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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. Протягом 2017 року районна державна 

адміністрація  проводила свою роботу послідовно, конструктивно, з 

визначених пріоритетів.  

У здійсненні повноважень в галузі соціально-економічного розвитку 

районна державна адміністрація 

взаємодіяла з органами місцевого 

самоврядування, керівниками 

підприємств, установ,  громадськими 

організаціями. 

Впродовж   року  забезпечено 
виконання    районних  цільових 

програм. Станом на 01.01.2018  року  

перелік  програм, виконання яких 

було передбачено у 2017 році, 

налічував 24 районні цільові  

програми  у відповідних  сферах діяльності. 
Профінансовано  16  програм на суму  3891,9  тис.грн., зокрема з: 

- районного бюджету – 3744,5  тис. грн.   

- обласного  - 92,4 тис. грн.   

- державного 55,0 тис. грн.    

Виробництво промислової продукції та послуг в районі  здійснюють 

10 підприємств. 
За результатами роботи  2017 року  промисловими підприємствами  

реалізовано  продукції  на 108553,4 тис.грн. , що складає 227 % до 2016 року          

( 2016 р.- 47850,9 тис. грн.). 

Забезпечено виконання заходів Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва в Калуському районі на 2017-2018 роки. У районі малий і 

середній бізнес становить основу підприємництва. Станом на 01.01.2018 року 
в районі  зосереджено 109 підприємств, з яких  5 середніх  та 104  малих. За  

2017  рік зареєстровано 140 приватних підприємців та 7 малих підприємств. 

Припинено дію  144  фізичних осіб та 3 малих підприємсв.  

За  2017 рік  від суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету всіх 

рівнів надійшло податків і зборів на суму 67336,5 тис. грн., що становить            
52,2 % всіх надходжень до бюджету. 

 

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність 

Серед пріоритетів  роботи районної державної адміністрації - 

максимально розширити джерела для залучення інвестицій  в економіку 

району.  



3 

 

Діяльність  райдержадміністрації щодо залучення іноземних і 

вітчизняних інвестицій  характеризується наступними показниками:  

- станом на 01.10. 2017 року в економіку району іноземними 
інвесторами з 6 країн світу залучено 27644,8 тис. дол. США прямих 

іноземних інвестицій, що становить 108,8% до початку року та 3,4% 

загальнообласного обсягу (станом на 01.01.2017 р. -  25 402,9 тис. дол. 

США); 

- обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

району за 9 місяців 2017 року склали 2881,2 тис. дол. США (до відповідного 
періоду 2016 року – 78,2%); 

- імпорту - 7522,0 тис.  дол. США (до відповідного періоду 2016 року –

131,5%). 

З метою залучення інвестицій у район, налагодження співпраці з 

організаціями громад розпорядженням голови райдержадміністрації створено 

Калуський районний ресурсний центр з розвитку громад. Калуський 
районний ресурсний центр з розвитку громад у 2017 році став кращим у 

області і отримав від донорів проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» безповоротну допомогу у вигляді оргтехніки.  

У 2017 році завершені проекти міжнародної технічної допомоги - 

проект ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (фаза ІІІ), 

загальна вартість яких склала 2058,658 тис. грн., з яких 977,73 тис. грн. (45 
тис. дол. США) - кошти Проекту (47%). 

У селі Вістова успішно впроваджено швейцарсько-український проект 

«Підтримка децентралізації в Україні» - DESPRO: «Будівництво 

водопроводу,  вартість проекту – 1176,0 тис. грн., з яких 420,0 тис. грн. – 

кошти Проекту (35,7%). 

За кошти ДФРР реалізовано інвестиційний проект «Капітальний 
ремонт для заміни вікон та утеплення фасаду поліклінічного відділу  в 

селищі Войнилів КЗ «Районна лікарня Калуської районної ради», кошторисна 

вартість - 668,741 тис. грн. з яких 599,722 тис. грн. - кошти ДФРР (89,6%).  

Підготовлено та направлено до ОДА проекти про 13 об’єктів, які 

можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФФР.  

Сівко-Войнилівська сільська рада стала переможцем 8 обласного 
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, проект 

«Виготовлення генерального плану забудови сіл Сівка-Войнилівська, 

Мошківці, Довжка Сівко-Войнилівської сільської ради», кошторисна вартість 

проекту – 295,0 тис. грн. 

Громадська організація «Вибір громади» (с. Студінка) спільно з 
громадською організацією «Центр сприяння економічного розвитку 

Калущини» взяли участь і перемогли у проекті «Дійсно разом 3,0», що 

реалізовувався завдяки «Карпатському фонду» та фінансової підтримки 

Словацького агентства з розвитку міжнародної співпраці Slovak Aid, 

залучивши таким чином кошти гранту в сумі 69,5 тис. грн. для облаштування 

роздягалень та встановлення елементів воркауту на території села Студінка. 
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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. 

   Обсяг виконаних будівельних робіт по району за   11 місяців    2017 

року склав  107724тис.грн. , що становить 164,3 відс.  до   2016 року.  

 Станом на 01.10.2017 року прийнято в експлуатацію 9028 м
2
 загальної 

площі житла.  

Забезпечено  фінансування з районного бюджету  в сумі 138,0 тис.грн. 

для надання пільгових кредитів  сільським жителям для  будівництва  

власного житла  в рамках  впровадження заходів Районної цільової  програми  

підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення 

житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2020 
роки.   

За 2017 рік в рамках програми «Власний дім» жителям  району   надано 

кредитів на  суму 270,4 тис.грн., з яких 55,0 тис.грн. - кошти державного 

бюджету, 77,4 тис.грн. - обласного, 138,0 тис.грн. -  районного бюджету 

(2016 р. – 138,0 тис.грн.). Введено в експлуатацію 1 індивідуальний будинок 

загальною площею 136,1 м
2
. 

