найбільші платники податку на доходи фізичних осіб в 

2019 році 

 

ТОВ 
"Сервісагротех" 

4911565 

ТОВ "Вінницька 
промислова група" 

2091431 

СТОВ "Промінь" 6140074 

ТОВ "ТРАУ 
Нутришин УКР" 

15230925 

Віддл культури 1304384 

ЦРЛ 5688619 

ТОВ "Поділля 
агропродукт" 

5041112 

Філія "Вінницька 
птахофабрика" ПАТ 
"Агрохолдінг 
Авангард" 

1447333 

ПОСП "Нападівське" 4829586 

СТОВ "Маяк" 2719373 

ТОВ "Українська 
нерудна компанія" 

2328329 

ПП "Радівське" 4951040 

Відділ освіти 12735562 

ВСЬОГО 69419333 
  

 

            Більш детально про виконання бюджету доповість 

начальник фінансового  управління Церковнюк С.А. 

 

Промислову політику району забезпечують 13 підприємств 

основного кола звітуючих підприємств району. Ними за січень – 

грудень 2019 року вироблено промислової продукції в діючих цінах 

на суму  1694,3   млн.грн., що на 9,2 % більше обсягу виробництва 

за відповідний період 2018 року . 



 

 

 

 

 

 

Стратегію  економічного зростання підтримують  підприємства  

ПрАТ « Калинівський машзавод» обсяг виробництва 292,5 

млн.грн.,ТОВ « Еко-Сфера» 466,9 млн.грн.,ТОВ «Термінус»-140,6 

млн.грн.,ТОВ «ТРАУНУТРІШИН України»-395,4 млн.грн., ТОВ 

«ТОВ Агромаш Калина» - 205.8 млн.грн. та ін.. 

 

Середньомісячна заробітна плата за  2019 рік склала   8500грн. 

, що на 24% більше минулорічного показника(6854 грн). 

В малому бізнесі району зайнято  біля   5000  чоловік. 

Зареєстровано 455 малих  підприємств,    з них 253 – діючих. 

 

Заборгованість із заробітної плати на економічно – активних 

підприємствах у Калинівському районі відсутня 

Кількість працюючого населення в районі 8,3 тис.грн. 

 

Калинівський район має один із найпотужніших 

агропромислових комплексів серед районів Вінниччини.    

        

Досить потужний внесок в соціально – економічний розвиток в 

минулому році було здійснено агропромисловим комплексом 

району. Зокрема, отримано найбільший валовий збір зернових 

культур в обсязі – 259,7 тис. тонн, при середній урожайності 73,3 

ц/га, що також є рекордним показником за всі попередні роки 

агровиробництва.   

           

         Слід зазначити, що значну частину в структурі  валового 

збору зерна 2019 року складає кукурудза на зерно,  біля  - 163 тис. 

тонн при урожайності  – 100,4 ц/га, що також перевершує 

досягнення попередніх робіт.  

      

         Бурякосіючими господарствами району в минулому році 

накопано та вивезено на 3 переробні заводи  – 26,4 тис. тонн 

цукросировини. Урожайність солодких коренів склала – 441,1 ц/га 

в заліку.  

 

          Що стосується обмолоту сої та соняшнику, то збір цих 

культур завершено при урожайності відповідно – 26,0 ц/га та - 35,7 

ц/га. 



 

 

 

 

 

 

 

           

 

     Що стосується тваринницької галузі. 

         В агроформуваннях району сконцентроване найчисельніше  в 

області поголів’я  ВРХ  в  т.ч. корів,  яке  станом на 1.01.2020 року 

нараховує  відповідно  10,2тис. голів ВРХ в т.ч. 3010 гол. корів, а 

також  утримується – 3,7 тис. гол. свиней  та 206,7 тис.гол. птиці. 

 

              Валове виробництво молока по району  за 2019 рік складає 

22,6 тис. тонн що  на 1,9 тис. тонн або на 9% більше показника 

минулого року. 

 

              Надій  на середньорічну корову за минулий рік по району 

складає 7194 кг молока, що на 566 кг або на 9% більше до 

попереднього року. 

 

Сільгосппідприємствами району реалізовано всього м’яса в 

обсязі - 1,9 тис. тонни,  вирощено у живій вазі худоби і птиці – 2,2 

тис. тонн, що відповідає  показникам попереднього звітного року.  

