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Соціально-економічний розвиток району
Калуська районна державна адміністрація у своїй роботі керується
принципами
відповідальності,
верховенства
права,
законності,
пріоритетності прав людини, поєднання державних і місцевих інтересів, а
також гласності та публічності.
У здійсненні повноважень в галузі соціально-економічного розвитку
районна державна адміністрація взаємодіяла з органами місцевого
самоврядування, керівниками підприємств, установ,
громадськими
організаціями.
Впродовж 2018 року районною державною адміністрацією відповідно
до закону України «Про місцеві державні адміністрації» та в рамках
виконання районних цільових програм проводилася цілеспрямована робота
для забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку району та
вирішення основних проблемних питань в усіх галузях господарського
комплексу.
Забезпечено виконання районних цільових програм. Станом на
01.01.2019 року перелік програм, виконання яких було передбачено у 2018
році, налічував 29 районних цільових програм у відповідних сферах
діяльності.
Профінансовано 17 програм на суму 5158,1 тис.грн., зокрема з:
- районного бюджету – 4761,9 тис. грн.
- обласного - 396,2 тис.грн.
Промисловість
Виробництво промислової продукції та послуг в районі здійснюють
12 підприємств малого бізнесу: приватне акціонерне товариство "Калуський
завод
комунального
устаткування",
товариства
з
обмеженою
відповідальністю "Макком-груп", "Захід-транспарк", "Оріон", "Збораінтернаціонал", "Альтеко", «Стальбудмонтаж», «Західні електротехнічні
системи», «Техкран», приватне підприємство «Буа-сюр-буа-Перевозець»,
ТзОВ «Іко-Іф», комунальне підприємство «Теплосервіс».
Промисловість району представлена підприємствами з добування
природного газу, виробництва харчових продуктів, оброблення деревини та
виготовлення виробів з деревини, виробництва гумових і пластмасових
виробів, готових металевих виробів, машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устаткування, з постачання тепла.
Промисловими підприємствами реалізовано продукції на 136 млн.
862,3тис.грн., (2017 р.-108 млн. 553,4 тис. грн.), що
на одну особу
населення складає 2 321,2 грн.
Серед промислових підприємств району домінує ТзОВ "Макком-груп"
(добування газу природного). Ним реалізовано промислової продукції на
суму 62 млн. 725,9 тис.грн., що становить 45,8 % від загального обсягу
реалізованої промислової продукції району. ТзОВ «Іко-Іф» (виробництво
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м’ясних виробів) – 11,6 %, ТзОВ «Стальбудмонтаж» (виробництво
конструкцій збірних будівельних) - 11,2 %.
Середня чисельність працюючих на промислових підприємствах
району за звітний період становила 169 осіб.
Промисловими підприємствами сплачено 18296,64 тис.грн. платежів
до зведеного бюджету, в т.ч. до місцевого – 2058,37 тис. грн. Заборгованість
до бюджету складає 612,9 тис.грн. (ТзОВ «Альтеко» та ТзОВ
«Західтранспарк»).
Забезпечено виконання заходів Програми розвитку малого і середнього
підприємництва в Калуському районі на 2017-2018 роки. В районі малий і
середній бізнес становить основу підприємництва. Станом на 01.01.2019 року
в районі зосереджено120 підприємств, з яких 3 середніх та 117 малих. За
2018 рік зареєстровано 164 приватних підприємці та 10 малих підприємств.
Припинено дію - 124 фізичних осіб та 2 малих підприємств.
За рік від суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету всіх рівнів
надійшло податків і зборів на суму 37 млн.682,6тис.грн., з яких 17 млн. 143,2
тис.грн. сплачено фізичними особами-підприємцями.
Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність
Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в
економіку району на 1 жовтня 2018 р. становив 27,8 млн. дол. США (3,1%
загальнообласного показника), що на 2,9% менше обсягів інвестицій на
початок 2018 р., у розрахунку на одну особу населення – 469, 7 дол. США
(по області – 653,4 дол. США). За цим показником район посів 4 місце серед
районів та міст обласного значення після м. Івано-Франківськ, м. Калуш та
Рогатинського району.
Інвесторами виступили 5 країн світу, основною з яких є Данія.
Переважна частка прямих інвестицій зосереджена на підприємствах
сільського господарства.
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
району у січні –листопаді 2018 р. склали 3009,1 тис. дол. США (91,7 % до
аналогічного періоду 2017 року), імпорту –10912,3 тис.дол.США (112,1 %).
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 41 країни
світу.
Найбільше суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності експортували
товарів з району до Польщі (32,1% обсягів експорту району), Словаччини
(29,8%), Данії (9,1%), Німеччини (6,6%), Литви (4,9%). За межі країни
переважно відвантажували деревину і вироби з деревини (29,2%), текстильні
матеріали та текстильні вироби (28,9%), недорогоцінні метали та вироби з
них (20,9%), засоби наземного транспорту, крім залізничного (13,5%).
Більше 60% обсягів імпортних надходжень до району отримано з
Данії, 8,8% - з Німеччини, 8,6% - зі Словаччини. Основу надходжень з - за
меж країни складали готові харчові продукти (22,1%), засоби наземного
транспорту, крім залізничного (20,7%), недорогоцінні метали та вироби з
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них (15,7%), механічні та електричні машини (13,2%), полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них (12,8%).
Капітальні інвестиції. У січні – вересні 2018 р. підприємствами та
організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 436,2
млн. грн. капітальних інвестицій (за січень-вересень 2017р. – 206,4 млн.грн).
Частка району у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала
7,9% ( за січень-вересень 2017р. – 3,8%).
У матеріальні активи спрямовано майже весь обсяг капітальних
інвестицій. На інвестиції у нежитлові будівлі припадає 58,9% загального
обсягу капітальних інвестицій у матеріальні активи, машини, обладнання та
інвентар і транспортні засоби – 23,9%, житлові будівлі – 14,09%, інженерні
споруди – 1%, інші матеріальні активи – 0,5%.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83,2%
загального обсягу інвестицій. Частка коштів населення на будівництво
житла у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 14,9%,
державного та місцевих бюджетів – 1,6%.
Переважну частину (75,9%) загального обсягу капітальних інвестицій
(331,3 млн. грн) було спрямовано у придбання та створення нових активів.
Витрати на придбання активів, які були у використанні, капітальний ремонт,
реконструкцію, модернізацію та вдосконалення активів становили 24,1%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій в
районі склав 7,4 тис. грн (по області – 4 тис. грн), що відповідає 4 місцю
серед міст обласного значення та районів області.
За кошти ДФРР впродовж року продовжувалася реалізація
інвестиційного проекту - «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Боднарів
Калуського району – будівництво», кошторисна вартість – 38671,63 тис. грн.
Протягом 2018 року були виконані будівельні роботи на загальну суму
6261,0 тис. грн. з яких - 5000,0 тис. грн. кошти із ДФРР, 200,0 тис. грн субвенція з державного бюджету та 1061,0 тис. грн – кошти місцевого
бюджету.
У 2018 році підготовлено та направлено на розгляд обласній
конкурсній комісії по відбору інвестиційних проектів, які можуть
реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів із ДФФР 3 проекти, зокрема:
- «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Боднарів Калуського району
– будівництво»;
- «Прибудова спорткомплексу до школи в с. Новиця Калуського району
Івано-Франківської області»;
- «Поточний ремонт металевого моста через річку Чечва на
автомобільній дорозі Пійло-Довга-Калуська Калуського району ІваноФранківської області».
Боднарівська сільська рада стала переможцем 9 обласного конкурсу
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, проект «Музей
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Михайла Дяченка – Марка Боєслава та героїв ОУН-УПА», кошторисна
вартість проекту – 300,0 тис. грн.
З метою поширення інформації про інвестиційний потенціал району,
створено та поширено в мережі Інтернет відеоролик про привабливість
району, сформовано презентаційні матеріали про район, які включають
буклет, базу даних інвестиційних пропозицій вільних земельних ділянок та
незадіяних виробничих приміщень, їх електронні версії розміщено на сайті
райдержадміністрації.
Райдержадміністрацією подані до облдержадміністрації пропозиції ідей
проекту до «Плану реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області
на період до 2020 року», зокрема:
- «Організація та впровадження системи збору, сортування та утилізації
ТПВ у Калуському районі»;
«Реконструкція
вуличного
освітлення
з
використанням
альтернативних джерел енергії (енергіїсонця)».
Протягом травня – липня 2018 року райдержадміністрацією проведено
дві зустрічі – перемовини із компанією – потенційним інвестором (LEONI)
щодо можливого будівництва на території району заводу з виробництва
кабелів та кабельних мереж.
Обсяг виробленої будівельної продукції у 2018 році склав 107698
тис. грн, що становить 75,2% до 2017 року.
Станом на 01.10.2018 року прийнято в експлуатацію 9610м2 загальної
площі житла, що становить 117,9 % до аналогічного періоду попереднього
року.
Забезпечено фінансування з районного бюджету в сумі 139,0 тис.грн
для надання пільгових кредитів сільським жителям на будівництво власного
житла в рамках Районної цільової програми підтримки індивідуального
житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов
сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 роки.
Енергоефективність та енергозбереження
Актуальним для району залишається розв’язання проблем житловокомунального господарства, впровадження сучасних енергозберігаючих
технологій та використання альтернативних джерел опалення. Над цими
питаннями працюють керівники бюджетної сфери, голови сільських рад
спільно з комунальними підприємствами.
У 2018 році забезпечено виконання заходів щодо належного
проходження в районі опалювального сезону та стовідсоткові розрахунки за
спожитий природний газ, електричну і теплову енергію.
Впродовж
2018 року бюджетними установами району спожито
енергоносіїв:
- 549,5 тис. м3 природного газу;
- 1226,0 тис. кВт. год електроенергії;
- 109,5 тонн вугілля;
- 1586,0 Гкал теплової енергії.
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Впродовж 2018 року в установах бюджетної сфери проведено заходи з
енергозбереження: заміна вікон, ремонт та утеплення фасадів, ремонт
дахів, встановлення енергозберігаючих світильників на основі LEDтехнологій в с.Мислів,с. Ріп'янка, с. Яворівка.
Частка обсягу теплової енергії, виробленої у 2018 році
з
альтернативних видів палива або відновлюваних джерел енергії, до
загального обсягу виробленої теплової енергії в районі за звітний період
становить 62,4%.
Біогазовим заводом ТзОВ «Даноша» у 2018 році вироблено 7586,1
тис. кВт. год електричної енергії, 8352,7 Гкал теплової енергії, 3428,4
тис. м3 біогазу.
Торговельне обслуговування
Станом на 01.01.2019 року торговельні послуги на території району
надавали 216 підприємств роздрібної торгівлі, з яких 193-стаціонарна
мережа (магазини) загальною торговою площею понад 13,9 тис. м2, решта –
дрібнороздрібна (кіоски, павільйони) та 30 підприємств громадського
харчування на 1197 посадкових місць.
Впродовж 2018 року на території району відкрито 1 підприємство
роздрібної торгівлі (торговий павільйон) в с.Вістова.
Більшу частину (95,2%) обсягу роздрібного товарообороту
підприємств роздрібної торгівлі становив продаж продовольчих
товарів.
Транспорт
Впродовж року вживалися заходи щодо забезпечення якісного та
безперебійного обслуговування пасажирів автобусним
транспортом.
Загалом проведено 2 конкурси на перевезення пасажирів на приміські
автобусні маршрути до 18 сіл району: Верхня, Довга Калуська, Завій,
Перевозець, Середній Угринів, Станькова, Томашівці, Яворівка, Бережниця,
Дубовиця, Завадка, Болохів, Збора, Кулинка, Пійло, Старий Угринів,
Степанівка, Копанки.
У 2018 році пасажирським автомобільним транспортом в районі
перевезено 1341,6 тис. пасажирів, що на 12,8 відс. менше минулого року.
Територіальний розвиток
Пріоритетами у роботі районної державної адміністрації у 2018 році
були: покращення стану доріг для забезпечення безпеки дорожнього руху,
всебічний розвиток освіти, в тому числі дошкільної, культури, медицини.
В результаті спільної злагодженої роботи райдержадміністрації та
органів місцевого самоврядування у 2018 році на соціально-економічний
розвиток територій населених пунктів та інфраструктури
спрямовано
119 млн. 651,4 тис. грн бюджетних коштів, з них:
99 млн. 18,1тис.грн. - державний бюджет
12 млн. 64,8тис.грн.- обласний (в т.ч. обл..фонд охорони НПС 2240,9тис.грн)
3 млн. 607,9 тис. грн - районний
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4 млн. 755,5тис. грн. - сільський
205,1 тис. грн інші джерела.
Видатки на розвиток освіти з усіх бюджетів склали 11 млн. 853,9
тис.грн, в т.ч. освоєно коштів:
сільськими радами - 1026,2 тис.грн на придбання комп’ютерної
техніки, облаштування ігрового майданчика в с.Новиця, будівництво
футбольного поля зі штучним покриттям на базі Грабівського НВК.
відділом освіти - 1 млн. 795 тис.грн, виконано такі роботи:
-капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації
Вістівського НВК 149,8 тис.грн;
-поточний ремонт внутрішньої та зовнішньої системи опалення
Вістівського НВК64,1 тис.грн (44,1- рай.бюдж., 20,0 – сільський бюдж.);
-капітальний ремонт фасаду Студінської ЗОШІ-ІІ ст.- 17,0 тис.грн;
-капітальний ремонт підлоги Староугринівської ЗОШ - 58,0 тис.грн;
-заміна дверей в Ріп’янській ЗОШ -70,0 тис. грн (обл. бюдж.);
-капітальний ремонт їдальні Підмихайлівського НВК-200,0 тис.грн
(обл. бюджет);
-поточний ремонт системи опалення ДНЗ с. Боднарів - 24,4 тис.грн;
-ремонт системи опалення Підмихайлівського ЦДЮТ та НВК - 31,0
тис.грн;
-поточний ремонт системи водопостачання Бережницької ЗОШ - 35,2
тис.грн;
-поточнийремонт системи водопостачання Голинської ЗОШ 117,6тис.грн;
-придбано спортивний інвентар, музичну апаратуру, комп’ютерну
техніку, побутову техніку та поповнено бібліотечний фонд - 499,5тис.грн;
Придбано матеріалів для поточних ремонтів закладів освіти на 469,6
тис.грн.
департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури облдержадміністрації – 9 млн. 32,7
тис.грн, виконано наступні роботи:
- будівництво школи в с.Боднарів - 6261,3 тис.грн (в т.ч. ДФРР -4999,6
тис.грн);
- капітальний ремонт Грабівського НВК І-ІІ ст. - 350,4 тис.грн;
- капітальний ремонт СівкоВойнилівського НВК І-ІІІ ст. - 292,8 тис.грн;
- прибудова спорткомплексу до школи в с.Новиця - 654,4 тис.грн;
- капітальний ремонт системи опалення корпусу №2 Завійської ЗОШ ІІІ ст.- 37,1 тис.грн;
- капітальний ремонт даху Кропивницької ЗОШ І-ІІ ст. - 59,8 тис.грн;
- капітальний ремонт приміщення Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст. - 299,0
тис.грн;
- капітальний ремонт дитячого майданчика на території СівкоКалуського НВК 120,0 тис.грн;
- капітальний ремонт Бережницької ЗОШ І-ІІ ст. - 212,8 тис.грн;
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- капітальний ремонт приміщень Добровлянського НВК - 150,0 тис.грн;
- капітальний ремонт (заміна даху) Завійської ЗОШ І-ІІ ст. - 250,7
тис.грн;
- реконструкція опалення з влаштуванням модульної газової котельні
корпусу №1 Завійської ЗОШ І-ІІ ст. - 100,0 тис.грн;
- капітальний ремонт Копанківської ЗОШ - 244,4 тис. грн.
На заклади охорони здоров’яз усіх бюджетів спрямовано 844,8 тис.
грн, які освоєно КЗ «Районна лікарня Калуської районної ради» та виконано
наступні роботи:
- капітальний ремонт системи опалення в амбулаторії с.Голинь -170,0
тис.грн;
- капітальний ремонт ФАПу с. Томашівці - 50,0 тис. грн (сільський
бюджет);
- капітальний ремонт даху та фасаду ФАПус.Бережниця 73,1 тис. грн
(обл.бюдж.);
- поточний ремонт кабінетів (ЕКГ, УЗД, проф. відділи) -118,9 тис. грн
(благодійні кошти);
- придбано електрокардіограф для амбулаторій с.Новиця та
с. Підмихайля вартістю 18,5 тис.грн. кожен;
- придбано багатофункціональні пристрої (11 шт.) на 74,0 тис.грн;
- придбано блоки безперебійного живлення (9 шт.) на 17,2 тис.грн та
сервер для підключення до мережі медичної інформаційної системи - 103,9
тис.грн.
На розвиток закладів культури з усіх бюджетів спрямовано 1 млн.
194,9 тис.грн, з яких:
освоєно відділом культури – 549,9 тис.грн та виконано наступні
роботи:
- капітальний ремонт даху НД с.Новиця -186,4 тис.грн (86,4 тис.грнрай. бюджет,100,0 тис.грн - сільський бюджет);
- влаштування санвузла в ДШМ с.Підмихайля -59,5 тис.грн (обл.
бюджет);
- поточні ремонти НД с.Копанки, с.Діброва, с.Мостище;
- придбання сценічних костюмів та апаратури на 105,3 тис.грн;
- поточні ремонти народних домів с.Середнє - 65,0 тис.грн, с. Цвітова 25,0 тис.грн, с. Лука - 31, 4 тис.грн.
освоєно
департаментом
будівництва,
житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації –
645,0 тис. грн та виконано такі роботи:
- капітальний ремонт фасаду музею С.Бандери в с.Ст.Угринів - 455,0
тис.грн;
-капітальний ремонт шатрової покрівлі НД в с.Бережницятис - 40,0
тис.грн;
- капітальний ремонт церкви Святого Миколая в с.Ріп'янка- 50,0
тис.грн.
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Сільськими радами виконано робіт на 9 млн. 221,9 тис.грн, зокрема:
- в закладах освіти – 1 026,2 тис. грн;
- в закладах медицини – 12,4 тис. грн;
- в комунальній сфері– 8183,3 тис. грн.
Вістівською сільською радою продовжено будівництво ІІ черги мереж
централізованого водопостачання в с.Вістова, освоєно 450,0 тис. грн.
На відновлення вуличного освітлення профінансовано 578,3 тис.грн:
Голинською (9,5тис.грн), Підмихайлівською (267,4тис.грн), Сівко-Калуською
(62,0 тис.грн),Томашівською (84,8 тис.грн).
Тужилівська сільська рада за кошти обласного бюджету встановила
спортивний майданчик вартістю 700,0 тис.грн.
Завійська сільська рада за кошти державного бюджету реалізувала
проект «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям на базі
Грабівського НВК» на суму 738,1 тис.грн.
З обласного бюджету виділено 127,0 тис.грн на проведення
геофізичних, геологічних та картографічних досліджень і розробки
генерального плану сіл Кропивник, Сівка-Калуська та прилеглих до міста
Калуша сіл, які спрямовані Кропивницькій (66,0 тис.грн.) та СівкоКалуській (61,0 тис.грн.) сільським радам.
Розвитокінфраструктури
Одним з головних завдань соціально-економічного розвитку
залишається ремонт та утримання у безпечному стані доріг району.
З метою
покращення стану
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення району розроблено та рішенням Калуської
районної ради від 22.08.2018 року № 229-17 затверджено Районну цільову
програму ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого
значення Калуського району на 2018-2020 роки.
На виконання програми рішенням Калуської районної ради від
22.08.2018 року № 226-17 «Про внесення змін і доповнень в районний
бюджет на 2018 рік» з районного бюджету передбачено 860,0 тис. грн на
поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення.
З обласного бюджету профінансовано 197,2 тис. грн на поточний ремонт
доріг.
У 2018 році виконано робіт на суму 1057,2 тис. грн, а саме:
- поточний ремонт автомобільної дороги обласного значення О090601
Голинь-Рожнятів, км 0+410- 1+800 -190,0 тис.грн;
- поточний ремонт автомобільної дороги районного значення
С090603Пійло-Завадка, км 0+250- 1+740 – 190,0 тис.грн;
- поточний ремонт автомобільної дороги районного значення С090605
Вістова-Грабівка, км 0+000- 2+000 - 190,0 тис.грн;
- поточний ремонт автомобільної дороги районного значення С090612
Томашівці-ДовгийВойнилів, км 2+870- 3+800 - 190,0 тис.грн;
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- поточний ремонт автомобільної дороги районного значення С090618
Тужилів-Довге-Калуське, км 1+250- 2+025 – 100,0 тис.грн;
- поточний ремонт автомобільної дороги районного значення С090608
Новиця-СереднійУгринів, км 0+000- 8+280 – 197,2 тис.грн.
Відремонтовано 5 571,4 м2доріг.
Сільськими радами за 2018 рік відремонтовано 34 733 м2 доріг. На
капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності використано
3 003,3 тис. грн, в тому числі:
450,2 тис.грн - районний бюджет
2 353,1 тис. грн - сільські бюджети
200,0 тис.грн - обласний бюджет.
Разом на ремонт доріг місцевого значення та комунальної власності
використано 4060,5 тис. грн.
в тому числі:
1 310,2 тис. грн - районний бюджет
2 353,1 тис. грн - сільські бюджети
3 97,2 тис. грн - обласний бюджет.
Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області на
території району (без ОТГ) за 2018 рік виконано робіт на 104402,2 тис. грн,
зокрема:
- поточний середній ремонт на автомобільній дорозі державного
значення Н-10 Стрий – Мамалига на території Калуського району на
79850,9 тис. грн;
- поточний дрібний ремонт дороги державного значення Т-09-10
Бурштин-Калуш на 4000,0 тис. грн;
- поточний середній ремонт дороги загального користування місцевого
значення С090608 Новиця – Середній Угринів, км 0+000- км 8+280 на 6205,1
тис. грн;
- поточний дрібний ремонт дороги загального користування місцевого
значення С090605 Вістова-Грабівка на 3223,5 тис. грн;
- експлуатаційне
утримання автомобільних доріг загального
користування державного значення на 7412,1 тис. грн;
- експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення на 2462,0 тис. грн.
На території ОТГ Службою виконано робіт на 1248,6 тис. грн:
- поточний дрібний ремонт дороги місцевого значення С090601
Болохів-Войнилів на 453,1 тис. грн.;
- поточний дрібний ремонт дороги загального користування місцевого
значення С090610 Голинь - Кадобна на 697,4 тис. грн;
- поточний дрібний ремонт дороги місцевого значення С090606
Верхня-Станькова-Довгий Войнилів на 98,1 тис. грн.
Із загальної суми коштів на ремонт доріг району (без ОТГ) Службою
автомобільних доріг використано 93 279,5 тис.грн:
- державні дороги - 83850,9 тис.грн;
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- місцевого значення - 9428,6 тис.грн.
Департаментом будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури ОДА
виконано:
- капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги
місцевого значення загального користування С090602 Добровляни-Завій на
ділянці км 6+535-км 6+846 Калуського району - 1369,5 тис.грн. (0,3 км);
Разом використано (без ОТГ) на ремонт доріг району – 98709,5
тис.грн:
- дороги державного значення – 83850,9 тис. грн;
- дороги місцевого значення – 11 855,3 (10798,1 + 1057,2) тис. грн;
- дороги комунальної власності – 3003,3 тис. грн.
Природоохоронні заходи
У 2018 році на виконання екологічних заходів з обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища виділено 2 240,9тис.грн.
Тужилівською сільською радою за кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища в сумі 1 417,3 тис.грн. виконано
природоохоронний захід – нове будівництво берегозакріплювальних споруд
правого берега р.Чечва нижче автомобільного моста в с.Тужилів.
Департаментом будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури ОДА
на природоохоронні заходи з обласного фонду ОНПС використано 823,6
тис.грн:
- реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної
насосної станції в с.Копанки – 759,5 тис.грн;
- нове будівництво берегозакріплювальних споруд на лівому березі
р.Луквас.Яворівка - 64,1 тис.грн.
Крім того з обласного бюджету профінансовано 546,1 тис.грн на:
- відновлення лівого берега р.Бережничка с.СереднійУгринів – 249,7
тис. грн;
- відновлення правого берега р. Лімниця с.Добровляни (вище
автодорожнього моста) - 296,4 тис.грн.
Житлово - комунальне господарство
З метою своєчасної підготовки до стабільної роботи в осінньозимовий період 2018/19 року бюджетних установ району відповідно до
розпорядження райдержадміністрації від 29.05.2018р. №202 утворено
районний оперативний
штаб
із забезпечення сталого проходження
опалювального періоду 2018/19 року та затверджено заходи з підготовки
господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період. В
результаті виконаних заходів забезпечено належну підготовку закладів
соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19
року. Опалювальний період в районі розпочато відповідно до розпорядження
райдержадміністрації від 09.10.2018 року №396 «Про початок опалювального
сезону 2018/19 року».
Станом на 01.01.2019 року у бюджетних установ своєчасно проведено
розрахунок за спожиті енергоносії. Забезпечено безперебійну роботу всіх
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джерел теплопостачання. Філією ДРП-5 «Івано-Франківське ДЕУ», КП
«Благоустрій» Голинської сільської ради проводяться роботи із зимового
утримання доріг на території району, залучаються ресурси та техніка ТОВ
«Гудвеллі Україна».
Рішенням районної ради від 17.04.18р.№217-16 «Про внесення змін і
доповнень в районний бюджет на 2018 рік» Вістівській сільській раді
виділено 260 тис. грн. на будівництво водопроводу по вул. Польова,
Чорновола, Шевченка, Набережна, 9-Травня, Б.Хмельницького в с.Вістова.
Комунальним підприємством «Вістова» Вістівської сільської ради,
підключено до комунікацій інженерних мереж 64 будівлі, з них 62 житлові
будинкита 2 адміністративні будівлі. Введено в експлуатацію 5 тис. м. нового
водопроводу.
На виконання плану заходів, затвердженого розпорядженням районної
державної адміністрації від 25.11.2015 р. № 339 «Про заходи з увічнення в
районі пам’яті захисників України на період до 2020 року» на території
району учнями 28 навчальних закладів впорядковано 27 пам’ятників,
братських могил, 7 меморіальних дощок, символічних могил та інших місць
поховань загиблих захисників вітчизни (загалом 16 місць поховання).
Земельні відносини
Згідно із Порядком ведення Державного земельного кадастру, який
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013
року №1051 територіальними органами земельних ресурсів здійснюється:
- державна реєстрація земельних ділянок;
- надання витягів з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку;
- надання відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру.
Речові права на земельні ділянки можуть бути зареєстровані в Реєстрі
речових прав на нерухоме майно лише після реєстрації такої земельної
ділянки в Державному земельному кадастрі відповідно до процедури,
встановленої Законом України "Про державний земельний кадастр" №3613VI від 7 липня 2011 року і Порядком ведення державного земельного
кадастру, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1051 від
17 жовтня 2012р.
За 2018 рік спеціалістами Міськрайонного управління у Калуському
районі та м.Калуші Головного управління Держгеокадастру в ІваноФранківській області видано 2955 витягів про державну реєстрацію
земельних ділянок, надано 2935 витягів з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку.
Згідно форми 6-зем станом на 01.01.2019 року на території району
нараховується
5365,20 га земель сільськогосподарського призначення
державної власності. Із них, в користування на правах оренди передано
624,61 га земель (11,6%). Значну площу цих земель, а саме 41 земельну
ділянку площею 404,98га орендує Мазур Віталій Володимирович для
створення та ведення фермерського господарства, а також ТзОВ «Сівка12

Агро» (Сівко-Войнилівська сільська рада)- 76,86га. Із загальної кількості
укладених договорів оренди землі розмір орендної плати становить 4-7
відсотків від нормативної грошової оцінки землі. За 2018 рік ними сплачено
до місцевих бюджетів 380,170 тис.грн, зокрема: Мазур В.В.- 242,980 тис.грн,
ТзОВ «Сівка-Агро»-46,110тис.грн і інші – 91,080тис.грн.
Фермерські
господарства
використовують
1385,00га
сільськогосподарських угідь, з яких в постійному користуванні знаходиться
266,00га та в оренді – 1119,00га.
На території району облікується 14493,33 га сільськогосподарських
угідь переданих під час розпаювання земель 14962 громадянам у власність
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
Із них:
- власниками паїв передано сільськогосподарським підприємствам в
оренду 7872,00 га земель , на які укладено 7045 договорів оренди землі;
- виділено громадянам в натурі і вони обробляють самостійно - 5961,0
га і решта розпайованих земель становлять невитребувані паї – 660,33га.
Найбільшими товаровиробниками, які використовують(орендують) на
території району земельні частки (паї) для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва є:
ТзОВ «Гудвеллі Україна» (іноземний інвестор) – 5992,53га;
ТОВ «Агрокомпанія «Прикарпаття» - 644,70га;
ТзОВ «Прикарпатагро» - 367,93га;
ТзОВ « Мрія фармінг Карпати» - 120,05га.
Станом на 01.01.2019 року пайовикам оплачено за користування
земельними частками (паями) 100% орендної плати на загальну суму 6 млн.
552 тис.920грн.
Протягом
2013
року
було
проведено
інветаризацію
сільськогосподарських земель державної власності в кількості 353 земельні
ділянки загальною площею 3487,07 га, з них: ріллі-827,40га, сіножать117,24га і пасовищ – 2542,43га. Крім того, на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31.01.2018року №60-р щодо передачі
земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності
у комунальну власність об’єднаним територіальним громадам у 2018році
було проведено інвентаризацію решти земель в кількості 132 земельні
ділянки загально площею 706,95га, з них:
- по Войнилівській селищній раді ОТГ – 74 земельні ділянки площею
358,33га;
- по Верхнянській сільській раді ОТГ – 58 земельні ділянки площею
348,62га.