 

Енергоефективність та енергозбереження 

Актуальним для району  залишається розв’язання проблем житлово-

комунального господарства, впровадження сучасних енергозберігаючих 

технологій та використання альтернативних джерел опалення. Над цими 

питаннями працюють керівники  бюджетної сфери, голови селищної, 
сільських рад спільно з комунальними підприємствами.  

У 2017 році забезпечено виконання заходів щодо належного 

проходження в районі опалювального сезону та стовідсоткові розрахунки за 

спожитий природний газ, електричну і теплову енергію.  

Біогазовим заводом  ТзОВ 

«Даноша»  у 2017 році вироблено 
7278,5 тис. кВт/год  електричної 

енергії,    8471,1  Гкал    теплової 

енергії, 3447,3 тис. м
3
 біогазу та  

досягнуто економії природного газу 

700,2 тис.м
3
.   

                

Торговельне обслуговування 
Станом на 01.01.2018 року 

торговельні послуги на території 

району надавали  218 підприємств 

роздрібної торгівлі, з яких 195 – стаціонарна мережа (магазини) загальною 
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торговою площею  понад 14,0 тис. м
2
, решта – дрібнороздрібна (кіоски, 

павільйони) та 30 підприємств громадського харчування  на 1197 посадкових 

місць.  
Впродовж 2017 року на території району відкрито 1 підприємство 

роздрібної торгівлі.  

 

Транспорт 

Впродовж року  вживалися заходи щодо забезпечення  на належному 

рівні  якісного  та безперебійного   обслуговування пасажирів  автобусним  
транспортом.  Загалом проведено 2  конкурси  на перевезення пасажирів на 

приміські автобусні  маршрути до сіл Негівці, Тужилів,  Підмихайля, Голинь 

і Кропивник. 

 У січні – грудні 2017 року   пасажирськимавтомобільним транспортом  

в районі перевезено 1538,1тис.пасажирів, або 93,6% до 2016 року.  

 

Територіальний розвиток 

Важливим питанням, якому районна державна адміністрація приділяє 

значну увагу, є вирішення питань життєдіяльності населених пунктів району. 

Пріоритет у роботі районної державної адміністрації у 2017 році -  всебічний 

розвиток освіти, в тому числі дошкільної освіти, культури, медицини. 

         В результаті 
злагодженої  роботи 

районної державної 

адміністрації та  органів 

місцевого самоврядування 

у 2017 році на соціально-

економічний розвиток 
територій  населених 

пунктів  та інфраструктури    

спрямовано     46 млн. 791 

тис. грн. бюджетних 

коштів,  з них: 

25 млн.  323,8 тис. грн. - з 
державного бюджету; 

9 млн. 511,5 тис.грн. – з 

обласного бюджету (в т.ч. природоохоронні -1848,9 тис.грн.); 

4 млн. 238,7 тис. грн. -  з районного бюджету; 

7 млн. 677,4 тис. грн. – із селищного та сільських бюджетів; 
40,0 тис. грн. - інші джерела. 

В тому числі на капітальний та поточний ремонт доріг з бюджетів усіх 

рівнів  спрямовано  17 млн. 235,8 тис. грн.   
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На розвиток  закладів 

освіти з усіх бюджетів   
спрямовано  16 млн. 

147,8 тис. грн., з яких:  

освоєно сільськими 

радами - 1078,4 тис. грн.;  

освоєно відділом освіти 

-  812,2 тис.грн.; освоєно 

департаментом 

будівництва, житлово 

комунального 

господарства, 

містобудування та 

архітектури облдержадміністрації  - 14 млн. 257,2 тис. грн. 

На заклади медицини з усіх бюджетів   спрямовано 2 млн. 637,7 тис. 

грн.,  з яких: 

освоєно сільськими радами -   470,3 тис. грн.    

освоєно КЗ «Районна лікарня Калуської районної ради»  -   627,6 тис. 

грн.   

освоєно департаментом будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації  – 
1539,8 тис. грн.   

На розвиток закладів культури  з усіх бюджетів   спрямовано 1 млн. 

231,5 тис. грн., з яких: 

освоєно відділом культури - 127,7 тис.грн.   

освоєно сільськими радами -   72,7 тис.грн.  

          освоєно департаментом будівництва, житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації – 

986,1   

Сільськими радами  виконано робіт на  суму 14 млн. 243,4 тис. грн., 

зокрема: 

- в закладах освіти – 1078,4 тис.грн.; 

- в закладах медицини – 470,3 тис.грн.; 
- в закладах культури - 72,7 тис.грн.; 

- в комунальній сфері – 12 622,0 тис.грн. 

  

Розвиток інфраструктури 

Одним з головних завдань соціально-економічного розвитку 
залишається ремонт та утримання у безпечному  стані доріг району.   

З районного бюджету у 2017 році сільським радам профінансовано  

903,8  тис. грн. (2016 рік - 560,0 тис. грн.) на ремонт доріг. 

Сільськими радами на капітальний та поточний ремонт доріг   

комунальної власності  освоєно  903,8 тис. грн. коштів з районного бюджету 

та 4011,4  тис. грн. власних коштів. Відремонтовано загалом  31892 м
2
 доріг. 

http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
http://www.if.gov.ua/?q=page&id=19440
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За рахунок коштів з обласного бюджету департаментом будівництва 

ОДА виконано  капітальний ремонт дороги Новиця - Середній Угринів на 

суму 1400,0 тис. грн. та Добровляни - Завій (урочище Довга Гора) на  суму 
300,0 тис. грн.  