 

              За 2019 рік на  філії Вінницької птахофабрики ПАТ  

«Агрохолдинг Авангард»  в с. Лемешівка  вироблено понад 48,1 

млн.шт. яєць. Поголів’я птиці складає – 206,7 тис. голів.  

               

            Для покращення технічної бази в 2019 році  

сільськогосподарськими підприємства району придбано 64 од. 

високопродуктивної техніки вітчизняного та іноземного 

виробництва, на загальну суму – 71,5 млн. грн. 

На протязі 2019 року сільгосптоваровиробники  всіх форм 

власності району долучались до державних програм підтримки 

аграрного сектору що передбачено відповідними   Постановами 

Кабінету Міністрів України.  

               В цілому по всіх напрямках  було освоєно коштів 

державного бюджету на загальну суму – 11,1 млн. грн..  

              З них: - по спеціальній бюджетній дотації за утримання 

корів  юридичним особам компенсовано – 4 млн. 229 тис. грн.. (з 

розрахунку 900 грн. за голову); 



 

 

 

 

 

 

                              - по дотації за утримання 2206 голів молодняку 

ВРХ 1015 фізичним особам виплачено -  3 млн. 224 тис. грн.;  

                              - часткове відшкодування вартості  закуплених 

сільгосппідприємствами племінних генетичних ресурсів здійснено 

на суму - 203,5 тис. грн.;  

                               - по державній програмі щодо часткової 

компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного 

виробництва агроформуваннями одержано - 212 тис. грн.;  

                     - по бюджетній програмі щодо державної 

підтримка закладання молодих садів та ягідників освоєно - 3 млн. 

297 тис. грн.. 
 

 

Крім виробничих питань, сільгосппідприємства району в 

повному обсязі завершили розрахунки по виплаті орендної плати. 

В 2019 році із загальної суми нарахування 128,5 млн. грн 

орендодавцям виплачено 129,5 млн. грн, що складає 105% від 

договірних зобов’язань. В середньому по  району розмір орендної 

плати за 1 га рівняється - 3370 грн., та становить 9,5 % від 

нормативно грошової оцінки землі. В ряді господарств району цей 

показник значно перевищує середньорайонний результат.  

Зокрема:  

 

- ТОВ «Поділля-Агропродукт с. Лемешівка –13,6%; 

- ПП «Постолова»  с. Глинськ – 13,5 %; 

- ПОСП «Нападівське» с. Нападівка – 13,3 %; 

- ТОВ «Турбів – агро» с. Мирне – 12,8 %; 

- ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Іванів та с. Райки – 12,0 %; 

- ФГ «Україна» с. Лісова Лисівка – 12,0 %. 

 

           В середньому по області орендна плата за земельні ділянки 

(паї) складає 9,9 % від нормативно грошової оцінки землі. 

                

МЕРЕЖА ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ 

 

Слід відмітити, що сьогодні в районі проводиться робота 

щодо проведення вуличного освітлення.  



 

 

 

 

 

 

Серед кращих можна назвати Калинівську, Іванівську та 

Павлівську  об’єднані територіальні громади, а також 

Черепашинецьку, Лісоволисіївську, Жигалівську, Бережанську та 

Хомутинецьку територіальні громади. 

Загалом, за звітний період за рахунок всіх джерел 

фінансування виконано робіт з улаштування вуличного освітлення 

на загальну суму більше 900,00 тис.грн., в тому числі близько 

200,00 тис.грн. в сільській місцевості. 

 

СФЕРА ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

В системі дорожнього господарства району за рахунок всіх 

джерел фінансування у 2019 році проведено роботи з капітального 

ремонту доріг, тротуарів та проїздів комунальної форми власності 

на загальну суму більше 7 млн.грн. та поточного їх ремонту на 

суму більше 500,00 тис.грн. 

Капітально відремонтовано 6 км комунальних доріг. 

Крім того, на експлуатаційне утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення за рахунок 

фінансування з державного фонду та співфінансування з місцевих 

бюджетів району в 2019 році освоєно 5 млн.грн 

За рахунок Служби автомобільних доріг (Лукащук 

А.Ф.)проведено ремонти: 

 

 автомобільної дороги «Петриківці – Кулибабинці – 

Уладівка» протяжністю 1,45 км за участю 

співфінансування  Іванівської  ОТГта ПрАТ 

«Зернопродукт МХП с.Іванів» 

 ділянки автомобільної дороги «Чернятин – Калинівка – 

Шепіївка» протяжністю 1,324 км. 