Відповідно до цього, Верхнянській ОТГ було передано у комунальну
власність земельні ділянки, які сформовані у 2013році в кількості 97 шт.
площею 956,78га і земельні ділянки, які сформовані у 2018 році в кількості
58 шт. площею 348,62 га ( Всього – 155 земельних ділянок загальною
площею -1305,40га) та Войнилівській ОТГ - земельні ділянки, які сформовані
13

у 2013році в кількості
40 шт. площею 485,18га і земельні ділянки, які
сформовані у 2018 році в кількості 74 шт. площею 358,33 га ( Всього – 114
земельних ділянок загальною площею -843,51га).
Загальна кількість земельних ділянок, які передано у комунальну
власність ОТГ - 269 шт. площею 2148,92га.
За 2018 рік ТзОВ «Гудвеллі Україна» було укладено з власниками
паїв 136 договорів оренди землі на земельні частки (паї) на площу 69,80 га
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ;
для ведення фермерського господарства договорів оренди землі у
2018 році не укладалося;
У 2018 році затверджено технічні документації з грошової оцінки
земель населених пунктів по Середньоугринівській, Студінській,
Перевозецькій, Томашівській і Тужилівській сільських радах, які будуть
введенів дію вже в 2019році. На 2019 рік заплановано проведення
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів , яка була виконана
більше 7-ми років тому, ще у 2008-2009 роках (Порядок проведення
нормативної грошової оцінки земельних ділянок ст.18 Закону України «Про
оцінку земель») по Луківській - 3населених пунктів (с.Лука,с.Діброва і
с.Цвітова), Підмихайлівській – 2населені пункти (с.Підмихайляі
с.Бережниця), Ріп»янській – 3населених пунктів (с.Ріп»янка,с.Мислів і
с.Яворівка) і Сівко-Калуській – 1населений пункт (с.Сівка-Калуська)
сільських радах та Верхнянській сільській раді ОТГ- 12 населених пунктів.
У 2018 році на земельних торгах було продано право оренди на 5-ть
земельних ділянок загальною площею 51,39 га на загальну суму
112тис.267грн, з них:
- на земельну ділянку сільськогосподарського призначення
комунальної власності площею 20,00га на суму 16тис.507 грн по Новицькій
сільській раді;
- на земельну ділянку площею 0,8688га на суму 26тис.414грн по
Вістівській сільській раді;
- на дві земельні ділянки загальною площею 19,1565га на суму
7тис.335грн по Войнилівській ОТГ (Перевозецькій сільській раді);
- на земельну ділянку площею 11,3608га на суму 62тис.11грн по
Томашівській сільській раді для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва. Крім того, Головним управлінням Держгеокадастру в ІваноФранківській області підготовлено проектну документацію із землеустрою
щодо продажу права оренди на земельних торгах на дві інвестиційно
привабливі земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності за межами населеного пункту с.Копанки на території Копанківської
сільської ради загальною площею 8,5136га, які планується продати ще в 2019
році.
У власність було продано на земельних торгах через аукціон одну
земельну ділянку площею 0,0060 га на суму 10 тис. 80 грн по Пійлівській
сільській раді.
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По Кропивницькій сільській раді було викуплено у власність земельну
ділянку площею 0,2695га на суму 141тис.48грн, що була в оренді для
здійснення підприємницької діяльності.
За даний період фактично надійшло коштів в порядку відшкодування
втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в розмірі
128тис.150грн, з них:
- до сільського бюджету Підмихайлівської сільської ради- 2тис.970грн;
- до районного-18тис.480грн;
- до селищного бюджету Войнилівської ОТГ – 98тис.560грн
Загальний залишок коштів, включаючи за минулі роки станом на
01.10.2018 року становить 166 тис. 450 грн, з них:
- районний бюджет - 11,30тис.грн;
- сільський – 12,78тис.грн;
- бюджет ОТГ- 142,37 тис.грн.
В 2018 році Управлінням було видано 453 позитивних висновків та
641 витягів з нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
До органів місцевого самоврядування із заявами звернулося 283
учасники АТО про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок. В більшості вони потребують земельні
ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд. У зв’язку з відсутністю містобудівної
документації забудови масивів та наявність меліоративних осушувальних
систем на вільних земельних ділянках не має можливості повністю
задовільнити потреби всіх учасників АТО.За результатами розгляду даних
заяв було надано 160 дозволів на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок загальною площею 92,5441га, в тому числі:
- 92 для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на площу 15,3926га;
- 50 для ведення особистого селянського господарства на площу
74,9915га;
- 18 для ведення індивідуального садівництва на площу 2,1600га.
Крім того, згідно наказів Головного управління було надано учасникам
АТО всього 19 дозволів на виготовлення проектної документації із
землеустрою за межами населених пунктів для ведення особистого
селянського господарства на площу 28,8758га, з них:
- по Кропивницькій сільській раді (за погодженням) – 13 учасникам
АТО на площу 17,5258 (в середньому по 1,3480га кожному);
- по Войнилівській селищній раді (за погодженням) – 6 учасникам АТО
на площу 11,3500га (в середньому по 1,8917га кожному).
Також проведено державну реєстрацію 145 земельних ділянок
загальною площею 15,20га за межами населеного пункту с.Добровляни, що
була зарезервована для ведення індивідуального садівництва.
Відповідно до вищенаведеного Управлінням розроблена відповідна
Програма земельної реформи на 2011-2020 роки, яка включає в себе ряд
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заходів та вирішення питань пов’язаних із регулюванням та впорядкуванням
земельних відносин на території Калуського району.
Містобудування та архітектури
Протягом звітного періоду затверджено зміни до містобудівної
документації генеральних планів с.Вістова та с.Сівка - Войнилівська.
На стадії затвердження знаходяться генеральні плани с.Добровляни,
с.Кропивник, с.Сівка-Калуська.
З метою забезпечення безперешкодного доступу населення до
містобудівної документації на веб-сайті Калуської райдержадміністрації
опубліковано (http://rda.if.ua/page/rajon/budivn/arhitektura) генеральні плани
с.Голинь, смт. Войнилів, с. Копанки. В найближчий
часу будуть
опубліковані генеральні плани с.Довге – Калуське, с.Боднарів, с.Мостище,
с.Вістова, с.Добровляни.
Протягом 2018 р. згідно з Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від
05.07.2011р. №103 «Про затвердження порядку видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки» для визначення комплексу містобудівних та
архітектурних вимог до розміщення індивідуального (садибного) житлового
будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів з площею до 300
м², господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та
озеленення земельної ділянки сектором містобудування та архітектури
Калуської райдержадміністрації було видано 127 будівельних паспортів на
будівництво індивідуальних житлових будинків та господарських будівель,
підготовлено та видано 74 висновки про погодження проектів землеустрою
та технічної документації на використання земельних ділянок з аналізом
схем відводу земельних ділянок та нанесенням містобудівних обмежень.
Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244 «Про
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності» сектором містобудування та архітектури
райдержадміністрації за звітний період 2018 року видано 6 паспортів
прив’язки тимчасових споруд, видано 13 містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок для розташування виробничих та невиробничих
об’єктів. Ведуться облікові журнали про видачу будівельних паспортів,
містобудівних умов та обмежень, реєстрацію тимчасових павільйонів до
моменту впровадження електронної бази. Сформовано архів містобудівної
документації в програмі Excel.
Агропромисловий комплекс
В 2018 році під посів сільськогосподарських культур було відведено
по району 24,3 тис.га ріллі, в тому числі сільськогосподарськими
підприємствами 9,7 тис.га, господарствами населення 14,6 тис.га.
В
аграрному
секторі
району
займаються
виробництвом
сільськогосподарської продукції 39 сільськогосподарських підприємств, в
тому числі 30 фермерських господарств.
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У 2018 році сільськогосподарськими підприємствами зібрано зернові
культури з площі 5552 га, валовий збір зерна склав 28,3 тис.тонн при
середній врожайності 50,9 ц/га ( 63,8 цнт/га урожайність по району у 2017
році)
Крім того зібрано озимий ріпак з площі 1456 га, намолочено 4,2тис.
тонн, при середній врожайності 28,8 ц/га( 35,4 урожайність ріпаку у 2017
році по району).
Соняшник зібрано з площі 479 га, при урожайності 22,7 ц/га валовий
збір становить 1087 тонн ( урожайність у 2017 році по району 35,8 ц/га).
Виробництво сої становило 5523 тонн з площі 1779 га, урожайність у
2018 році 31,1 цнт/га (18,0 цнт/га урожайність сої у 2017 році).
Валовий збір картоплі по сільськогосподарських підприємствах
становив 363 тонни при урожайності 124,1 ц/га (181 цнт/га урожайність у
2017 році по району); овочів -240 тонн при урожайності 135,8 ц/га
(урожайність 277,0 цнт/га по району у 2017році).
Аналіз
урожайності
по
району
по
сільськогосподарських
підприємствах.
№ Культур
Урожайніс
Урожайність
+,- 2018 до
№ а
ть 2017 рік
2018 рік
2017року
п/
п
1 зернові
63,8
50,9
-12,9
1. та зернобобові
2 соя
18,0
31,1
+13,1
2.
3 картопля
181
124,1
-56,9
3.
4 овочі
277
135,8
-141,2
4.
Під урожай 2019 року проведено посів озимих зернових по
сільськогосподарських підприємствах на площі 3464 га ( -1348 га до
минулого року) в т.ч озима пшениця -2555 га, жито- 10га , ячмінь -899 га.
Посів ріпаку проведено на площі 1567 га (+111 га ріпаку до минулого
року).
Станом на 01.01.2019 року в сільськогосподарських підприємствах
району утримувалось 443 голова поголів’я ВРХ (+102 голови до 01.01.2018
року), в тому числі 215 корів (+8 голів до 01.01.2018 року). Поголів’я свиней
в районі становить 113010 голів (+7316 голів до 01.01.2018 року) за
рахунок ТзОВ «Гудвеллі Україна».
За 2018 рік сільськогосподарськими підприємствами вироблено:
- 21211 т м’яса – вирощування м’яса сільськогосподарських тварин,
що становить 96 відсотків до аналогічного періоду минулого року;
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- 1502 т молока, що становить 86 відсотків до аналогічного періоду
минулого року.
Середній надій молока від однієї корови становив за 2018 рік - 6986 кг,
за 2017 рік - 8401кг.
В галузі сільського господарства у 2018 році діяли програми для
підтримки аграрного сектору з державного бюджету.
Відшкодовано
часткову
компенсацію
вартості
придбаної
сільськогосподарської техніки ФГ «Зелена», ФГ «Овен», ФГ «Фортуна»,ФГ
«Факро». Отримали дотацію за утримання корів ФГ «РО-МА», ФГ «Мира».
Відшкодування за придбане насіння отримало ФГ «Факро», бюджетну
субсидію на 1 га оброблюваних угідь - «ФГ «Ольга», ФГ «Світанок», ФГ
«Факро»,ФГ «Фортуна»,ФГ «Мира»,ФГ «Агроягода»,ФГ «Полицький», ФГ
«Зел-сад»,ФГ РО-МА», кошти на здешевлення кредитів - ФГ «Володимир»,
ФГ «Зелена», ФГ «Факро».
З обласного бюджету у 2018 році кошти для підтримки галузі
тваринництва отримало ФГ «РО-МА» для придбання нетелів, ФГ «Мира»
- придбання доїльного обладнання. ФГ «Фортуна» отримало кошти на
насіння часнику.
Пенсійне забезпечення
На обліку в Калуському об’єднаному управлінні (м. Калуш та
Калуський район) станом на 01.01.2019 року перебуває 36122 одержувачів
пенсій усіх категорій, в тому числі 16906 осіб по району, усіх категорій, яким
у звітному періоді забезпечено своєчасне і в повному обсязі проведення
пенсійних виплат.
В результаті проведених перерахунків пенсій відповідно до урядових
програм середній розмір пенсійної виплати по району збільшився на 349,97
грн., або на 17,9%; 1955,08 грн. (станом на 01.01.2018 р.) до 2305,05 грн.
(станом на 01.01.2019р.)
Крім того, станом на 01.01.2019р. призначено 1043 нових пенсій.
На обліку в управлінні перебуває четверо громадян-переселенців з АР
Крим та 44 особи, які переїхали із зони АТО.
До бюджету управління ( м.Калуш та Калуський район) за 2018 рік
надійшло 21970,11 тис. грн. власних надходжень, що виконано 84,39%. В
порівнянні з минулим роком(24304,71 тис. грн.) надійшло на 2334,6 тис. грн.
менше або 90,39%.
Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду по платниках
Калуського району за 2018рік зменшилась на 45,8 тис. грн. і становить 23,0
тис. грн.
Зайнятість населення
Протягом 12 місяців 2018 року в Калуській міськрайонній філії ІваноФранківського обласного центру зайнятості перебувало на обліку 608
безробітних з числа жителів району з них 389-жінок та 234-молодь віком до
35 років.
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За звітний період послугами служби зайнятості скористалось 2642 осіб
жителів сільської місцевості. Питання зайнятості населення є першочерговим
та приорітетним завданням служби зайнятості. Фахівці Калуської філії
співпрацюють з соціальними партнерами – роботодавцями щодо вирішення
питання працевлаштування незайнятих громадян. Так за 12 місяців 2018 року
на заявлені вакансії, службою зайнятості було працевлаштовано 1640 осіб з
числа жителів району, з них 210 осіб мали статус безробітних.
Одним із ефективних шляхів працевлаштування населення є навчання,
перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. Даною послугою
скористалось 148 осіб за відповідний період, з яких 148 осіб було
працевлаштовано.
Для заохочення роботодавців не менш важливим є компенсація
єдиного соціального внеску на створене нове місце, на яке працевлаштована
особа з числа безробітних. За 12 місяців цього року 23 осіб було
працевлаштовано на новостворені робочі місця з категорії жителів району.
Тимчасова зайнятість осіб з числа безробітних, дає можливість
громадянам мати тимчасовий заробіток. Так, службою зайнятості 194 осіб з
числа жителів району були залучені до тимчасової роботи.
Фахівцями центру зайнятості постійно ведеться профорієнтаційна
робота з незайнятими особами та школярами. За 12 місяців 2018 року для
безробітних проведено 68 семінарів з питань самозайнятості на тему «Як
започаткувати власну справу?», як результат 4 осіб з числа жителів району
отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю і започаткували
власну справу.
Надання адміністративних послуг
Центром надання адміністративних послуг Калуської районної
державної адміністрації за даний період надано 19284 послуги, що в
середньому на місяць складає 1607 послуг.
Кількість виданих документів складає – 16979.
Крім того адміністраторами щоденно поза прийомом документів
надаються консультації щодо отримання адміністративних послуг.