Войнилівською селищною радою за рахунок коштів з обласного 

бюджету проведено поточний ремонт автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення на суму 200,0 тис. грн.  Відремонтовано   

2381 м
2
 доріг. 

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області, виконано дорожніх робіт на суму 16753,8 тис. грн. 

  

Природоохоронні заходи 

У полі зору районної державної адміністрації продовжують  

залишатися питання екології та раціонального природокористування.  

У 2017 році продовжено  виконання заходів, передбачених  Програмою 
охорони навколишнього природного середовища в Калуському районі на 

2016-2020 роки.    

На виконання  природоохоронних заходів програми  з обласного  

фонду охорони навколишнього природного середовища   було передбачено 

2617,3 тис. грн. (2016 рік - 1988,2   тис.грн.).  

Фактично використано  1848,9 тис.грн. (2016 рік - 1988,1 тис. грн.), 
зокрема на: 

(розпорядник коштів - департамент будівництва, житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури ОДА) 

- нове будівництво берегозакріплювальних споруд на правому березі   

р. Лімниця в с. Вістова  - 1499,0 тис.грн.;  

- будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Копанки – 
208,3 тис. грн.; 

- реконструкція існуючих каналізаційних мереж та каналізаційної 

насосної станції в с. Копанки - 760,0 тис.грн.; 

(розпорядник    коштів  - управління водних ресурсів)   

- відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану р.Сівка  в с.Сівка-Калуська (в т.ч. виготовлення ПКД) – 
141,6 тис. грн.  

З обласного бюджету виділено 850,0 тис.грн. на проведення 

геофізичних, геологічних та картографічних досліджень і розробки 

генерального плану сіл Кропивник, Сівка-Калуська та прилеглих до міста 

Калуша сіл (розпорядники коштів Кропивницька (454,0 тис. грн.) та  Сівко-
Калуська  (396,0 тис. грн.)  сільські ради).  Фактично  Кропивницькою 

сільською радою освоєно  388,0 тис. грн., Сівко-Калуською – 335,0 тис. грн. 
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Житлово-комунальне господарство 

В результаті виконаних відповідних заходів з  метою  своєчасної  

підготовки до стабільної роботи в 
осінньо-зимовий період  станом 

на 15.09.2017 року  заклади 

соціальної сфери  були 

стовідсотково  підготовлені до 

роботи  в осінньо-зимовий 

період.   
Станом на 01.01.2018 року 

бюджетними установами 

забезпечено  стовідсоткову 

оплату за  спожиті  енергоносії, 

безперебійну роботу  всіх джерел 

теплопостачання  та   готовність 
комунальних служб для ліквідації наслідків можливого  снігопаду.  

В 2017 році проведено ремонт водонапірної башти в с-щі Войнилів.  

Селищною та  18 сільськими радами  виконано робіт з  будівництва  та 

відновлення мереж  вуличного освітлення населених пунктів. При цьому 

встановлено понад 250 нових енергоефективних світильників  та 15 км  

мережевого кабелю.  
Через засоби масової інформації, зокрема ТРО «Незалежність» 

проводилася роз’яснювальна робота з питань енергоефективності.   

 

Земельні відносини 

За   2017 рік спеціалістами міськрайонного управління у Калуському 

районі та м.Калуші головного управління Держгеокадастру в Івано-
Франківській області видано 3202 витягів про державну реєстрацію 

земельних ділянок, надано  1222  витягів з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку.  

Проведено інвентаризацію сільськогосподарських земель державної 

власності за межами населених пунктів на площі 3436,47га.  

За 2017 рік  ТзОВ «Даноша» укладено з власниками паїв 136  договорів  
оренди землі на земельні частки (паї) на площу 69,80 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та  станом на  01.01.2018 

року оплачено пайовикам за користування земельними частками (паями)   на 

загальну суму  6 млн.500 тис. грн.  

У 2017 році державним підприємством «Івано-Франківський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою» виготовлено технічні 

документації з грошової оцінки земель населених пунктів у 

Середньоугринівській, Студінській, Перевозецькій, Томашівській і 

Тужилівській сільських радах, які вже пройшли державну експертизу.  
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За 2017 рік продано право оренди на земельних торгах через  аукціон 

на 5 земельних ділянок загальною площею 27,8216га на загальну суму 71  

тис.108 грн.   
У власність  продано на земельних торгах 4 земельні ділянки загальною 

площею 1,6902 га на загальну суму 926 тис.680 грн.   

Фактично надійшло коштів за 2017 рік в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в розмірі  24 тис. 

66 грн.   

В 2017 році видано 787 позитивних  висновків та 834 витягів з 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок.  

Із 221 заяви учасників АТО  дано дозвіл на розроблення 138 проектів 

землеустрою. В основному учасники АТО потребують земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. У зв’язку з відсутністю генеральних планів  забудови певних масивів 

немає можливості повністю задовільними потреби учасників АТО.  
Для  вирішення питань у земельній сфері на території Калуського 

району розроблена Програма земельної реформи на 2011-2020 роки, яка 

включає в себе ряд заходів, пов’язаних із регулюванням і впорядкуванням 

земельних відносин. 

 

Агропромисловий комплекс  
У 2017 році під  посів  сільськогосподарських  культур  відведено  у 

районі 24,0 тис. га ріллі, в тому числі сільськогосподарськими  

підприємствами  - 9,4 тис. га, господарствами  населення  - 14,6 тис. га. 

В аграрному секторі району займаються виробництвом 

сільськогосподарської продукції 36 сільськогосподарських підприємств, в 

тому числі 30 фермерських  господарств.  
У 2017 році  сільськогосподарськими підприємствами зібрано зернові  

культури з площі 6190 га, валовий збір зерна склав 39,6 тис.тонн при 

середній врожайності  63,9 ц/га.  (51,4 ц/га - урожайність в області у 2017 

році). 