 ділянки автомобільної дороги «Уладівка – Пиків» 

протяжністю 1,1 км.  

 ділянки автомобільної дороги «Люлинці – Жигалівка» 

протяжністю 0,4 км. 

 

За рахунок коштів СТОВ «Маяк» проведено ремонт ділянки 

автомобільної дороги «Уладівка – Пиків» протяжністю 1,5 км. 

 



 

 

 

 

 

 

       З метою забезпечення комфортних та безпечних умов руху як 

водіїв транспортних засобів, так і пішоходів,  за рахунок дольової 

участі району( коштів на експлуатацію доріг місцевого значення ) 

здійснено поточний середній ремонт цієї ділянки ділянка 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення 

О-02-23-01 Стара Гута-Калинівка-Турбів, км 47+683-47+948, 

протяжністю 0,265 км (від вул. Островського до вул. 

В.Нестерчука), так званий Варшицький пагорб.. В ході ремонтних 

робіт було розширено проїжджу частину, повністю замінено 

асфальтне покриття, нанесено розмітку та встановлено нове 

бар'єрне огородження – дорожні відбійники із вбудованими 

світлоповертаючими елементами, що відгороджуватимуть 

пішоходів від проїжджої частини. Тепер складна та проблемна 

ділянка дороги стане більш безпечною і матиме естетично 

привабливіший вигляд. 

 

            Інвестиційні проекти 

Українсько - швейцарським  підприємством  ТОВ «Діваріо» 

с.Іванів на проект по розширенню виробничих потужностей 

залучено 1 млн. євро іноземних інвестицій. 

Створено біля 50 робочих місць. 

 

  ТОВ «САНВІН-17» та  ТОВ «САН ВІЛЕДЖ» в с.Павлівка 

реалізували  

Проект: Будівництво двох сонячних електростанцій 

потужністю 40 Мегават на площі 52 га. Вартість проекту 40 

млн.грн.  Річний виробіток електроенергії складає 42,5 млн.кВтг. 

До відома: в середньому по району за рік надходить електроенергії 

в мережу 90 млн.кВтг (покриття  50%). 

 

ТОВ «Альфабет-агро» с.Байківка 

Проект: вирощування фруктових та ягідних культур. 

У 2019 році продовжувалось впровадження проекту  по посадці 

та вирощуванню полуниці та вишень на земельних паях. Всього 

задіяно 78,3 га, з них 13 га в плодоносному віці. 

За бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку 

хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників і 

нагляд за ними»  цим підприємством отримано 3,1 млн.грн. 

 



 

 

 

 

 

 

Проекти та грантова діяльність 

 

Субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку 

окремих територій  за 2019 роки  освоєно  866 тис.грн. 

 Ці кошти були виділені на проекти будівництва водогонів,( 

села Глинськ, Шепіївка) капітальний ремонт закладів соціальної 

сфери, (Ремонт покрівлі Будинку культури Л.Лисіївка, Сальник. 

Утеплення фасаду школи Лемешівка , капітальний ремонт даху 

с.Голендри) покращення інфраструктури населених пунктів, 

придбання апарату штучної вентиляції легень для реанімаційного 

відділення та інше. Співфінансування з районного бюджету  склало 

200 тис.грн. 

Крім того громади району приймають активну участь в 

обласних конкурсах територіальних громад.  

В 2019 році   41 проект  здобув перемогу, в т.ч.7  проектів  

об’єднаних громад. На проекти – переможці соціального 

спрямування з обласного бюджету направлено  907 тис. грн. На 

спів фінансування проектів з бюджету  направлено    2804   тис.грн. 

 

Надання адміністративних послуг  

       В ЦНАПі надається   89 видів послуг.  

За підсумками  2019 року, через Центр надано 13840 

адміністративних послуги та за надання адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та реєстрації 

бізнесу, до місцевого бюджету надійшло 111438 грн. 

 

Соціальний захист населення 

         Станом на 01.01.2020 року у Калинівському районі на обліку  

перебуває 15966 пенсіонерів.  

Станом на 01 січня 2020 року середній розмір пенсії по району 

становив 2470 грн., на 01.01.19 року – 2082 грн. 