Загальна кількість адміністративних послуг, надання яких
запроваджено через ЦНАП - 179, з них послуг районної держадміністрації –
136, послуг територіальних органів ЦОВВ, визначених розпорядженням
КМУ від 16.05.2014 №523 – 82.
Загальна площа відкритої частини приміщення центру 187 м.кв., з них
зона прийому – 20 м.кв., зона інформування – 26 м.кв, зона очікування – 26
м.кв., зона обслуговування – 115 м.кв.
Використання коштів Державного бюджет
У звітному році загальний обсяг отриманих з державного бюджету
міжбюджетних трансфертів склав 130 150,8 тис. гривень, (спад до минулого
року в сумі 2 818,1 тис. гривень, або 2,2 відсотків відбувся у зв’язку з
утворенням Войнилівської об’єднаної територіальної громади Калуського
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району та Брошнів-Осадської ОТГ Івано-Франківської області до складу якої
увійшла Кадобнянської сільської ради), зокрема:
- базова дотація – 28 064,2 тис. гривень (ріст до минулого року
становить 18,3 відсотків, або 4 351,0 тис. гривень);
- освітня субвенція – 66 406,3 тис. гривень (спад до минулого року
становить 4,8 відсотків, або 3 402,0 тис. гривень);
Кошти освітньої субвенції спрямовано виключно на оплату праці з
нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів району.
- медична субвенція – 35 680,3 тис. гривень (спад до минулого року
становить 10,6 відсотків, або 3 767,1 тис. гривень) .
Кошти медичної субвенції в сумі 24754,2 тис. гривень спрямовано на
надання вторинної медичної допомоги населенню, та 1 0926,1 тис. гривень
на надання первинної медичної допомоги.
А також із державного бюджету в 2018 році надійшло:
- 34,4 тис. грн на заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та
інших найбільш вразливих категорій населення;
- 1403,9 тис. грн щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни
і жертвам нацистських переслідувань та соціальної допомоги особам, які
мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
- 1389,1 тис грн на надання одноразової грошової допомоги членам
сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, які відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого
2014 року та особам, які утримали тілесні ушкодження, побої, мор;
- 288, 7 тис. грн на соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- 198,7 тис. грн на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг;
- 178,7 тис. грн на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та
професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної
безпеки і оборони;
- 73,2 тис. грн на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової служби;
- 2129,7 тис. грн на заходи із соціальної, трудової та професійної
реабілітації осіб з інвалідністю.
Освіта. Культура. Охорона здоров’я
Освіта
На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту» у 2018 році в районі функціонувало 22
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заклади загальної середньої освіти, з них: І ступеня – 2, І-ІІ ступенів – 10, в
них 2 філіали; І-ІІІ ступенів – 10, в них 1 філіал та 3 філії.
У 2018-2019 навчальному році у закладах загальної середньої освіти
навчається 3747 учнів. Середня наповнюваність у класах становить 15.5
учня. У 2018році свідоцтва про базову середню освіту отримало 339 учнів,
атестати про повну загальну середню освіту 115 учнів.
Бюджетні видатки на 1 учня за 2018р. склали 26.6 тис. грн.. та
коливаються від 15.7 тис. грн. (Голинська ЗОШ І-ІІІ ст.) до 59.6 тис.грн.
(Мостищанська ЗОШ І-ІІ ст.). Гарячим харчуванням охоплено 97.5 %
школярів, 2.5 %- буфетна продукція. За бюджетні кошти харчуються: 24
дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування; 259 учнів, батьки
яких мають статус малозабезпечених; 58 учнів, батьки яких були
учасниками АТО чи мобілізовані; 30 дітей –інвалідів.
Інклюзивна форма навчання організована для шести учнів на базі
Боднарівської, Пійлівської
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів,
Добровлянського НВК І-ІІІ ступенів та Студінської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів. В районі створено Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний
центр» для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги дітям з
особливими освітніми потребами.
Підвозом школярів до місця навчання і назад у районі охоплено 270
учнів до 6 закладів освіти району.
Перевезеня учнів до навчальних закладів здійснюється шкільним
автобусом та приватними перевізниками згідно договорів укладених відділом
освіти, а саме:
190 учнів - 70 % підвозяться приватним перевізниками, з якими
укладено три договори.
80 учнів – 30 % підвозяться шільним автобусом.
У даний час навчальні заклади Калуського району забезпечені
шкільними автобусами на 70% від потреби. Для повного забезпечення ще
потрібно 2 шкільних автобуси для таких навчальних закладів: Завійська ЗОШ
I – II ст. та Сівка – Войнилівський ліцей.
В районі нараховується чотири заклади дошкільної освіти та дев'ять
навчально-виховних комплексів. В них нараховується 656 дітей. На сто
місцях в даних закладах виховується 127 дітей. Черга для влаштування дітей
в дошкільні заклади становить 60 дітей. Найбільша черга в Голинському
ДНЗ ясла-садку «Малятко» - 40 дітей. Це ті діти, які не влаштовані в
дошкільний заклад через відсутність місць. Харчування дітей в закладах
дошкільної освіти трьохразове, вартість харчування в 2018 році становила до
25 грн. в день для дітей віком від трьох до шести років і до 22 грн. в день для
дітей від одного до трьох років. Батьківська плата – 16 грн. в день для дітей
від трьох до шести років, 13 грн. для дітей від одного до трьох років.
При закладах загальної середньої освіти діяли групи по підготовці до
школи дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Таких груп було 9, в них
128 дітей. Охоплення дітей дошкільною освітою (ЗДО, НВК) становить: 50
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% - діти віком від трьох до шести років, 61% - всі форми дошкільної освіти
(ЗДО, НВК, групи при закладах загальної середньої освіти), 98 % - діти
п'ятирічного віку.
Охоплення дітей дошкільною освітою ще не повністю задовольняє
потреби населення. Для збільшення охоплення дітей дошкільною освітою
планується відкриття дошкільного підрозділу в Томашівській ЗОШ І-ІІ ст.
Вивчалось питання і є потреба у відкритті дошкільних підрозділів в
селах Завій, Ріп’янка.
Конституцією України визначено, що захист Вітчизни є
найважливішою функцією держави та обов’язком громадянина України.
Шкільний предмет «Захист Вітчизни» є базовим з підготовки громадян
України до проходження контрактної чи строкової служби та підготовки і
накопичення мобілізаційних резервів держави. Такою базовою і основною
формою позакласної діяльності з початкової військової та фізичної
підготовки учнівської молоді є Всеукраїнська дитячо-юнацька військовопатріотична гра «Сокіл» («Джура»). Районний етап Гри проходив на базі
опорного навчального закладу Войнилівської ЗОШ І-ІІІ ст. В ході проведення
гри цілісно використовується діюча теоретична, практична, фізична та
психологічна підготовка молоді до майбутньої військової діяльності.
29 листопада 2018 року проведено районний огляд строю та пісні парад учнівської молоді старших класів, присвячений Дню Захисника
України, 76- річниці створення УПА . Участь брали 11 учнівських відділень
із шкіл І-ІІІ ст.району та Войнилівського ліцею Войнилівської селищної ради
ОТГ.
В листопаді 2018 року проведено конкурс поезії у номінаціях «Лірика»
та «Патріотика», в яких взяло участь 22 учасники із 19 закладів загальної
середньої освіти та позашкільної освіти. 5 грудня 2018 року учні навчальних
закладів району взяли участь в міськрайонній інтелектуально-патріотичній
грі «Дзвони пам’яті», де здобули І, ІІ та ІІІ призові місця.
Для популяризації сучасної української пісні, пропаганди та розвитку
вокального мистецтва проведено районний етап пісенного конкурсу
«Пісенний дивограй».
З метою залучення молоді до відродження народних традицій,
пропаганди українського фольклору та етнографії, збереження звичаїв та
обрядів проведено районний та обласний фестиваль фольклорноетнографічних колективів (Розколяда).
Відповідно до спільного наказу відділів освіти райдержадміністрації та
Верхнянської сільської ради ОТГ від 09 жовтня 2018 р. № 232/134 «Про
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2018-2019 н.р.» у листопаді - грудні 2018 року було проведено в
районі ІІ етап олімпіад, у якому взяли участь здобувачі освіти навчальних
закладів відділів освіти Калуської РДА, Верхнянської та Войнилівської ОТГ,
Кадобнянської гімназії.
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Олімпіадні змагання
відбулися з 17-ти базових предметів із
запланованих 18-ти. Не проведено ІІ етап олімпіади з інформатики, так як
жодна з мов програмування, зазначена в методичних рекомендаціях щодо
проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, у закладах
загальної середньої освіти району не вивчається.
За підсумковими
протоколами, кількість учасників олімпіад зменшилася ( 675 проти 728 у
минулому році ). Переможцями стали 288 учасників (42,6). У минулому році
таких було 41,7 %.
Найкращі успіхи на ІІ етапі олімпіад серед закладів загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів у здобувачів освіти Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
Верхнянської ЗОШ І-ІІІ ст. та Войнилівського ліцею (відповідно І,ІІ,ІІІ
місця). У навчальних закладах І-ІІ ступенів найвищі бали у команд СівкаКалуського НВК (І місце), Кропивницької
ЗОШ І-ІІ ст. (ІІ місце),
Зборянського НВК І-ІІ ст. (ІІІ місце).
У склад команди на ІІІ етап зачислено 60 учасників (20,8 % переможців
ІІ етапу): 33 відділу освіти РДА, 15- Верхнянської ОТГ , 11-Войнилівської
ОТГ, 1-Кадобнянської гімназії Брошнів-Осадівської ОТГ. Загальна ж обласна
квота - 69 учасників.
Впродовж 2018 року проходив Всеукраїнський конкурс «Учитель року
– 2018» у номінаціях: «Українська мова і література», «Фізика», «Німецька
мова», «Фізична культура».
Лауреатом конкурсу «Вчитель року-2018» стала вчитель німецької
мови Новицького навчально-виховного комплексу Морозова Неля Іванівна,
яка ввійшла у «п’ятірку» кращих учителів області, зайнявши ІІ місце.
Вимоги до організації освітнього простору Нової української школи
нормативно визначені Примірним переліком засобів навчання та обладнання
навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової
школи (наказ МОН України від 13.02.2018р. №137, методичні рекомендації,
наказ МОН України від 23.03.2018 р.№283).
Згідно плану заходів відділу освіти проведено навчальні семінари для
керівників та заступників керівників навчальних закладів щодо
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». З метою
проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи створено умови для навчання педагогічних працівників
через національну електронну платформу «Нова українська школа».
Всі вчителі початкових класів, які навчають дітей першого класу у
2018-2019 навчальному році пройшли курсову підготовку (29 класів-32
вчителів). Пройшли навчання 22 заступники керівників навчальних закладів,
які відповідають за організацію та роботу вчителів перших класів Нової
української школи.
Класні кімнати для учнів перших класів 2018-2019 навчального року
забезпечені меблями ,обладнанням і дидактичним матеріалом, згідно вимог
чинного законодавства та поступлення коштів.
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Протягом літнього періоду 2018 року в навчальних закладах району
було організовано роботу 18 пришкільних таборів з денною формою
перебування. Охоплено організованим відпочинком у 2018 році 705 (25%)
учнів закладів загальної середньої освіти віком від 7 до 17 років. Вартість
харчування становила 15 грн. в день на одну дитину. На функціонування
пришкільних таборів з денною формою перебування використано 138500
грн. В першу чергу до оздоровлення було залучено дітей пільгових категорій.
З метою популяризації вивчення іноземних мов в Україні в Голинській
ЗОШ І-ІІІ ст., Новицькому НВК, Підмихайлівському НВК І-ІІІ ступенів та
Мостищанській ЗОШ І-ІІ ступенів з 29 травня по 15 червня 2018 року
функціонували літні мовні табори, в яких учасниками було 75 учнів.
На базі ДП «Калуський лісгосп» у с. Вістова функціонував оздоровчий
наметовий табір, в якому відпочивало 90 учнів з 9 загальноосвітніх
навчальних закладів. Вартість харчування становила 60 грн. в день на одного
учня. Використано 15900 грн.
Команда школярів (8 учнів) із Підмихайлівського НВК І-ІІІ ступенів
брала участь в ІІ етапі обласної молодіжної науково-пізнавальної програми
«Чорний ліс – 2018».
Для переможців шкільної Ліги сміху та дітей – спортсменів було
організовано відпочинок у Республіці Польща (35 дітей) та в м. Очаків
Миколаївської області (35 дітей).
Для випускників ЗЗСО було організоване свято випускників
«Благословенна мить і час і люди, що оточують всіх нас!», в якому взяло
участь 135 випускників.
В процесі підготовки до нового 2018-2019 навчального року виконані
роботи з капітального та поточного ремонтів.
На виконання робіт по капітальному ремонту закладів освіти відділу
освіти із бюджетів усіх рівнів було виділено в 2018 році – 595,0 тис. грн , в
тому числі:
- обласний бюджет -328,0 тис. грн;
- районний бюджет -167,0 тис. грн;
- кошти бюджету Томашівської сільської ради – 100,0 тис. грн.
Виконано та профінансовано 532,36 тис. грн за настунні роботи:
- капітальний ремонт водопостачання та каналізації Вістівського НВК –
149,807 тис. грн;
- капітальний ремонт підлоги Староугринівської ЗОШ І-ІІІст.– 58,0 тис.
грн;
- капітальний ремонт фасаду Студінської ЗОШ І-ІІст. – 16,99 тис. грн;
- капітальний ремонт по встановленню дверей в Ріп’янській ЗОШ
І-ІІІст. – 70,0тис. грн ;
- капітальний ремонт їдальні Підмихайлівського НВК – 200,0 тис. грн;
- капітальний ремонт Томашівської ЗОШ І-ІІ ст. (виготовлення
проектно-кошторисної документації) – 37,563 тис. грн.
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В процесі підготовки до нового 2018-2019 навчального року проведено
ряд робіт з поточного ремонту. В 2018 виконано робіт на суму 294,389
тис. грн, а саме:
- ремонт водопроводу Голинської ЗОШ І-ІІІст -117,628 тис. грн;
- ремонт автоматики котла ДНЗ “Льонок” с. Копанки – 1,55 тис. грн;
- ремонт приміщення ДНЗ “Пролісок” Кропивник - 10,0 тис. грн;
- ремонт системи каналізації та опалення ДНЗ “Льонок” с. Боднарів–
34,932тис. грн;
- ремонт зовнішньої системи водопостачання Вістівського НВК І-ІІст –
21,087тис. грн;
- ремонт системи опалення Вістівського НВК І-ІІст – 43,0 тис. грн;
- ремонт системи опалення Підмихайлівського ЦДЮТ – 28,0 тис. грн;
- ремонт тепломережі Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст- 2,992 тис. грн;
- ремонт системи водопостачання Бережницької ЗОШ І-ІІст. – 35,2 тис.
грн.