Крім того, зібрано озимий ріпак з площі 1393 га, намолочено 4,9 тис. 

тонн, при середній врожайності 35,4 ц/га (34,5 ц/га - урожайність ріпаку у 
2016 році в районі). 

Соняшник зібрано з площі 130 га,  при урожайності 35,8 ц/га  валовий 

збір становить 465 тонн ( урожайність у 2016 році в районі - 23,4 ц/га). 

Виробництво сої становило 2401 тонну з площі 1297 га, урожайність у 

2017 році - 18,5 ц/га. 
Валовий збір картоплі у сільськогосподарських підприємствах 

становив 672 тонни  при урожайності 181 ц/га (урожайність картоплі в 

області у 2017 році -169,1 ц/га); овочів - 547 тонн при урожайності 277 ц/га 

(урожайність 154,0 ц/га у районі в 2016 році, урожайність в області  у 2017 

році -170,7 ц/га). 
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Під  урожай  2018 року  проведено  посів  озимих  зернових у 

сільськогосподарських підприємствах  на  площі  3049 га, в т.ч  озима 

пшениця - 1624 га, жито – 279 га , ячмінь -1146 га.  Посів ріпаку проведено на 
площі 1456 га. 

Станом  на  01.01.2018 року  в  сільськогосподарських  підприємствах  

району   утримувалось 341 голова поголів’я  ВРХ (+12 голів до 01.01.2017 

року), в тому  числі 207 корів (+6 голів до 01.01.2017 року). Поголів’я  свиней  

в  районі  становить  105694  голови  за  рахунок  ТзОВ «Даноша».  

За  2017 рік  сільськогосподарськими  підприємствами вироблено:   
- 22023 т  м’яса – вирощування м’яса сільськогосподарських тварин, 

що  становить  104 відсотки  до аналогічного періоду минулого року;  

- 1739 т молока, що становить 110 відсотків   до  аналогічного періоду 

минулого року.    

Середній надій молока від однієї корови  становив за 2017 рік - 8401 кг, 

за 2016 рік - 7895кг. 
 

Пенсійне забезпечення 

На обліку в Калуському  об’єднаному  управлінні Пенсійного фонду 

України станом на 01.01.2018 року перебуває 36307 одержувачів пенсій усіх 

категорій, в тому числі 16946 осіб з району, усіх категорій, яким у звітному 

періоді забезпечено своєчасне і в повному обсязі проведення пенсійних 
виплат.  

В результаті перерахунків пенсій відповідно до різних урядових 

програм, середній розмір пенсійної виплати у районі збільшився на  405,72 

грн., або на 26,2 %; 1549,35 грн. (станом на 01.01.2017 р.) до 1955,08 грн. 

(станом на 01.01.2018 р.). 

Крім того, станом на 01.01.2018 року призначено 1249 нових пенсій. 
В  Калуському об’єднаному управлінні  Пенсійного фонду України 

Івано-Франківської області на обліку перебуває четверо громадян-

переселенців з АР Крим та  42 особи, які переїхали із зони АТО. 

До бюджету Калуського об’єднаного управління Пенсійного фонду 

України Івано-Франківської області за 2017 рік надійшло 24304,71 тис.грн. 

власних надходжень, що виконано на 118,43 %. В порівнянні з минулим 
роком (15902,58 тис.грн.) надійшло на 8402,13 тис.грн. більше, або 152,84 %.  

Заборгованість до бюджету Пенсійного фонду по платниках 

Калуського району за 2017р. збільшилась на 23,1 тис.грн. і становить 68,8 

тис. грн. Заборгованість збільшилась за рахунок ПП "Томметал", справу 

якого передано на розгляд до господарського суду Івано-Франківської 
області на стадію ліквідаційної процедури. 

 

Зайнятість населення 

Протягом  2017 року в Калуському міськрайонному центрі зайнятості 

перебувало на обліку 888 безробітних з числа жителів району, з них 380 -

жінок та 242 - молодь віком до 35 років.  
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За звітний період  послугами служби зайнятості скористалось 3162 осіб 

жителів сільської місцевості. Питання зайнятості населення є першочерговим 

та приорітетним завданням служби зайнятості. Фахівці Калуського центру 
зайнятості співпрацюють з соціальними партнерами – роботодавцями щодо 

вирішення питання працевлаштування незайнятих громадян. У  2017 році на 

заявлені вакансії, службою зайнятості було працевлаштовано 1838 осіб з 

числа жителів району, з них 462 особи мали статус безробітних. 

Одним із ефективних шляхів працевлаштування населення є навчання, 

перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. Даною послугою 
скористалось 195 осіб за відповідний період, з яких 195 осіб 

працевлаштовано. 

Для заохочення роботодавців не менш важливим є компенсація 

єдиного соціального внеску на створене нове місце, на яке працевлаштована 

особа з числа безробітних. У 2017 році  36 осіб працевлаштовано на 

новостворені робочі місця з категорії жителів району.  
Тимчасова зайнятість осіб з числа безробітних  дає можливість 

громадянам мати тимчавовий заробіток. Так, службою зайнятості 146 осіб з 

числа жителів району залучено до робіт тимчасового характеру.  

Фахівцями центру зайнятості постійно проводиться профорієнтаційна 

робота з незайнятими особами та школярами. Протягом  2017 року для 

безробітних проведено 58 семінарів з питань самозайнятості на тему «Як 
започаткувати власну справу?». Як результат, 3 осіб з числа жителів району 

отримали одноразову виплату допомоги з безробіття і започаткували власну 

справу. 