 

Протягом 2019 року субсидією по відшкодуванню витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг скористалося 8057 сім’ї. 

Нараховано житлових субсидій на суму 83936,0 тис.грн. 

Нараховано державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

громадянам на суму 17395,6 тис. грн. 340 сім’ям.  



 

 

 

 

 

 

Надано пільг на житлово-комунальні послуги у розмірі 

14209,6 тис.грн. Виплачено компенсацій по наданню пільг 

постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 

375,1 тис. грн.  

Станом на 01.01.2020 р. на обліку перебуває 1283 учасників 

бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції і 

користуються пільгами. Надано матеріальну допомогу 25 учасникам 

АТО на суму 30,7 тис. грн.. 

 

Соціальний захист дітей 

 

Одним з найбільших досягнень  соціального захисту дітей за 

минулий рік є те , що за рахунок субвенції з державного бюджету 

виплачено компенсації на придбання житла  5 дітям – сиротам, та 

дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа 

на суму 1771, 030 тис. грн.. Було придбано 5 квартир, для 

подальшого проживання вищезазначених осіб. 

А саме: 

За рахунок  субвенції придбані квартири:  

 

жителю с. Сальника - Свіріді Назару Петровичу   придбано 

однокімнатну квартиру в м. Калинівка;  

жителю с. Гущинець - Свінцову Юрію Ігоровичу  придбано 

трикімнатну квартиру в с. Загребельна; 

жителю м. Калинівка - Пилипчуку Руслану Євгеновичу  

придбана однокімнатну квартиру в м. Калинівка; 

жительці с. Уладівське - Гопало Тетяні Сергіївні  придбано 

двокімнатну квартиру в м. Калинівка; 

жителю  м. Калинівка - Бугаю Валентину Володимировичу 

придбано житловий будинок  на земельній ділянці в с. Павлівка. 

Все придбане житло  внесено до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, зареєстровано право власності і 

обтяження. 

Протягом 2019року особлива увага спрямовувалась на 

реалізацію державної політики з питань соціального захисту 

дітей. На первинному обліку перебуває 102 дитини, з них 22 

дитини-сироти та 80 дітей, позбавлених батьківського піклування, з 

них  82 дитини перебуває під опікою (піклуванням), 9 – 

виховуються в державних закладах Вінницької області, 11 – 



 

 

 

 

 

 

виховуються в прийомних сім’ях, 2 дитини перебуває на повному 

державному забезпеченні. 

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

мають правовий статус. 

 

Освіта 

Виховання майбутніх поколінь тісно пов’язано з 

модернізацією системи освіти, досягненням основних цілей.  

 

З метою створення нового освітнього середовища проведено 

роботу по облаштуванню шкіл меблями, обладнаннями і 

дидактичними матеріалами.  На забезпечення потреб Нової 

української школи на 2019-2020 н.р. згідно розподілу державної 

субвенції для Калинівського району були виділені кошти в сумі 1 

056 563 грн. 

Комплекти шкільних меблів, дидактичних матеріалів  

поставлені до закладів освіти. В розрізі на кожну школу (клас) було 

придбано дидактичних матеріалів 43 найменування  на загальну 

суму 10135 грн.,  шкільних меблів на суму 446040 грн 

 

Стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

навчальними комп’ютерними комплексами становить сто відсотків. 

Загальний стан підключення до Інтернету по районну  - 100 %. 

Можливість інклюзивного навчання для дітей з особливими 

потребами організовано для 11 дітей в 7-ми закладах Калинівського 

району. 

Організація безкоштовного підвозу до місць навчання та 

виховання і додому учнів та дітей дошкільного віку регулюється 

програмою «Шкільний автобус».  До  місць навчання підвозиться  

548 учнів та 270 педагогічних працівників. Підвіз дітей в нашому 

районі здійснюється 7 шкільними автобусами та рейсовим 

транспортом.  

 

Навчальні заклади взяли участь  в 35 районних, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, де вибороли  призові 

місця. Зокрема,  перших  - 82,   других - 75 та 62 третіх.  

В І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін в  жовтні 2019 року взяли участь 312 учнів. В ІІ етапі 

олімпіад взяли участь 186  учнів з 20 навчальних закладів району. 



 

 

 

 

 

 

112 учнів отримали призові місця  ( 42 перших , 37 других, 33 

третіх). 