Для поновлення матеріально-технічної бази навчальним закладам
району було закуплено матеріали та інвентар на суму 501,475 тис. грн:
в тому числі за рахунок коштів:
- державний бюджет – 192,52 тис. грн;
- обласний бюджет -162,99 тис. грн;
- районний бюджет – 111,41 тис. грн;
- благодійні кошти -32,0 тис. грн ,
а саме:
- спортивний інвентар та обладнання для Голинської ЗОШ І-ІІІ ст. –
41,0 тис.грн;
- спортивний інвентар та обладнання для Сівка Войнилівського ліцею
– 20,0 тис.грн;
- електроплита для Завійської ЗОШ І-ІІст – 11,46 тис. грн;
- комп’ютерна техніка для навчальних закладів району – 304,47тис.
грн;
- кухонні меблі для Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. – 7,9 тис. грн;
- поповнення бібліотечного фонду Ріп’янської ЗОШ І-ІІІст. – 2,0 тис.
грн;
- побутова техніка для Ріп’янської ЗОШ І-ІІІ ст. – 19,99 тис. грн;
- побутова техніка для Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. – 22,29 тис.
грн;
- ванни для миття посуду для Підмихайлівського НВК І-ІІІ ст. – 29,81
тис. грн;
- пральна машина для ДНЗ “Льонок” с. Боднарів – 8,0 тис. грн;
За рахунок благодійних коштів придбано:
- проектор для Кропивницької ЗОШ І-ІІ ст. – 12,0 тис. грн;
- ворота для Томашівської ЗОШ І-ІІ ст. – 20,0 тис.грн.
Для проведення ремонтних робіт придбано матеріали на суму 469,176
тис. грн:
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- лінолеум - 40,891 тис. грн;
- вапно -21,5 тис. грн;
- цемент -13,671 тис. грн;
- інші матеріали - 9,326 тис. грн;
- фарба – 177,443 тис. грн;
- дверні блоки - 44,3 тис. грн;
- меблі – 157,045 тис. грн;
- спортивний інвентар – 5,0 тис. грн.
На ремонт внутрішніх систем електропостачання та освітлення в
2018 році витрачено 21761 грн.
Для забезпечення навчального процесу закладами освіти Калуської
РДА в 2018 році спожито :
- електроенергії
701542 кВт на суму 1535,195 тис. грн;
- газ природний
293378 м3 на суму 3889,590 тис. грн;
- теплова енергія 777,4 Гкал на суму 1172,292 тис . грн;
- вугілля
77,508 тон на суму 177,785 тис. грн;
- дрова
466,518 м3 на суму 261,260 тис. грн;
- вода та водовідведення 485 м3 на суму 11,648 тис. грн.
Культура
Мережа закладів культури Калуського району станом на 31.12.2018
року становила 68 установ.
Протягом 2018 року проведено 957 культурно – мистецьких заходів.
Більшість заходів була спрямована на збереження та популяризацію
українських національних традицій та фольклору із врахуванням етнічних
особливостей нашого регіону. Велика увага у організації заходів приділялась
військово-патріотичному вихованню дітей та молоді.
У звітному періоді аматорами народного мистецтва взято участь у 10
Міжнародних проектах в яких отримано 7 призових місць.
У 2018 році аматорами народної творчості взято участь у 2
Міжнародних, 16 Всеукраїнських та обласних мистецьких проектах у яких
отримано 9 призових місць.
Протягом липня – серпня 2018 року Народний аматорський
гумористичний театр «КУМ», районного Будинку культури взяв участь у 17
– му Міжнародному фестивалі народного ужиткового мистецтва у
Словацькій Республіці та 26 - му Міжнародному фестивалі українців русинів в Республіці Сербія.
У липні 2018 року учасники Народного аматорського фольклорного
колективу «Зорецвіт» Народного дому с. Сівка - Войнилівська відвідали
підшефну військову частину в м. Очаків, Миколаївської області. Учасники
колективу виступали із мистецькою програмою під час святкування Дня
військово-морських сил України.
У рамках Міжнародного співробітництва та на запрошення української
діаспори Португалії в листопаді 2018 року Народний аматорський
26

фольклорний колектив «Намисто» районного Будинку культури взяв участь
у культурно-мистецьких заходах в м. Брага.
У грудні 2018 року на Калущині проведено ІІ Міжнародний вокальний
конкурс імені Квітки Цісик. Гран - прі конкурсу отримала учасниця
художньої самодіяльності Народного дому с. Завій - Вероніка Мартинюк.
У 2018 році функціонували 2 дитячі школи мистецтв, в яких навчалися
355 учнів. Викладацьку роботу здійснювали 36 викладачів.
З метою відзначення працівників культури, які мають особливі
досягнення щорічно відділом культури, проводяться мотиваційні професійні
конкурси:
кращий працівник культури року;
викладач року;
бібліотекар року.
На території Калуського району розташовані 137 пам’ятники історії та
мистецтв. Це символічні могили борцям за волю України, могили воякам
УПА, інші пам’ятні знаки, меморіальні та пам’ятні знаки видатним діячам
України.
При бібліотеках-філіях району діяли 8 кімнат-музеїв, де зберігаються
старовинні речі побутового призначення та декоративно-ужиткового
мистецтва. Унікальні речі зібрано в Середньо - Угринівському музеї родини
Марчаків та історико-краєзнавчій кімнаті-музеї родини Зайчикових, що
знаходяться в селі Бережниця.
У звітному періоді в районі налічувалось 47 об’єктів архітектури
місцевого
значення. Це, переважно, об’єкти сакрального мистецтва
(дерев’яні церкви, дзвіниці, костели тощо).
Протягом 2018 року за кошти державного, обласного та місцевих
бюджетів проведено наступні заходи з поповнення матеріально - технічної
бази установ, проведення капітальних та поточних ремонтів, встановлення
опалення:
- капітальний ремонт даху Народного дому с. Новиця – 186,0 тис. грн;
- поточний ремон даху Народного дому с. Копанки – 45,5 тис. грн;
- ремонт покрівлі Народного дому с. Мостище – 40,0 тис. грн;
- придбання дверей для Народного дому с. Довге Калуське – 14,0 тис.
грн;
- капітальний ремонт шатрової покрівлі Народного дому с.Бережниця –
28,0 тис. грн;
- облаштування санвузла в Підмихайлівській дитячій школі мистецтв
– 60,0 тис. грн;
- придбання звукопідсилювальної апаратури для Народного дому
с.Студінка – 10,0 тис. грн;
- придбання звукопідсилювальної апаратури для Народного дому
с.Ріп’янка – 17,0 тис. грн;
- придбання звукопідсилювальної апаратури для Народного дому
с.Завій – 12,5 тис. грн;
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- ремонт фасаду, заміна вікон та дверей в Народному домі с.Діброва –
50,0 тис. грн;
- капітальний ремонт котлів в Народному домі с.Підмихайля – 15,3 тис.
грн;
- придбання сценічних костюмів Народному дому с.Студінка – 10,0
тис. грн;
- придбання одягу сцени для Народного дому с.Копанки – 25,5 тис. грн;
- придбання одягу сцени для Народного дому с.Сівка -Войнилівська –
10,5 тис. грн;
- придбання музичних інструментів для Голинської дитячої школи
мистецтв – 50,0 тис. грн;
- придбання музичних інструментів для Підмихайлівської дитячої
школи мистецтв – 15,0 тис. грн та інші.
Всього капітальних видатків, спрямованих на покращення умов
закладів культури у 2018 році, становить 554,263 тис. грн.
Охорона здоров’я
Медичну допомогу сільському населенню в 2018 році надавали
структурні підрозділи КЗ «Районна лікарня Калуської районної ради» (22
ФАПів, 9 амбулаторій ЗПСМ), 2 амбулаторії ЗПСМ та 8 ФАП-ів
Верхнянської ОТГ, поліклінічне відділення смт. Войнилів та 7 ФАПів
Войнилівського ОТГ, «Центральна районна лікарня Калуської міської та
районної рад» з її структурними підрозділами, станція швидкої невідкладної
медичної допомоги, Калуський протитуберкульозний диспансер.
У Калуському районі народилося 428 дітей.
В 2018р. було визнано вперше 210 осіб з інвалідністю проти 205 в
минулому році. Показник первинної інвалідизації складає 59,9% на 10 тис.
населення працездатного віку.
За 2018р. на 135 ліжок районної лікарні проліковано 4174 хворих,
процент госпіталізації сільських жителів становить 62,3. На 167 ліжок
денного стаціонару проліковано 6110 хворих з них жителів міста 1512.
Надано амбулаторно-поліклінічну допомогу всього 215649 особам з них
74152 жителям міста.
Проблемними питаннями є забезпечення реформування надання
первинної медико-санітарної допомоги населенню, а також, реформа
вторинної медичної допомоги в поліклініці та стаціонарі, яка вимагає
додаткових коштів в забезпеченні відповідної матеріально-технічної бази.
Фінансові видатки на утримання Калуської районної лікарні становлять
41 132,3 тис. грн, (в т.ч. амбул. - 8 841,4 тис. грн., ФАПи – 3 178,5 тис.грн).
На оплату праці і нарахування на заробітну плату витрачено –
33 457,7 тис. грн - 81,3%
На придбання медичних засобів для пільгових категорій населення
витрачено 2 120,0 тис. грн з них 1400,0 тис. грн по програмі «Доступні
ліки».
28

По Програмі централізовані заходи боротьби з туберкульозом
закуплено 1776 доз туберкуліну на суму – 43,2 тис. грн.
Видатки на 1 ліжко/день склали - на медикаменти - 28,93 грн, на
харчування - 10,75 грн.
Надходження від благодійних, спонсорських внесків, грантів склало
572,7 тис. грн ( 2017 р. – 527,7. грн). Використано 569,2 тис. грн на:
- предмети та матеріали – 268,2 тис. грн;
- медикаменти – 96,4 тис. грн;
- продукти харчування – 7,8 тис. грн;
- оплата інших послуг (крім комунальних) - 160,0 тис.грн. (в т.ч. 118,9
- поточний ремонт приміщень районної лікарні – кабінетів УЗД, ЕКГ,
профвідділ);
- придбано основні засоби (сервер для інтернету та кондиціонер) – 17,1
тис. грн;
- часткова оплата капітального ремонту системи водопостачання – 19,7
тис. грн.
Від діяльності госпрозрахункового відділу протягом року надійшло
1435,4 тис. грн (2017 р. - 932,1 тис. грн).
Касові видатки по спец. фонду – 1424,6 тис. грн:
- заробітна плата – 1118,3 тис. грн;
- предмети та матеріали – 145,4 тис. грн;
- медикаменти – 72,3 грн;
- оплата послуг (крім комунальних) – 24,9 тис. грн;
- оплата комунальних послуг – 10,7 тис. грн;
- пільгові пенсії – 26,2 тис. грн;
- оплата ПДВ – 26,7 тис. грн.
Протягом року проведено:
- капітальний ремонт харчоблоку районної лікарні – 111,5 тис. грн;
- капітальний ремонт системи опалення в амбулаторії в с.Голинь –
170,0 тис. грн;
- капітальний ремонт даху Фапу в с.Томашівці – 50,0 тис. грн;
- капітальний ремонт даху та фасаду Фапу в с. Бережниця – 73,1 тис.
грн;
- капітальний ремонт системи водопостачання районної лікарні – 44,5
тис.грн;
- поточний ремонт підлогового покриття Фапу в с.Бабин – Середній –
25,0 тис.грн;
Придбано протягом року:
- комп’ютерного обладнання – 195,1 тис. грн;
- електрокардіограф для амбулаторій в с. Підмихайля та с.Новиця –
37,0 тис. грн.;
Від виконання заходів щодо економного та раціонального
використання коштів сума економії за 2018 рік склала - 1 258,0 тис.грн.
(безкоштовні відпустки - 721,7 тис.грн., не заповнення вакантних посад та
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зведення до мінімуму надання сумісництва - 429,8 тис.грн., скорочення
штатних одиниць – 18,0 тис. грн., згортання ліжкового фонду - 88,5 тис. грн.).
В Калуській районній лікарні станом на 31.12.2018 року працювала
586 особа.
Організаційно-масова робота
Організаційна
робота
районної
державної
адміністрації
спрямовувалась на здійснення визначених чинним законодавством
повноважень, Указів Президента України, Постанов, розпоряджень КМУ
України, розпоряджень, доручень голів обласної, районної державних
адміністрацій.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації працювали
відповідно до перспективного, квартальних планів роботи районної
державної адміністрації, що затверджувалися розпорядженнями голови
районної державної адміністрації, планів роботи на місяць, тиждень.
Протягом 2018 року було проведено 9 засiдань колегії, на яких
розглянуто 27 питання, з них 21 планове питання та 6 - додаткових. За
результатами розгляду питань прийнято таку ж кiлькiсть рiшень. За
пiдсумками колегiй районною державною адмiнiстрацiєю видано 17
розпоряджень. Загалом у 2018 році видано 553 розпоряджень
райдержадмiнiстрацiї.
Структурні підрозділи районної державної адмiнiстрацiї пiдготували
та внесли на розгляд сесiй районної ради протягом 2018 року 40 питань.
Органам місцевого самоврядування надавалась
методична та
консультативна допомога щодо реалізації ними наданих законом
повноважень місцевого самоврядування у бюджетній, фінансовій, освітній,
медичній та інших сферах. Під час проведення нарад із сільськими головами
обговорювалися, зокрема, питання щодо продовження децентралізації
влади, реформ у сферах освіти та медицини. За звiтний перiод головою
райдержадмiнiстрацiї проведено 7 нарад з сільськими головами, 11 нарад з
начальниками відділів, управлінь райдержадміністрації.
Протягом року головою районної державної адміністрації здійснено
ряд робочих поїздок у населенні пункти району з вивчення та вирішення
проблемних питань.
Завдяки
координації
роботи
структурних
підрозділів
райдержадміністрації вирішувались найважливіші питання життєдіяльності
району.
Згiдно з планом в напрямку координацiї роботи iз сiльськими радами, а
також з метою надання їм методичної та практичної допомоги проведено 11
нарад-семінарів з секретарями сiльських рад.
Відділом організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату
райдержадміністрації надавалася практична та методична допомога
виконкомам сільських рад району.
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18.12.2018 року проведено засідання районної ради регіонального
розвитку. Увагу акцентовано на основних соціально-економічних показниках
та головних досягненнях розвитку району, озвучено перелік об’єктів, які
були здані в експлуатацію впродовж 2014-2018 років. Обговорювалися і
питання реформи адміністративно-територіального устрою. На засіданні
районної ради регіонального розвитку було підбито підсумки за 4 роки із
впровадження ключових реформ, ініційованих Президентом України Петром
Порошенком, проаналізовано перспективи розвитку району та окреслено
основні завдання на період 2019-2021 років.
В управління з органiзацiйної роботи апарату обласної державної
адмiнiстрацiї пiдготовлено та направлено 12 щомiсячних та 52 щотижневі
iнформацiй про організаційно-масові заходи, якi проводились в районi.