 

Надання адміністративних послуг 

           Для забезпечення виконання вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги» в  районі діє центр надання адміністративних 

послуг (далі - ЦНАП). У 2017 році  центром надання адміністративних 

послуг надано 11 450 послуг, а в середньому за місяць - 951 послугу.  
Через ЦНАП  можна отримати до 170 різновидів адміністративних 

послуг, які включають у себе найбільш затребувані послуги у сфері 

земельних відносин, бізнесу та нерухомості. З року в рік спостерігається 
позитивна тенденція до збільшення кількості наданих адміністративних 

послуг. В районі вживаються заходи, спрямовані на інтеграцію найбільш 

важливих для громадян адміністративних послуг у центр надання 

адміністративних послуг.  

За рейтинговою оцінкою результатів соціально-економіного розвитку   
районів за 9 місяців 2017 року центр надання адміністративних послуг 

райдержадміністрації зайняв 1 місце в області.  

 

Бюджетна сфера 

Упродовж останніх років в районі спостерігається позитивна динаміка 

надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.  



12 

 

За підсумками 2017 року доходи державного і місцевих бюджетів 

району склали   506 480,5  тис.гривень і зросли у порівнянні з попереднім 

роком на 17,2 відсотків (+ 74 395,4 тис. грн), з них до державного бюджету 
надійшло  54 210,7 тис. грн. 

Фактично  за 2017 рік місцевий бюджет Калуського району отримав 

надходження по загальному та спеціальному фондах (з урахуванням 

трансфертів) в сумі 452 269,8 тис. грн,  що становить 100,2 відсотків 

виконання (+1 060,7 тис. грн) до уточнених планових показників. У 

порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 
32,1 відсотків (+109 822,0 тис. грн).  

Протягом 2017 року вдалося забезпечити виконання усіх  запланованих 

дохідних джерел до планових показників як  по загальному, так і по 

спеціальному фондах. Бюджет району по власних доходах виконано на 108,2 

відсотків до уточненого річного призначення. При уточненому плані на рік 

53 554,9 тис. грн фактично надійшло 57 922,2 тис. грн. Приріст доходів 
місцевих бюджетів району  (без врахування трансфертів) за 2017 рік склав 17 

687,0 тис. грн, або 44,0 відсотків. 

За 2017 рік до місцевих бюджетів району перераховано міжбюджетних 

трансфертів з державного бюджету на загальну суму  365 425,4  тис. грн, або 

99,1 відсотків до уточненого річного плану.  

У повному обсязі до бюджетних призначень одержано базову дотацію в 
сумі  23 713,2   тис. грн, додаткову дотацію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на утримання закладів освіти і охорони здоров’я – 18 997,2 тис. 

грн, стабілізаційну дотацію – 3 252, 5 тис. грн, освітню та медичну субвенції 

– 69808,3 тис. грн та 39 447,4 тис. грн відповідно, субвенцію на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку в сумі  984,0 тис. грн. Крім 

того, до бюджету Калуського району надійшло субвенції, що носять 
соціальний характер, в загальній сумі 208 млн 520,3 тис.грн. 

Враховуючи надходження власних доходів, міжбюджетних трансфертів 

з бюджетів всіх рівнів, видаткова частина по загальному та спеціальному 

фондах бюджету району за 2017 року склала 437 млн 431,9 тис. грн, з яких 

видатки загального фонду склали 421 млн 243,3 тис. грн, спеціального – 16 

млн 188,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року  
видатки загального фонду  зросли на 101 млн 680,7 тис. грн. 

Як і в попередні роки, основну питому вагу у загальному обсязі 

видатків загального фонду (без врахування трансфертів) займають видатки 

на захищені статті бюджету – 91,7 відсотків, або 178 млн 308,5 тис. грн, 

зокрема: на оплату праці і нарахування на заробітну плату  - 82,7 відсотків, 
або 160875,3 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,4 

відсотків, або 14305,8 тис. гривень,  інші захищені статті – 1,6 відсотків. 

Завдяки вжитим спільним заходам на державному і місцевому рівнях в 

районі станом на 01.01.2018 року прострочена кредиторська заборгованість із 

заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що 

фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету відсутня. 
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Так, упродовж 2017 року на вказану мету  додатково спрямовано кошти 

в сумі 12 млн 527,6 тис. грн:  

       - за рахунок спрямування вільних залишків коштів загального фонду 
бюджету, що склався на початок року – 2 213,3 тис. гривень;  

       - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих 

бюджетів – 2943,2 тис. гривень;  

       - за рахунок перерозподілу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень  - 839,4 тис. гривень; 

       -  за рахунок  інших джерел – 6 531,7 тис. гривень. 
 Крім того, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 441,6 тис. 

гривень: 

- за рахунок спрямування вільних залишків коштів загального фонду 

бюджету, що склався на початок року – 165,4 тис. гривень; 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих 

бюджетів – 224,2 тис. гривень; 
- за рахунок перерозподілу видатків у межах загального обсягу 

бюджетних призначень  - 52,0 тис. гривень. 

Медикаменти -  250,0 тис. гривень. 

Також з державного бюджету отримано кошти в сумі 984,0 тис. грн як 

субвенцію на соціально-економічний розвиток окремих територій, які 

спрямовано сільським радам, зокрема: 
    *  на капітальний ремонт  вуличного освітлення – 884,0 тис. гривень, з 

яких: 

            - Голинській сільській раді – 290,0 тис. грн; 

          - Пійлівській сільській раді – 299,0 тис. грн; 

          - Перевозецькій сільській раді – 295,0 тис. грн. 

     *  на капітальний ремонт  дитячого майданчика – 100,0 тис. грн: 
           - Ріп’янській сільській раді – 50,0 тис. грн; 

           - Підмихайлівській сільській раді – 50,0 тис. грн. 