Найкращих результатів досягли учнівські команди ЗОШ 

с.Павлівка – 27 призових місць, ,  Корделівської ЗОШ – 19 місць, 

ЗОШ с. Іванів – 18 місць, Гущинецька ЗОШ - 12 призових місць 

Більш детально на роботі освітньої галузі у своєму виступі 

доповість  начальник відділу освіти РДА Ференець С.А. 

 

Спорт 

Більше ніж 10 років поспіль за підсумками обласних рейтингів 

з видів спорту серед районів першої групи Калинівський район 

посідає І місця.  

 

        Розвитку фізичної культури і спорту, пропаганді здорового 

способу життя сприяла реалізація в районі Державної програми 

«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 

України». Зокрема, в с.Лісова Лисіївка було збудовано спортивний 

майданчик  зі штучним покриттям розміром 40×20м Проект 

реалізовано шляхом співфінансування. Було залучено коштів: з 

державного бюджету – 743,707 гривень; районного бюджету – 

305,150 гривень; сільського бюджету – 45 тис.гривень;  

спонсорська допомога – близько 200 тис. гривень. На спортивному 

об’єкті також встановлено атлетичний майданчик розміром 6×6 м, 

де є вуличні тренажери та атлетичні снаряди. Облаштовано  

освітлення майданчика з використанням енергозберігаючих 

ліхтарів. Здійснено благоустрій прилеглої території. Висаджено  

декоративні рослини.  

 

         Встановлений сучасний спортивний майданчик для 
занять WORKOUTом , видом спорту, який стрімко набирає 
популярність у всьому світі серед молоді та дорослих в 
с.Равдівка.   
           

  Триває будівництво спортивного майданчику в с.Павлівка. 

Фінансування -  частково за кошти Державної програми 

«Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах 

України» і бюджету сільської ради. Всього 1млн 400тис.грн. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Медична галузь 

 

Значний потенціал для розвитку отримала сімейна медицина, 

що значно посилило роль місцевих громад при підтримці держави.  

     Станом на 30.01.2020 року сільськими лікарями задекларовано 

18779 жителів району, що складає 73,7 % від усієї кількості 

населення (обласний показник 71 %). На одного лікаря в 

середньому припадає 1707 декларацій. Найбільше декларацій 

підписано лікарями Павлівської та Корделівської дільниці.  

Всі лікарі забезпечені комп’ютерною технікою, амбулаторії 

підключені до мережі Інтернет. Впроваджено систему електронного 

рецепта, електронної картки та направлення. Закуплено медичну 

інформаційну систему «Доктор Елекс». У всіх лікарів ЗПСМ є 

наявний електронний підпис. 

Протягом 2019 року було виписано 16331 рецепт, із них 

електронних 9745, кількість відшкодованих рецептів 13224( 81%). 

Створено 14233 електронних амбулаторних картки, що складає 75,8 

%. Лікарі  і пацієнти отримали змогу економити свій час, надавати 

та отримувати якісні медичні послуги 

     В районі успішно діє Урядова програма «Доступні ліки». До 

програми задіяні 6 аптечних закладів які заключили договори з 

національною службою. Даною програмою скористалось 10,8 тис. 

жителів сіл.  

Протягом 2019 року було виділено 324 тис. 400 гривень для 

придбання ліків для амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань, що складає 

менше 30% від потреби. Із них з районного бюджету було виділено 

66 тис. 510 гривень.  

       

   Центральна районна лікарня це-потужний лікувальний заклад, де 

можна отримати належну медичну допомогу. Стаціонарні 

відділення та  поліклініка забезпечені сучасним медичним 

обладнанням. У всіх відділеннях зроблено капітальний ремонт, 

забезпечені гарячою та холодною водою, палати з індивідуальними 

санвузлами, фасади всіх корпусів утеплені. 

В акушерському відділенні впроваджуються всі новітні 

технології.  В 2019 році тут народилося 325 малюків. 

 



 

 

 

 

 

 

  Кваліфіковані медичні кадри, наявність сучасної апаратури 

дозволяють застосовувати новітні медичні технології. 

У 2019 р. в центральній районній лікарні проведено ремонтні 

роботи: гінекологічного, очного, пологового та терапевтичного, 

інфекційного відділень. 