У межах здійснення своїх повноважень та з метою своєчасної
підготовки та проведення основних організаційних заходів з підготовки та
проведення перших виборів Новицького сільського голови та перших
виборів депутатів Новицької сільської ради 23 грудня 2018 року об’єднаної
територіальної громади працівниками відділу ведення Державного реєстру
виборців було якісно та своєчасно виконано всі покладені на відділ завдання,
зокрема:
- сформовано, надруковано та передано дільничим виборчим комісіям
персональні запрошення виборцям;
- сформовано, надруковано та передано дільничим виборчим комісіям
попередні та уточнені списки виборців;
- здійснювався моніторинг та супровід виборчого процесу:
- за допомогою програмного забезпечення "Автоматизований контроль
повідомлень ТВК" (ПЗ АКП ТВК) передано до ЦВК всі повідомлення ТВК
про результати виборів та обраних депутатів, сільських, селищних голів.
Своєчасно та в повному обсязі було опрацьовано та внесено зміни до
Реєстру за повідомленнями дільничих комісій щодо внесення змін у списки
виборців, за якими проводилося голосування 23 грудня 2018 року.
Звернення громадян
За
2018 рік до Калуської райдержадміністрації надійшло 1128
звернень (1586 звернень – за 2017 рік, що на 458 звернень менше):
- 771, або 68% звернень – на ім′я керівництва райдержадміністрації,
з них:
1)
430, або 56% звернень щодо надання одноразової грошової
допомоги громадянам, які опинилися в сладних життєвих обставинах та для
вирішення соціально - побутових питань;
2) 76, або 10% звернень – від учасників АТО щодо надання
одноразової грошової допомоги та виділення твердого палива;
3) 40, або 6% звернень, звернення, які надійшли через відділ роботи з
зверненнями громадян апарату Івано-Франківської обласної державної
адміністрації;
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4) 225, або 28 % – інші питання.
- 357, або 32% звернень – звернення, які надійшли на «гарячу»
телефонну лінію Урядового контактного центру.
На ім′я керівництва райдержадміністрації надійшло 771 звернення, які
стосуються різних питань, що на 390 звернень більше в порівнянні з 2017
роком , в тому числі:
- письмових – 736 звернень, або 95%, (301 звернення – 2017р., що на
435 звернень більше);
- усних – 35 звернень, або 5% (80 звернень –
2017 р., що на 45
звернень менше).
Основна частина з даних звернень стосується питань:
- соціального захисту - 430 звернень ( 45 звернень – 2017р., що на 385
звернень більше);
- аграрної політики та земельних відносин - 54 звернення ( 52
звернення – 2017рік, що на 2 звернення більше);
- транспорту і зв′язку – 48 звернень (58 звернень – 2017 р.);
- комунального господарства – 29 звернень (27 звернень – 2017р., що
на 2 звернення більше);
- діяльність органів місцевого самоврядування – 25 звернень (18
звернень – за 2017р.);
- охорона здоров’я – 18 звернень;
- житлова політика – 18 звернень;
- екологія та природні ресурси – 16 звернень;
- праці і заробітної плати – 3 звернення (5 звернень за 2017 рік)
- сім′ї, дітей і молоді – 2 звернення (2 звернення за 2017р.);
- освіти, науково-технічної діяльності та інтелектуальної власності – 3
звернень;
- інші питання – 125 звернень.
Роз′яснено по суті – 372 звернення, вирішено позитивно – 309
звернень, на стадії розгляду –13 звернень, відмовлено у задоволенні -32,
інше (надіслано за належністю) – 58 звернень.
Протягом 2018 року на ім’я голови райдержадміністрації надійшло
колективних – 29 звернень, або 4% (24 звернення – 2017рік) та повторних –
10 звернень.
Протягом 2018 року на «гарячу» телефонну лінію Урядового
контактного центру надійшло 357 звернень (521 звернення - 2017 рік).
Більшість питань, що порушувалися у даних зверненнях, стосувались:
соціального захисту та призначення субсидій.
Виконано - 352 звернення, 5 звернень - на стадії розгляду.
До Калуської райдержадміністрації у 2018 році через відділ роботи зі
зверненнями громадян апарату Івано-Франківської обласної державної
адміністрації за звітний період надійшло 40 звернень (80 звернень – за 2017
рік).Основна частина даних звернень стосуються соціального захисту та
призначення субсидій, житлово-комунального господарства, земельних
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відносин, транспорту та медицини. Усі звернення роз’яснено та вчасно
повідомлено заявників.
Протягом 2018р. комісією по розгляду звернень громадян з питань
надання одноразової грошової допомоги громадянам (сім’ям) на лікування,
які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям
громадян району для вирішення соціально-побутових питань розглянуто та
надано грошову допомогу на суму 400410 грн.
Протягом 2018 року головою райдержадміністрації проведено 10
особистих прийомів громадян, на яких було розглянуто 35 звернень
громадян та надано відповідні роз’яснення. Дані прийоми проводяться за
участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та голів
сільських рад району, заявники з яких звертаються на прийом громадян.
Відповідно до Указу Президента України від 7 лютого 2008 року
№109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування» у райдержадміністрації
здійснюється постійний контроль за організацією роботи із зверненнями
громадян та створено всі умови щодо виконання його положень.
Відповідно до абзацу 1 пункту 6 Указу Президента України від 7
лютого 2008 року № 109/2008 головою, заступником, керівником апарату
райдержадміністрації здійснюються прийоми громадян згідно затверджених
графіків прийому.
Кадрова робота
Робота з питань управління персоналом в апараті районної державної
адміністрації та її структурних підрозділах здійснюється на виконання актів
та доручень Президента України, вимог Законів України „Про державну
службу”, „Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації” та
інших нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби,
і направлена на забезпечення реалізації державної політики з питань
управління персоналом.
Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від
26.09.2018р.
№554
“Про
внесення
змін
до
розпорядження
облдержадміністрації від 10.04.2014р. №133-к” скорочено чисельність
районної державної адміністрації на 3 одиниці і доведено граничну
чисельність в кількості 130 одиниць, в тому числі апарат районної державної
адміністрації – 30 одиниць.
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
04.09.2013р. №706 “Про запобігання та виявлення корупції” з 01 грудня 2018
року утворено посаду головного спеціаліста, уповноваженої особи з питань
запобіганні та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації.
В звітному періоді посади голови, першого заступника, заступника
голови районної державної адміністрації віднесені до посад, на які не
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поширюється дія Закону України “Про державну службу”. Керівник апарату
районної державної адміністрації набув повноважень керівника державної
служби в апараті районної державної адміністрації та структурних
підрозділах районної державної адміністрації без статусу юридичної особи
публічного права .
В структурі районної державної адміністрації 8 структурних
підрозділів утворені як юридичні особи публічного права. На виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року №434 “Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” з метою
належного виконання керівниками структурних підрозділів районної
державної адміністрації повноважень керівника державної служби у
підпорядкованих підрозділах, приведено у відповідність до вимог чинного
законодавства положення про структурні підрозділи районної держаної
адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права.
Структурні підрозділи районної державної адміністрації очолюють
фахові керівники з відповідною освітою та значним досвідом роботи на
державній службі.
На кінець звітного періоду наявні вакантні посади керівного складу, а
саме: першого заступника голови, заступника голови районної державної
адміністрації та начальника відділу освіти районної державної адміністрації.
В грудні 2018 року оголошено та проведено конкурс на заміщення посади
начальника відділу освіти районної державної адміністрації.
Мобілізаційна робота
З метою виконання законів України «Про військовий обов’язок і
військову службу», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», «Про
оборону України», «Про місцеві державні адміністрації» районною
державною адміністрацією видане розпорядження «Про схвалення проекту
районної цільової Програми фінансування заходів з мобілізаційної
підготовки в Калуському районі на 2018 рік».
Рішенням сесії від 17.04.2018 № 209-16 Калуська районна рада
затвердила районну цільову Програму фінансування заходів з мобілізаційної
підготовки в Калуському районі на 2018 рік. В програмі прописані всі
необхідні заходи з мобілізаційної підготовки, які фінансуються з районного
бюджету.
Відповідно до вищезазначеної Програми районною державною
адміністрацією в 2018 році використано 39000 (тридцять дев’ять тисяч) грн.,
а саме:
- придбано паливно-мастильних матеріалів для Калуського об’єднаного
міського військового комісаріату на суму 15000 (п’ятнадцять тисяч) грн.;
- шістьом (6) жителям Калуського району, які підписали контракти для
проходження військової служби виплачено одноразову грошову допомогу на
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суму 24000 (двадцять чотири тисячі) грн. (по 4000 (чотири тисячі) грн.
кожному).
Міжнародне співробітництво
Калуською районною державною адміністрацією впродовж 2018 року
проводилися відповідні заходи у сфері міжнародного співробітництва.
На виконання угоди про співпрацю між Калуським районом і
Члуховським повітом Поморського воєводства (Польща) в лютому 2018
року Калуська районна державна
адміністрація здійснювала прийом
делегації з Члуховського повіту. Метою візиту польських партнерів було –
окреслення напрямків співпраці на 2018 рік та
ознайомлення з
перспективою співпраці в економічній сфері.
На запрошення старости Члуховського повіту Александра Гаппи та
війта гміни Жеченіца Томаша Ґінди з 11 по 17 червня в Члуховському повіті
перебували на відпочинку 40 дітей з Калуського району ( в тому числі 5 дітей
військових моряків підшефної військової части з м. Очаків).
Співпраця з підшефною військовою частиною Військовоморських сил ЗС України
Калуський район з 1995 року здійснює шефство над військовою
частиною Військово-морських сил ЗС України А 2637, яка дислокується в
м.Очаків Миколаївської області. Протягом 2018 року шефська робота
райдержадміністрацією
продовжувалася.
На
початку
року
райдержадміністрацію відвідала делегація за участю командира підшефної
військової частини для обговорення напрямків співпраці. Протягом року
районною державною адміністрацією організовано надання допомоги
підшефній військовій частині з метою покращення її матеріально-технічної
бази.
У День Військово-морських сил України, делегація Калуського району
побувала на урочистостях з цієї нагоди у військовій частині. Представники
Калуського району ознайомилися з побутом військовослужбовців,
обговорили з керівництвом частини плани на майбутнє. В урочистостях
також взяли участь діти, які відпочивали в Очакові, - переможці шкільної
Ліги сміху та народний аматорський фольклорний колектив «Зорецвіт» із
села Сівка-Войнилівська.
Соціальний захист населення
Під особливим контролем та увагою районної державної адміністрації
перебуває соціальний захист населення. За 2018 рік райдержадміністрацією
здійснено комплекс заходів щодо соціального захисту населення, вирішення
соціально-побутових проблем.
Державні соціальні допомоги
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У 2018 році 5812 сімей (осіб) отримали державні соціальні виплати на
суму 82 632 000 грн., в порівнянні до 2017 року - 6994 одержувачі отримали
соціальні допомоги на суму 80 486 000 грн., що на 2 146 000 грн. більше, у
зв’язку із збільшенням розмірів прожиткових мінімумів для різних категорій
соціальних груп населення.
За звітний період на обліку в управлінні перебуває 36 внутрішньо
переміщених осіб ( з них 8 дітей) - 12 сім’ям проведено виплату щомісячної
адресної допомоги на суму 198 720 гривень.
Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 115 осіб, які мають
статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. На видатки,
пов’язані із соціальним захистом цих громадян, з державного бюджету
профінансовано 288 700 грн.
Протягом 2018 року використано коштів 286 527 грн., передбачених у
Державному бюджеті для забезпечення санаторно-курортним лікуванням для
32 осіб з інвалідністю, шляхом укладання трьохсторонніх договорів.
Забезпечено санаторно-курортними путівками 20 ветеранів війни (11
учасників бойових дій, 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 2 учасника
війни) та 22 особи з інвалідністю.
З початку 2018 року управлінням видано 149 направлень на протезноортопедичні вироби та 208 направлень на виготовлення технічних засобів
реабілітації.
До Дня Перемоги 1628 ветеранам війни у 2018 році виплачено разову
грошову допомогу на загальну суму 1 387 900 грн.
Учасникам Революції Гідності, які отримали різні ступені тілесних
ушкоджень під час Євромайдану та сім’ям загиблих (померлих) учасників
Майдану виплачено одноразові грошові допомоги з Державного бюджету на
загальну суму 1 389 100 грн.
Військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, у
2018 році виплачено матеріальну допомогу 33 особам на загальну суму
73 200 грн.
Житлові субсидії
За 2018 рік до управління соціального захисту населення звернулося 4
551 заявник за наданням субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, що на 9% більше у порівнянні до 2017 року –
4146 звернень.
Кількість домогосподарств, яким призначені субсидії станом на
01.01.2019 рік становить 4992 (у порівнянні станом на 01.01.2018року –
10 425). Середній розмір призначених субсидій у грудні 2018 - 1413,9 грн. (у
порівнянні у грудні 2017 - 2169,35 грн.).
З початку року за рахунок коштів державного бюджету призначено:
- субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг на загальну суму 77 922 600 грн.;
- субсидії для відшкодування витрат для придбання твердого палива на
загальну суму 2 554 000 грн..
36

Монетизація субсидій
У 2018 році 5099 одержувачам субсидій, які економно споживали
енергоносії, перераховано частину невикористаної субсидії на їх особові
рахунки на загальну суму 3 243 700 грн..
Пільги
Станом на 01.01.2019 року в Єдиному державному автоматизованому
реєстрі осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою перебувало
17650 пільговиків. 4164 сім’ям пільговиків надано пільги на оплату житловокомунальних послуг в сумі 6 844 300 грн., пільги для придбання твердого
палива та скрапленого газу на суму 280 200 грн.
Станом на 01.01.2019 року за рахунок коштів районного бюджету
надано:
- 47 особам з інвалідністю по зору - пільги на оплату житловокомунальних послуг на суму 97 000 грн., зокрема із знижкою для І групи 50% та ІІ групи - 40%;
- 5 учасникам бойових дій ОУН-УПА - пільги на оплату житловокомунальних послуг на суму 18 200 грн., зокрема із знижкою 75% за
користування комунальними послугами та придбання твердого палива.
У 2018 році діяли 3 районні програми щодо соціального захисту
населення, загальний обсяг фінансування яких становить 1 742 311, 00 грн.
Соціальний захист учасників АТО, ООС
Серед пріоритетних завдань для райдержадміністрації є соціальна
підтримка учасників АТО, ООС та членів їх сімей.
Станом на 01.01.2019 року на обліку в управлінні соціального захисту
населення райдержадміністрації перебуває 263 учасники АТО, ООС з них:
- 11 осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- 214 учасників бойових дій;
- 3 бійці-добровольці;
- 2 сім’ї загиблих учасників антитерористичної операції;
- 6 сімей померлих учасників АТО, ООС;
- одна сім’я зниклого безвісти військовослужбовця.