 

Освіта. Культура. Охорона здоров’я 

 

Освіта 
На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту» у 2017 році в районі функціонувало  29  

загальноосвітніх  шкіл, з них: 1 ступеня – 4, 1-П ступенів – 14, в них 2 

філіали; 1-Ш ступенів – 11, в них 1 філіал.  

У 2017-2018 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 
навчається 4400 учнів. Середня  наповнюваність у класах становить 15,2 

учня. У 2017 році свідоцтва про базову середню освіту отримало 395  учнів, 

атестати про  повну загальну середню освіту 144 учні.  Бюджетні видатки на 

1 учня за 2017 р. склали  22,7 тис. грн та коливаються від 14,7 тис. грн. 

(Голинська ЗОШ І-ІІІ ст.) до 51,1 тис. грн (Перекосівський НВК І ст.). 

Гарячим харчуванням охоплено 97.5 % школярів, 2.5 %- буфетна продукція.  
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За бюджетні кошти харчуються : 30 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 418 учнів, батьки яких мають статус 

малозабезпечених; 61 учень, батьки яких були  учасниками АТО чи 
мобілізовані; 35 дітей – інвалідів.  

Інклюзивна форма навчання організована для одного учня на базі 

Перевозецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. В районі планується 

створення інклюзивно-ресурсного центру для надання індивідуальної 

психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами.      

В  районі нараховується 5 дошкільних навчальних закладів та 9 
навчально-виховних комплексів. В них нараховується  774 дитини. На 100 

місцях в дошкільних закладах виховується 126 дітей. Черга в дошкільних 

закладах становить 102 дитини. Харчування дітей трьохразове, вартість 

харчування в 2017 році становила   17 грн у день. Батьківська плата 8,50 грн, 

тобто 50 відсотків від загальної вартості. При загальноосвітніх навчальних  

закладах працює 16  груп з підготовки до школи  дітей, які не відвідують 
дошкільні заклади, в них нараховується 173 дитини. Охоплення дітей 

дошкільною освітою (ДНЗ, НВК) становить 50 % (діти віком від 3-х до 6-ти 

років); всіма формами дошкільної освіти – 62 %; діти п’ятирічного віку  - 

98%. 

Охоплення дітей дошкільною освітою ще не повністю задовольняє 

потреби населення. Районною владою, відділом освіти вивчалося питання 
щодо потреби охоплення дошкільною освітою дітей в селах Мостище, 

Цвітова, Лука, Томашівці, Завій, Ріп’янка. Планується реорганізація 

Томашівської ЗОШ І-ІІ ст, Ріп’янської ЗОШ І-ІІІ ст. в навчально-виховні 

комплекси.  

Ведеться робота із виконання державної програми «Шкільний 

автобус». Підвозом до місця навчання і назад у районі  охоплено 432 учні          
(шкільними автобусами - 213,  рейсовими автобусами - 219)  до 17 закладів 

освіти району. Перевезення учнів до навчальних закладів здійснюється 

шкільними автобусами, а також згідно договорів, укладених між відділом 

освіти та приватними перевізниками. Також потребують підвезення 333 

педагогічні працівники; з них 13 підвозяться шкільними автобусами, а 310  

педагогів їдуть рейсовими автобусами за власні кошти.  
У даний час навчальні заклади  Калуського району забезпечені 

шкільними автобусами на 60 % від потреби. Для повного забезпеченн ще 

потрібно 4 шкільних автобусів для таких навчальних закладів: Новицького 

НВК І-ІІІ ст., Староугринівської ЗОШ І-ІІІ ст., Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Завійської ЗОШ І-ІІ ст. 
Протягом  літнього періоду 2017 року в навчальних закладах району 

організовано роботу 21  пришкільного табору з денною формою 

перебування. Охоплено організованим відпочинком у 2017 році  733 (25%) 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів віком від 7 до 17 років. Вартість 

харчування становила 15 грн. в день на одну дитину. На функціонування 
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пришкільних таборів з денною формою перебування використано  153 тис. 

930 грн. 

В першу чергу до оздоровлення залучено дітей пільгових категорій. З 
метою популяризації вивчення іноземних мов в Україні у  Голинській ЗОШ І-

ІІІ ст., опорному навчальному закладі Войнилівська ЗОШ І-ІІІ ст. та 

Новицькому НВК з 29 травня до 16 червня 2017 року  функціонували літні 

мовні табори. 

На  базі ДП «Калуський лісгосп» у с. Вістова функціонував оздоровчий 

наметовий табір, в якому відпочивало 
92 учні з 10 загальноосвітніх 

навчальних закладів. Вартість 

харчування становила 60 грн. в день 

на одного учня. Використано 27 тис. 

600 грн. 

Команда  школярів (8 учнів) із 
ОНЗ Войнилівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів брала участь в ІІ етапі 

обласної молодіжної науково-пізнавальної програми «Чорний ліс – 2017». 

20 обдарованих і талановитих 

дітей відпочивали в Олькуському 

повіті (Польша).   
У відпочинково-оздоровчому 

таборі «Веселі канікули з Богом - 

2017» в урочищі Підлюте 

відпочивали 15 дітей з 

малозабезпечених сімей (вартість 

харчування становила 200 грн.  в 
день на одну дитину). 

     У 2016 року в районі вперше було 

проведено шкільну Лігу сміху, в якій 

учасниками були  14 шкільних 

команд та задіяно понад 140 школярів.   