За кошти районного та обласного бюджетів проведено 

капітальний ремонт офтальмологічно-отоларингологічного 

відділення під Реабілітаційно-іноваційний офтальмологічний центр 

«Подаруємо шанс кожному» на загальну суму 141277 грн 

 

За кошти ОТГ м. Калинівки було закуплено:  

Компютери в кількості 33 шт. – 500 тис.грн. 

Систему УЗД – 319 тис.грн. 

Електрокоагулятор – 84 тис.грн. 

Виділено кошти на поточні ремонти гінекологічного та 

інфекційного відділень – 100 тис.грн. 

 

За кошти  району було закуплено: 

Меблі для терапії – 128 тис.грн. 

Систему МІС, принтери та комп’ютери – 500 тис.грн.  

Виділено кошти на поточні ремонти з районного бюджету 

гінекологічного, очного, пологового та терапевтичного відділень –                           

1 млн. 290 тис.грн. і 120 тис. грн.  субвенцій сільських рад. 

За кошти, виділені на виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, закуплено апарат ШВЛ на суму 509500 грн та 

проведено ремонт з облицюванням стін та підлоги керамічною 

плиткою в інфекційному корпусі – 294904 грн.  

За кошти ОТГ с. Іванів було закуплено:  

Система МІС  50 тис.грн. 

Виділено кошти на поточні ремонти гінекологічного та 

інфекційного відділень – 30 тис.грн. 

 

Культура  

В 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 2019 році було проведено ремонтні роботи за кошти 

районного, сільських бюджетів та спонсорської допомоги: 

В Малокутищанському сільському клубі завершено 

капітальний ремонт приміщення .Всього на ремонтні роботи 

використано 157 635 грн. (бюджетні кошти). 

Здійснено придбання меблів на суму 48 тис.грн. (бюджетні 

кошти). 

Всього використано 205  635  грн. (бюджетні кошти). 

В Сальницькому сільському будинку культури триває 

капітальний ремонт будівлі. Здійснено перекриття даху на суму 

145 585 грн. (бюджетні кошти), ремонт  внутрішніх  приміщень – 

67,8 тис.грн.(бюджетні  кошти ) 

Всього на ремонтні роботи використано  24585  грн.  

(бюджетні кошти). 

 

Розпочаті в 2019 році та продовжуються ремонтні роботи 

в Райковецькому  сільському  клубі   проводиться  ремонт  

внутрішніх  приміщень.Використано  кошти  в  сумі  90  тис.грн. 

( спонсорські ) 

 

В Дружелюбівському сільському будинку культури триває 

капітальний ремонт будівлі на суму  1 198 522   грн. (бюджетні 

кошти). 

В Лісоволисіївському сільському будинку культури 
виготовлено проектно-кошторисну документацію та техогляд на 

капітальний ремонт даху будівлі на суму 30 769 грн. (бюджетні 

кошти).Перекриття   даху- 220  тис.грн.( бюджетні  кошти) 

Всього на ремонтні роботи ,  придбання використано   280 769 

грн. (бюджетні кошти). 

В  Польоволисіївському  сільському  будинку  культури  
придбано  будівельні  матеріали -15  тис.грн.( бюджетні  кошти 

)..Придбано  ноутбук,принтер-12,5  тис.грн.( спонсорські  кошти) 

  В  Вишневому  сільському  клубі  тривають  ремонтні  

роботи  внутрішніх  приміщень  на  загальну  суму  410  тис.грн.( 

200  тис.грн.-бюджетні  кошти, 210  тис.грн.-спонсорські  кошти ) 



 

 

 

 

 

 

В Голубівському  сільському  клубі  здійснено  демонтаж  

стелі  у  коридорв- 6  ти.грн.( 3  тис.гн.-бюдетні.3  тис.грн—

спонсорські ) 

В Павлівському сільському будинку культури здійснено 

придбання музичної апаратури, пультів на суму 22 тис. грн. та 

мікшерного пульту на суму 16 тис. грн.,  жіночі  чобітки- 16  

тис.грн. 

Всього  на  придбання  використано-  56  тис.грн. 

Всього використано 38 тис. грн. (бюджетні кошти). 

Станом на 01.01.2020 року на всю галузь культури 

використано 5 616  100грн. (5613100 грн. - бюджетні кошти,  940  

800 грн. – кошти спеціального фонду  

 

 

 

 

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

свідками приємних і разючих змін, які відбуваються у нашому 

районі . 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.    

         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! 