Згідно інформації Калуського об’єднаного міського військового
комісаріату станом на 01.01.2019 року демобілізовано 182 учасники АТО,
ООС (звільнених із військової служби з лав Збройних Сил України та інших
формувань).
З метою забезпечення вирішення питань соціального захисту учасників
АТО, ООС та членів їх сімей у 2018 році діяла «Районна Програма соціальної
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2018
рік», затверджена рішенням сесії Калуської районної ради від 14.12.2017
року № 185-13.
На 2018 рік на реалізацію заходів Програми було передбачено обсяг
фінансування у районному бюджеті 574 200 грн..
У 2018 році відбулося 8 засідань комісії з питань надання матеріальної
допомоги учасникам АТО, ООС та членам їх сімей Калуської районної
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державної адміністрації та Калуської районної ради. Прийнято рішення
надати грошову допомогу:
- на лікування: 9 учасникам АТО, ООС на загальну суму 18 000 грн.
(по 2 000 грн. на заявника);
- на зубопротезування: 27 учасникам АТО, ООС на загальну суму 115
884 грн. (до 5 000 грн. на заявника);
- на закупівлю твердого палива (дров): 22 учасникам АТО, ООС на
загальну суму 33 000 грн. (1 500 грн. на заявника);
- на виготовлення документації із землеустрою: 11 учасникам АТО,
ООС на загальну суму 9 350 грн. (по 850 грн. на заявника);
- на поточний ремонт житлових приміщень: 9 учасникам АТО, ООС
на загальну суму 40 507 грн. (до 5 000 грн. на заявника);
- матеріальна допомога для матерів загиблих учасників АТО, ООС
(Беляєвій М.І. та Пукіш М.М.) по 1 000 грн. до роковин трагедії.
У 2018 році проведено виплату щомісячної допомоги 8 родинам
загиблих, померлих та зниклого безвісти учасників АТО, ООС у розмірі 1
700 грн. (прожитковий мінімум станом на 01.01. 2018р.) на загальну суму 156
400 грн.
Пільгами з оплати вартості житлово-комунальних послугу розмірі 50
відсотків від нарахованих платежів користуються 13 учасників АТО, які не
мають статусу учасника бойових дій (тобто згідно довідки про
безпосередню участь в АТО, ООС) і у 2018 році за рахунок коштів
районного бюджету відшкодовано 14078 грн. (в тому числі за умови
співфінансування з бюджету Верхнянської ОТГ – 2 000 грн.).
З обласного бюджету виплачуються щомісячна додаткова виплата
для трьох бійців-добровольців у розмірі 500 грн. кожному.
На виконання Указу Президента України від 15.03.2015 року № 150
«Про
додаткові
заходи
щодо
соціального
захисту
учасників
антитерористичної операції» прийняті постанови Кабінету Міністрів України
щодо забезпечення учасників АТО, ООС санаторно-курортним лікуванням,
психологічною реабілітацією та професійною адаптацією, зокрема:
- постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 200
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції
Гідності та учасників антитерористичної операції санаторно- курортним
лікуванням»: у 2018 році санаторно-курортним лікуванням забезпечено 18
учасників бойових дій з числа учасників АТО, ООС;
- постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 року № 432
«Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації
учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції
Гідності»: у 2018 році трьох учасників АТО, ООС направлено на
професійну адаптацію (навчання на курс водіїв транспортних засобів
категорії «В», «С») за рахунок коштів державного бюджету (з розрахунку
5000 грн. на одну особу);
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- постанови Кабінету Міністрів України від 27.12. 2017 року № 1057
«Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників
антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності»:
у 2018 році послугами із психологічної реабілітації забезпечено двох
учасників бойових дій із числа учасників АТО, ООС за рахунок коштів
державного бюджету (з розрахунку 8 100 грн. на одну особу).
Громадською спілкою «Громадське об’єднання Калущини учасників
бойових дій (АТО) на сході України імені Романа Шухевича» організовано
надання реабілітації та оздоровлення послуг для учасників АТО і членів їх
сімей на території Калуського району у приватній садибі «Джерело»
(с.Пійло).
Впродовж 2018 року разом там провели відпочинок та отримали
послуги загалом 56 осіб. З районного бюджету згідно діючої Програми було
направлено громадській організації 102 185 грн. на відшкодування витрат за
надані послуги.
У 2018 році було проведено 2 засідання районного Центру надання
допомоги учасникам АТО, ООС (29.03.2018року і 29.11.2018 року) разом з
учасниками АТО, ООС і представниками структурних підрозділів районної
державної адміністрації та установ району, відповідальних за різні напрями
діяльності районного Центру.
Рішенням сесії Калуської районної ради від 06.12.2018 року № 265-19
затверджено районну Програму соціальної підтримки учасників АТО, ООС
та членів їх сімей на 2019-2021 роки і обсяг фінансування становить 479 200
грн.
В районі здійснює діяльність Калуський районний територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), основним
завданням якого є виявлення громадян, які потребують сторонньої допомоги,
визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні та
забезпечення якісного надання соціальних послуг.
За звітний період виявлено 2417 громадян похилого віку, інвалідів,
хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності), інших громадян, які перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують соціального обслуговування ( надання соціальних
послуг). Фактично обслужено 2401 осіб, що становить 99,3 %.
З виявлених 568 одиноких та самотніх громадян, які потребують
надомного обслуговування на безоплатній основі, охоплено 568 чол., що
становить 100 %. Підопічним надавались різні види послуг на підставі даних
карти індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надані
соціальних послуг), договору про обслуговування, заяви, довідки про склад
сім’ї та медичного висновку. За звітний період соціальними робітниками
вдома 568 одиноким надано 68804 послуг.
Соціальними працівниками виявлено 1208 чол. та обслужено 1192
громадян, які потребують грошової та натуральної допомоги, з них 921 чол.
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не мають працездатних родичів, які повинні забезпечити їм догляд та
допомогу.
За звітний період надано 9054 послуг по забезпеченню натуральною
допомогою на суму 1908,1 тис.грн, з них продуктовими пайками 8553
послуги на суму 138,6 тис. грн., речам бувшими у вжитку 501 послуга на
суму 59,4 тис. грн.
На благодійний рахунок, який відкритий при територіальному центрі,
станом на 01.01.2019 року надійшло 27,1 тис. грн., закуплено продуктів
харчування та надано 1498 послуг по їх видачі на суму 22,8 тис. грн.
Крім того, надаються пенсіонерам та інвалідам послуги по
забезпеченню технічними засобами реабілітації з пункту прокату та
транспортні послуги, послуги по ремонту одягу та перукаря. Станом на
01.01.2019 року надано 1796 послуг зокрема: перукаря - 414 чол., швачки
– 392 чол., та транспортних послуг – 904 чол.
У складі відділення створений пункт прокату технічних засобів
реабілітації, що були у використанні. Станом на 01.01.2019 року виявлено 86
громадян, які за висновком ЛКК потребують забезпечення засобами
реабілітації та забезпечено їх інвалідними візками та іншими технічними
засобами реабілітації.
Щорічно проводиться комплекс заходів з метою забезпечення
підопічних великодніми кошиками. Всього до Великодніх свят надано
продуктів харчування на суму 93,0 тис.
Станом на 01.01.2019 року одноразову грошову допомогу одержали
134 чол., що перебувають на обліку в територіальному центрі.
Традиційно щорічно проводится
святкування 1 жовтня –
Міжнародного дня громадян похилого віку та 3 грудня – Міжнародного дня
інвалідів. 1 жовтня
організовано благодійний обід для 33 одиноких
громадян Підмихайля та Бережниці, а 3 грудня в с.Боднарів організовано
благодійний обід для
27 одиноких громадян за участю колективів
художньої
самодіяльності,
учнівської
молоді,
представників
райдержадміністрації, місцевої влади та вручено їм продуктові набори.
Із коштів місцевого бюджету Калуським районним територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 200
одиноким громадянам закуплено продуктові набори на суму 20,0 тис. грн.
Працівники територіального центру організовують та проводять
виїзні лекції, бесіди, зустрічі осіб похилого віку та інвалідів з благодійним
організаціями, представниками органів виконавчої влади, а також виступи
художніх колективів, гуртки дозвілля та відпочинку в селах району.
Проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань соціального
захисту населення, надають допомогу при оформленні громадянами
вищевказаних категорій субсидій, пільг тощо.
На виконання наказу Мінсоцполітики України від 25.08.2011 № 326
«Про впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього
віку» на базі Войнилівської селищної ради та усіх сільських рад організовано
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надання соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку», де
станом на 01.01.2019 р. пройшли навчання 243 осіб.
Реалізація державної політики з питань дітей
Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей
райдержадміністрації була спрямована на реалізацію державної політики з
питань дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, запобігання дитячій
бездоглядності
та вчиненню
правопорушень неповнолітніми.
У 2018 році в районі діяли районна цільова програма соціального
захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2016-2020 роки та районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022
роки.
З районного бюджету у 2018 році для реалізації зазначених програм
виділено 35000 грн., в тому числі 20000 грн. - для проведення ремонтних
робіт (використано 20000,00 грн. - для поточного ремонту будинку з метою
покращення житлових умов проживання дитини-сироти), 15000 грн. - для
проведення заходів (використано - 14899,00 грн.).
При районній державній адміністрації створені та діють координаційна
рада у справах дітей та комісія з питань захисту прав дитини, роботу яких
забезпечує служба у справах дітей. На засіданнях зазначених дорадчих
органів розглядаються питання щодо соціального і правового захисту дітей,
у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення.
Протягом 2018 року проведено 5 засідань координаційної ради у
справах дітей райдержадміністрації, на яких розглянуто 19 питань та 12
засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 134
питання. По кожному з розглянутих питань прийняті відповідні рішення.
Проводилась відповідна робота щодо реалізації права дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї. Зокрема,
із 44 дітей, які перебувають на обліку, 40 влаштовано під опіку, піклування
громадян, 2 дітей – в дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), 1 дитина – в
Надвірнянський будинок дитини, 1 дитина – в Бурштинський торговельноекономічний коледж. Загалом сімейними формами виховання охоплено 95%
дітей.
В Калуському районі створені та функціонують 4 прийомні сім’ї, в
яких виховується 5 дітей та 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Здійснюється контроль за умовами проживання, виховання та
утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
влаштовані під опіку, піклування, прийомні сім’ї. Протягом звітного періоду
відвідано всіх дітей за місцем їхнього проживання. Фактів порушень прав
дітей не виявлено.
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Забезпечено облік дітей, які можуть бути усиновлені. Станом на
01.01.2019 року на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені,
перебуває 4 дітей, позбавлених батьківського піклування.
Сформовано список усиновлених дітей, за умовами проживання яких
здійснюється контроль. На обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації перебувало 20 усиновлених дітей. При проведенні
перевірок умов проживання і виховання усиновлених дітей порушень прав
дітей не виявлено.
Забезпечено виявлення та облік дітей, які перебувають в складних
життєвих обставинах. Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 21
дитина даної категорії, з них 18 дітей взято на облік у 2018 році, знято з
обліку 24 дітей. Протягом звітного періоду обстежено умови проживання
всіх дітей даної категорії, проведено профілактичну роботу з батьками щодо
відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків, питання
щодо стану виконання батьками батьківських обов’язків заслуховувались на
засіданнях комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації.
Протягом 2018 року службою у справах дітей райдержадміністрації
проведено 48 профілактичних рейдів. За результатами попереджено 47
батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 12 батьків, обстежено
65 сімей, 18 дітей взято на облік дітей, які перебувають в складних життєвих
обставинах.
У 2018 році забезпечено проведення заходів з нагоди відзначення Дня
захисту дітей, Дня спільних дій в інтересах дітей, заходи в рамках
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», спільно з відділом культури
проведено свято до Дня Святого Миколая для дітей пільгових категорій,
службою у справах дітей райдержадміністрації придбано 62 подарунки для
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які
перебувають в складних життєвих обставинах. Крім того, проведено
перевірки правовиховної роботи у 15 загальноосвітніх закладах району, в
школах району проведено 27 заходів, якими охоплено 811 учнів, щодо
роз’яснення положень Конвенції ООН про права дитини, профілактики
правопорушень та негативних явищ серед дітей.
Забезпечення доступу до соціальних послуг найбільш вразливих
категорій населення
Впродовж 2018 року працівниками Калуського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 123 оцінки потреб
сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах під час яких
обстежено умови проживання та виховання дітей. Під соціальним
супроводом у поточному році перебувало 33 сім’ї, в яких виховується 60
дітей. У ході здійснення соціального супроводу було надано 442 послуги.
Протягом 2018 року із соціального супроводу знято 23 сім’ї, з них ; 18
сімей - з позитивним результатом, 2 – сім’ї без досягнення позитивного
результату, 3 сім’ї – у зв’язку зміною місця проживання.
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У 2018 році році під соціальним супроводом в Центрі перебували
4 прийомні сім’ї, в яких виховується 7 дітей. За прийомними сім’ями
закріплено відповідального працівника, який здійснює соціальний супровід
даних сімей, проводить відповідні бесіди з сім’єю, щодо належного
виховання та догляду за дітьми. Всі прийомні сім’ї, які створені та
функціонують на території району, були відвідані у 2018 році. Під час
відвідувань встановлено, що всі прийомні батьки належним чином
виконують свої обов’язки, фактів насильства над дітьми, які виховуються у
прийомних сім’ях не виявлено. З прийомними батьками проведені
профілактичні бесіди із зазначеного питання.
15 травня 2018 року Калуським РЦСССДМ було організовано і
проведено районний фестиваль творчості для дітей з обмеженими
функціональними можливостями «Повір у себе», у якому взяло участь 20
дітей з особливими потребами. Всі учасники свята отримали подарунки на
загальну суму 1500 грн. Калуський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді забезпечив участь трьох осіб з обмеженими
функціональними можливостями в обласному фестивалі творчості
«Горицвіт».
Спільно з службою у справах дітей Калуської райдержадміністрації
було проведено районне свято приуроченому Міжнародному дню захисту
дітей «Все починається з дитинства» у якому взяло участь 40 дітей, а саме:
діти сімей учасників АТО, діти внутрішньо переміщених осіб, а також діти
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Всі учасники свята
отримали подарунки на загальну суму 2100 грн.
Під час проведення літньої оздоровчої кампанії за рахунок коштів
Калуського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
було оздоровлено четверо дітей з обмеженими функціональними
можливостями в дитячому оздоровчому таборі «Лімниця» с. Вістова
Калуського району на загальну суму 20 160 грн.
З нагоди відзначення «Дня інвалідів» працівниками Калуського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено
захід «Все починається з добра».
З нагоди відзначення Дня святого Миколая проведено свято «Миколай
іде до дітей» для дітей пільгових категорій, зокрема для дітей з обмеженими
функціональними можливостями. Всі учасники свята отримали новорічні
подарунки на загальну суму 9375 грн.