         У 2016-2017 навчальному 
році кількість шкільних команд 

зросла і у шкільній Лізі сміху 

взяли участь  23 шкільні 

команди. Всі команди відзначені 

та отримали призи від спонсорів 
та меценатів шкільної Ліги 

сміху.  
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Для призерів шкільної Ліги сміху організовано відпочинок у 

Долинському  районі, де діти подорожували карпатським трамваєм, поїздку в 

дельфінарій  до міста Трускавець, також діти  відвідали Львів та Кам’янець-
Подільський. Протягом 7 днів переможці Шкільної ліги  сміху (команди 

Вістівського, Новицького, Тужилівського і Підмихайлівського НВК)   

відпочивали в  Очакові. Для 

270 дітей-учасників Шкільної 

ліги сміху  організовано  

відпочинок на Шацьких 
озерах з відвідування «тунелю 

кохання» Рівненської області 

та спортивної Арени - Львів.   

     У 2017-2018 навчальному 

році у шкільній Лізі сміху 

взяли участь 18 шкільних 
команд, а це 180 школярів. За 

підсумками півфіналу в квітні буде проведено фінал за участю 10 шкільних 

команд.   

Уже третій рік поспіль в районі для випускників навчальних закладів 

організовується свято випускників «Благословенна мить і час, і люди, що 

оточують всіх нас». Всім випускникам вручено пам’ятні альбоми.  
Для  учнів 1 класів, дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, 

інших пільгових категорій  проведено новорічну виставу «Ми тихо заходимо 

в казку», в якій взяли участь 480 учнів. 

З метою виховання у молодого покоління патріотичних почуттів та 

збереження історичної пам'яті героїчної боротьби українського народу за 

незалежність, гордість за нашу державу до 75-річниці створення УПА, Дня 
Захисника України, Дня українського козацтва 13 жовтня 2017 року 

проведено урочисту ходу та парад учнівської молоді.  

  

Культура  

Мережа закладів культури Калуського району станом на 01.01.2018 

року становить 83 установи. 

Протягом 2017 року проведено 920 культурно- мистецьких заходів. 
Більшість заходів була 

спрямована на збереження та 
популяризацію українських 

національних традицій та 

фольклору із врахуванням 

етнічних особливостей 

нашого регіону. Велика увага 

в організації заходів 
приділялась військово-

патріотичному вихованню 
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дітей та молоді. У звітному періоді аматорами народного мистецтва взято 

участь у 7 міжнародних проектах, в яких отримано 11 призових місць.  

У 2017 році аматорами народної творчості взято участь у 27 
всеукраїнських та обласних мистецьких проектах, у яких отримано 14 

призових місць. 

Рішенням сесії Івано-Франківської обласної ради 2017 рік оголошено в  

області роком УПА. В цьому контексті проведено понад 30 тематичних  

заходів у всіх закладах культури 

району. Головним заходом цієї 
тематики була обласна естафета 

«Воскресне волі дух і наша 

слава», яка пройшла усіма містами 

та районними центрами 

Прикарпаття. 

      Понад 200 учасників 
художньої самодіяльності нашого 

району презентували у творчому 

контексті історію національно-

визвольного руху та його героїв в 

селищі Рожнятів. 

    Великою подією минулого року стало проведення Всеукраїнського 
фестивалю авторської пісні «Пісні, народжені в АТО», в якому взяли участь 

30 військовослужбовців з авторськими творами із 14 міст України.  

Цього ж місяця творчі колективи району взяли участь у концертному турі 

прифронтовими містами Донецької та Луганської областях, який тривав 

протягом двох тижнів.  

У липні минулого  року 
учасники Зразкового 

аматорського духового  

оркестру Підмихайлівської 

дитячої школи мистецтв 

відвідали підшефну військову 

частину в м. Очаків. 
Паралельно із відпочинком і 

оздоровленням вихованці 

школи мистецтв виступали із мистецькою програмою під час святкування 

Дня військово-морських сил України.  

     Однією з головних подій 2017 року була презентація документального 
фільму «Одвічні істини», в якому відображено 20 театралізованих обрядових 

дійств, притаманних нашому регіону, від обряда святвечора до історії свята 

«Непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії». У зйомках обрядованих дійств 

взяло участь понад 200 аматорів народної творчості закладів культури 

нашого району.  
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Третій рік поспіль під патронатом голови районної державної адміністрації у 

районному Будинку культури 
тривають театральні дійства до дня 

Святого Миколая. Щорічно виставу 

переглядають вихованці 

дошкільних, позашкільних,  

загальноосвітніх шкіл, в тому числі 

діти пільгових категорій.  
У 2017 році працювали 3 

школи естетичного виховання, в 

яких навчалися 570 учнів. 

Викладацьку роботу здійснювали 

66 викладачів. 

Одним із пріоритетних 
завдань відділу культури, зокрема шкіл естетичного виховання, є 

популяризація музичного мистецтва, задоволення потреб громадян у 

початковій мистецькій освіті, естетичне виховання дітей та юнацтва.  

В цьому контексті у Калуському районі є позитивна динаміка. Так, 

протягом 2015-2017 років контингент учнів у школах естетичного виховання 

збільшено на 112 учнів 
На території Калуського району розташовані 153 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 діють 8 кімнат-музеїв, де зберігаються 

старовинні речі побутового призначення та декоративно-ужиткового 
мистецтва.  

У звітному періоді в районі налічувалось 47 об’єктів архітектури 

місцевого  значення. Це, переважно, об’єкти сакрального мистецтва 

(дерев’яні церкви, дзвіниці, костели тощо). 

  

Охорона здоров’я 

Медичну допомогу сільському населенню надають структурні 

підрозділи  КЗ «Районна лікарня Калуської районної ради» (29 ФАПів, 9 

амбулаторій ЗПСМ, поліклінічне відділення с-ще Войнилів), 2 амбулаторії 

ЗПСМ та 8 ФАПів Верхнянської ОТГ, КЗ «Центральна районна лікарня 
Калуської міської та районної рад» з її структурними підрозділами, станція 

швидкої невідкладної медичної допомоги, Калуський  протитуберкульозний 

диспансер.  