Працівниками Калуського РЦСССДМ спільно із працівниками ССД
протягом 2018 року проводилася індивідуальна робота із неповнолітніми
правопорушниками, які схильні до порушення дисципліни, конфліктів,
агресії, шкідливих звичок, або не відвідування уроків без поважних на те
причин. Також організувалися заходи до Дня профілактики правопорушень
спрямовані на розв’язання проблеми безвідповідального ставлення дітей до
навчального процесу, пропускання уроків без поважної причини, неповаги до
вчителів та інших учнів, проявів агресивної поведінки.
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Також, фахівцями із соціальної роботи РЦСССДМ спільно із службою
у справах дітей Калуської РДА з учнівською молоддю в пришкільних
таборах району проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота,
спрямована на попередження проявів насильства, щодо здорового способу
життя, щодо попередження суїцидальних намірів серед дітей та підлітків та
проінформовано про небезпеку, яку може заподіяти прийняття участі в так
званих «групах смерті», розповсюджувалися буклети, плакати та листівки,
спрямовані на дану тематику.
Протягом 2018 року на обліку в Калуському РЦСССДМ перебувало 7
осіб молодіжного віку, які засуджені до покарань не пов’язаних з
позбавленням волі. З даними особами проведено бесіди та надано
рекомендації щодо працевлаштування, ведення здорового способу життя,
взаєморозуміння між членами родинами, спілкування з батьками та
однолітками, планування та підготовки до сімейного життя, взаємовідносин з
оточуючими людьми, попередження протиправних діянь в майбутньому. 1 –
особа, яка засуджена до покарань не пов’язаних з позбавленням волі
перебуває під соціальним супроводом в Калуському РЦСССДМ.
Впродовж 2018 року в Калуському РЦСССДМ на обліку перебувало
175 учасників АТО у яких виховується 121 дитина. Загальна кількість
демобілізованих становить 170 осіб, з яких - 26 поранені, 11- отримали
інвалідність, кількість загиблих становить - 2 особи, 1- зниклий безвісти, 5 –
померли після демобілізації, 3 – бійці добровольці. У всіх сім’ях учасників
АТО здійснено оцінки потреб з метою надання їм всебічної допомоги та
членам їхніх родин. Під час бесіди сім’ям надано інформаційні консультації
щодо оформлення матеріальної допомоги, допомоги на лікування,
оформлення статусу учасника бойових дій, прав, пільг та соціальних
гарантій, які належать учасникам бойових дій, інформаційні консультації про
можливість оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах України та
стосовно реабілітації самих учасників АТО.
Діти учасників АТО залучалися до
культурологічних та
просвітницьких заходів, які проводилися у Калуському районі. 25 дітей
учасників АТО були оздоровлені в пришкільних таборах, 7 дітей в
стаціонарних таборах Івано- Франківської області.
Щодо запобігання поширення випадків торгівлею людьми працівники
Калуського РЦСССДМ для працівників сільських рад, ФАПів, сільських і
шкільних бібліотек, постійно проводять заходи на теми: «Як не потрапити в
біле рабство», «Що таке торгівля людьми».
Дані заходи висвітлюються на сайті райдержадміністрації в засобах
масової інформації, зокрема в газеті «Вісті Калущини». Протягом 2018 року в
Калуський РЦСССДМ не надходило повідомлень щодо осіб, які постраждали
від торгівлі людьми.
Оздоровлення
дітей, молодіжна політика, розвиток фізичної
культури і спорту
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На виконання районної цільової соціальної Програми з оздоровлення
та відпочинку дітей на 2016 -2020 роки
сектором молоді та спорту
забезпечується направлення на оздоровлення дітей пільгових категорій із
соціально-незахищених сімей району, а також направлено 24 дітей на
оздоровлення до ДП УДЦ «Молода гвардія» в м. Одеса, та ДП МДЦ
«Артек» в м. Київ за надані путівки з державного бюджету.
Відповідно до розподілу путівок з облдержадміністрації у 2018 році
направлено на оздоровлення 26 дітей, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки в стаціонарні табори Івано – Франківської області.
В минулому році організовано оздоровлення під час:
- районної молодіжної
патріотичної
науково – пізнавальної
Програми «Чорний ліс -2018», в наметовому таборі відпочивали 96 дітей
району;
- участі в ІІ етапі обласної молодіжної патріотичної Програми
«Чорний ліс-2018» - оздоровлено 15 учасників;
- перебування 35 дітей спортсменів та учасників шкільної ліги сміху
в Республіці Польща (Члуховаський повіт);
- відпочинку 35 дітей
учасників шкільної ліги сміху в м.Очаків
Миколаївської області.
Відповідно до обласної комплексної програми «Молодь Прикарпаття
на 2016 –2020 рр.» та в рамках проведення Всеукраїнської інформаційно профілактичної акції «Відповідальність починається з мене», забезпечено
постійне проведення ряду молодіжних і спортивних заходів з формування
здорового способу життя, напряму профілактики правопорушень та
злочинності в підлітковому та молодіжному середовищі,
зокрема,
просвітницьких і інформаційних та регулярних рейдів робочих груп у
вечірній час по населених пунктах району під назвою “Контроль продажу”,
“Відповідальне товариство”,“Мій район – моя
відповідальність”,
профілактичний захід “Я сідаю за кермо лише тверезим”, “Я підтримую”.
Мета рейдів – це дотримання Законів України культосвітніми і
торгівельними закладами, правил поведінки дітьми та молоддю у вечірній
час.
З нагоди
відзначення та святкування
Дня Героя
проведено
“Молодіжно – спортивний КВЕСТ”, масове сходження на г. Говерла. До
Дня матері та Дня сім’ї проведено районний молодіжно-спортивний
фестиваль “Мама, тато, я – спортивна сім’я”, молода сім’я - переможець
районного фестивалю взяли участь в обласному та здобули перше місце. До
Дня молоді
проведено районний молодіжний конкурс “Ерудитів”, та
Кубок району з міні-футболу, а до Дня Незалежності України - Літні
Спортивні Ігри еред працівників відділів та управлінь РДА.
До Дня захисника Вітчизни проведено турнір з міні – футболу серед
дівчат. Молодіжно-спортивне сходження на г. Сивуля що в смт. Осмолода з
покладанням вінка крайовому провіднику ОУН УПА Шелесту. До Дня
Студента - районний турнір з волейболу серед дівчат району. До Дня
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фізичної культури і спорту - спартакіаду серед вчителів фізкультури і
спорту. Змагання з легкої атлетики в залік 27 спартакіади школярів району.
За участю Івано- Франківської спілки членів сімей загиблих, померлих
та безвісті зниклих в зоні АТО 5 грудня проводилась інтелектуальнопатріотична гра “Дзвони пам’яті”, серед учнів 8-11 класів міста та району.
22 загальноосвітніх навчальних заклади та КЗ «дитячо-юнацька
спортивна школа» Калуської районної ради.
Розвиток спорту в районі забезпечує КЗ «Дитячо-юнацька спортивна
школа» Калуської районної ради, в якій діють відділення з легкої атлетики,
спортивного орієнтування та футболу.
Із зазначених видів спорту діють 18 навчальних груп початкової
підготовки та 23 навчально-тренувальної, базової. Регулярними заняттями
охоплено 584 учні. Навчально-тренувальний процес забезпечують 10
штатних тренерів і 6 за сумісництвом, з яких 3 першої категорії, 6 другої
категорії, 2 вищої категорії.
До складу збірних команд області на участь у Всеукраїнських
спортивних іграх входили спортсмени району з вільної боротьби та легкої
атлетики.
Організацію фізкультурно-оздоровчої, спортивної та навчальновиховної роботи в районі забезпечують 43 штатних фізкультурних
працівники, зокрема:
32 вчителів фізкультури загальноосвітніх навчальних закладів;
1 працівник структурних підрозділів з фізичної культури і спорту;
10 тренерів-викладачів ДЮСШ.
Для надання послуг населенню спортивно-оздоровчого спрямування в
районні є: 15 стандартних спортивних залів; 10 приміщень для занять
фізичною культурою; 36 футбольних полів; 3 стрілецьких тирів; 65
спортивних майданчики, 5 із штучним покриттям.
У районі проведена інвентаризація всіх наявних спортивних споруд,
за результатами якої встановлено, що жодна спортивна споруда не
ліквідована і використовується за призначенням.
Проведено районні спортивні змагання і турніри пам’яті С.Бандери,
О. Гірника, І.Стуса, М.Гонського, К. Малицької, Героїв Небесної Сотні.
Вперше проведено щорічне оцінювання фізичної підготовленості
населення серед працівників сфери фізичної культури і спорту.
Однак, в роботі сфери фізичної культури і спорту району мають місце
певні недоліки:
- відсутність матеріально – спортивної та технічної бази для занять
дитячо-юнацької спортивної школи;
- у шести загальноосвітніх школах відсутні умови для проведення
занять фізичної культури і спорту;
- в переважній більшості потребують реконструкції спортивні
майданчики при загальноосвітніх навчальних закладах та ті, які перебувають
на балансі сільських рад.
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Cуспільно-політична ситуація
Cуспільно-політична ситуація в Калуському районі у 2018 році
відзначалася стабільністю та прогнозованістю. Стійких внутрішніх
конфліктоутворюючих чинників, які могли б викликати громадський
резонанс і загострити суспільно-політичну ситуацію, в районі не було.
Протягом року в районі відбувся один захід протестного характеру.
У липні мешканці села Завій
провели попереджувальну акцію, під час
якої дві години блокували трасу Калуш-Івано-Франківськ в районі села
Вістова. Протестуючі вимагали розблокувати дорогу до лісу, що пролягає
через приватизовану ділянку підприємством «Калушліспромгосп» в селі
Завій. Було вжито ряд заходів для зняття соціальної напруги в населеному
пункті.
Позитивне вирішення органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування
соціально-економічних
проблем,
які
виникають,
систематичний, планомірний та постійний діалог з людьми, відкритість та
прозорість влади, своєчасна та суттєва реакція на звернення громадян,
взаємодія з осередками політичних партій та громадських організацій, - всі
вищевказані фактори впливали на підтримання стабільної суспільнополітичної ситуації в районі.
Співпраця з об'єднаннями громадян здійснювалася для належного
забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних,
культурних та інших інтересів, консолідації громадськості району. Виборчий
процес у Калуському районі на виборах до органу місцевого самоврядування
Новицької ОТГ проходив спокійно, без конфліктів та порушень.
Райдержадміністрацією проводилися заходи за участю представників
органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади з метою
інформування громадськості щодо етапів добровільного об’єднання,
інструментів державної підтримки, децентралізації владних повноважень,
організації управління ресурсами, виконання власних і делегованих
повноважень самостійними суб’єктами місцевого самоврядування.
Здійснювалася організаційна підтримка та інформаційно-просвітницьке
сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад. У грудні з
ініціативи голови райдержадміністрації відбувся
інформаційнороз’яснювальний захід з питань добровільного об’єднання територіальних
громад, де відбулося обговорення щодо утворення Голинської об’єднаної
територіальної громади.У заході взяли участь голова Калуської
райдержадміністрації, регіональний консультант з юридичних питань (проект
«ПУЛЬС», який впроваджує Асоціація міст України за підтримки USAID),
сільські голови, громадські активісти сіл Голинь, Тужилів, Сівка-Калуська,
Пійло, Кропивник.
На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено
розділи «Добровільне об'єднання територіальних громад», «Децентралізація
влади» та «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», які наповнено
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змістовною
інформацією,
присвяченою
реформуванню
місцевого
самоврядування та добровільному об’єднанню територіальних громад.
З метою обговорення та проведення консультацій з громадськістю на
сайті
райдержадміністрації
розміщуються
проекти
розпоряджень
райдержадміністрації, проекти рішень колегії райдержадміністрації та
проекти
рішень районної ради, які готують структурні підрозділи
райдержадміністрації.
У районі у минулому році діяло 79 релігійних організацій, зокрема, 48
греко-католицьких громад, один жіночий греко-католицький монастир чину
Василія Великого в селищі Войнилів, 21 православна громада УПЦ КП та
один чоловічий монастир УПЦ КП в селі Голинь, 7 православних громад
УАПЦ і один чоловічий монастир УАПЦ в селі Підмихайля.
У селах Завадка та Довпотів релігійні громади УГКЦ та УПЦ КП
почергово використовували храми для проведення богослужінь.
Між органами влади та деканатами церков, священиками є порозуміння
і співпраця щодо вирішення проблемних питань у селах району.
Протягом 2018 року в районі не було порушень законодавства про
свободу совісті та віросповідання і законодавства про військову
(альтернативну) службу громадянами з релігійних мотивів. Загалом у районі
міжконфесійної напруженості не спостерігається.
Протягом року працювала громадська рада при райдержадміністрації,
на засіданні якої розглядалися питання соціально-економічного розвитку
району. До складу громадської ради входить 10 представників інститутів
громадянського суспільства.
Райдержадміністрація разом із активними людьми, які представляють
громадські організації і увійшли до громадської ради, спільно шукає нові
шляхи для покращення співпраці, для більш ефективного залучення громади
до головного - визначення стратегічних напрямів розвитку району.
Представники громадської ради беруть активну участь у роботі комісій та
інших дорадчих органах при райдержадміністрації.
В районі легалізовано 72 районні організації політичних партій та 26
районних організацій громадських організацій. Більшість районних
організацій політичних партій не здійснює діяльність.
Найбільшу активність районні організації політичних партій проявляли
в період виборчого процесу в Калуському районі на місцевих виборах у
Новицькій ОТГ, які відбулися 23 грудня 2018 року.
Кандидатами у депутати сільської ради Новицької ОТГ було 128 осіб.
До Новицької сільської ради ОТГ обрано 26 депутатів, 11 з яких висунуті
БПП «Солідарність», 7 – ВО «Батьківщина», 1 - партією «Українське
об’єднання патріотів - УКРОП», 1 - УНР, 6 – шляхом самовисування. На
посаду голови Новицької сільської ради
ОТГ було зареєстровано 6
кандидатів. Перемогу здобув кандидат, висунутий БПП «Солідарність».
Калуською районною державною адміністрацією налагоджено
співпрацю з районною радою та сільськими радами.
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Відкритість і доступність влади
Для інформування жителів району про діяльність райдержадміністрації
журналістів місцевих ЗМІ запрошувалось на наради, засідання колегій та
інші заходи. Забезпечено систематичне опублікування у друкованих засобах
масової інформації, на веб-сайті райдержадміністрації та висвітлення на
районному телебаченні матеріалів з пріоритетних питань державної
політики, матеріалів про події в економічній, соціальній, культурній та інших
сферах, про діяльність управлінь та відділів районної державної
адміністрації, спрямованої на вирішення актуальних питань.
Калуською
райдержадміністрацією
проводиться
аналіз
та
узагальнюється інформація про ситуацію в інформаційному пpocтopi шляхом
моніторингу місцевих друкованих та електронних засобів масової інформації і
при потребі готується спростування на критичні публікації.
Між райдержадміністрацією та місцевими засобами масової інформації
налагоджено тісну співпрацю.
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