За минулий рік в стаціонарних відділеннях  проліковано  22573 

мешканці району, в тому числі 4006 в Калуській районній лікарні.  В 

стаціонарних установах міста і району налічується всього 755 стаціонарних 
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ліжок, в тому числі 135 в Калуській районній лікарні. З розрахунку на 10 тис. 

населення (без врахування фтизіатричних міжрайонних 80 ліжок) показник 

кількості стаціонарних ліжок складає 52,9 проти обласного 76,99.  
 У  Калуському  районі народилося  463 дитини. 

Станцією швидкої медичної допомоги здійснено 24185 виїздів, в тому 

числі до  сільських жителів Калуського району  - 25,5%. 

Первинний вихід на інвалідність дорослого населення у Калуському 

районі в працездатному віці становить 205 осіб.  

За 2017р. на 135 ліжок районної лікарні проліковано 4006 хворих, 
процент госпіталізації сільських жителів становить 62,5. На 213 ліжок 

денного стаціонару проліковано 7621 хворих, з них жителів міста - 1562. 

Надавалася  амбулаторно-поліклінічна  допомога,  всього проведено 281 629 

прийомів хворих, з них на 101104  прийомах  були жителі  міста. 

Фінансові видатки на утримання Калуської районної лікарні становлять  

40 968,5 тис. грн. , (в т.ч. амбул. - 7 816,2 тис. грн., ФАПи – 3 493,9 тис. грн.). 
На  оплату праці і нарахування на заробітну плату витрачено  – 33 млн 

38,4 тис. грн. - 80,6%. 

На придбання медичних засобів для пільгових категорій населення 

витрачено 1млн 603,2  тис.  грн. з них 745,2 тис. грн. – через програму 

«Доступні ліки» 

Видатки на 1 ліжко/день склали - на медикаменти - 29,09 грн, на 
харчування - 10,33 грн. 

Надходження від благодійних, спонсорських внесків,  склало 527,7 тис. 

грн.    Дані кошти використано  на: 

- предмети та матеріали - 261,9 тис. грн.; 

- медикаменти - 58,7 тис. грн.; 

- продукти харчування - 10,4 тис. грн.; 
- оплата інших послуг (крім комунальних) -  172,9 тис. грн.;  

- оплата комунальних послуг - 2,5 тис. грн..; 

- придбано основні засоби (сервер для інтернету та кондиціонер) - 24,2 

тис. грн.. 

Від діяльності госпрозрахункового відділу  протягом року надійшло 

932,1 тис. грн.. На зазначені кошти  проведено: 
- поточний ремонт приміщень  структурних підрозділів Районної 

лікарні на суму 63,7 тис. грн.; 

- поточний ремонт водостічної системи - 49,8 тис. грн.; 

- підключено до мережі інтернет 9 амбулаторій та Войнилівське 

поліклінічне відділення - 58,5 тис. грн.; 
- гідродинамічне очищення каналізаційної мережі вартість робіт 250,0  

тис. грн.; 

          - капітальний ремонт даху лікарської амбулаторії с.Кропивник - 297,6 

тис.грн; 

          - капітальний ремонт (заміна віконних блоків) у приміщенні ФАП 

с.Довжка - 200,00тис.грн;  
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          - капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) ФАПу 

с.Бабин Середній - 75,0 тис.грн; 

          - капітальний ремонт із заміною вікон та утеплення фасаду 
поліклінічного відділення смт.Войнилів - 673,7 тис.грн; 

          -  капітальний ремонт ФАПу с.Боднарів - 470,3 тис.грн; 

          -  капітальний ремонт терапевтичного відділу (паліативні ліжка терапії) 

296,2 тис.грн. 

          А також придбано протягом року: 

          - 13 комп’ютерів та  9 принтерів - 160,6 тис. грн. 
          - датчик для УЗД апарата вартістю 65,0 тис. грн. 

Надходження по спец. фонду за  2017 року склали - 932,1 тис. грн. 

Касові видатки по спец. фонду - 959,9 тис. грн.:  

- заробітна плата - 804,1 тис. грн.; 

- предмети та матеріали - 60,0 тис. грн.; 

- медикаменти - 60,7  грн.; 
- оплата послуг (крім комунальних) - 23,2 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг - 11,9 тис. грн.. 

Від виконання заходів щодо економного та раціонального 

використання коштів сума економії за 2017 рік  склала - 1 млн 79,4 тис. грн. 

 

Організаційно-масова робота 

 

Організаційна робота районної державної адміністрації спрямовувалась 

на здійснення визначених чинним законодавством повноважень, указів 

Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів 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 2017 року проведено 8 засiдань колегії, на яких розглянуто 

24 питання,  з них 22 планових питань та 2 - додаткових. За результатами 

розгляду питань на колегії  прийнято таку ж кiлькiсть рiшень та  видано 13 
розпоряджень. Загалом у 2017 році видано 406 розпоряджень 

райдержадмiнiстрацiї. 

Структурні підрозділи  районної державної адмiнiстрацiї пiдготували 

та внесли на розгляд сесiї районної ради протягом 2017 року 40 питань. 

Органам місцевого самоврядування надавалася 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 10 нарад із селищним та сільськими 
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головами, 4 наради з начальниками відділів та управлінь 

райдержадміністрації. 

Згiдно з планом в напрямку координацiї роботи iз селищною та 
сiльськими радами, а також з метою надання їм методичної та практичної 

допомоги проведено 9 нарад-семінарів із секретарями селищної та сiльських 

рад. 

Протягом року головою районної державної адміністрації здійснено 

ряд робочих поїздок у населені пункти району з метою вирішення 

проблемних питань.  
У межах здійснення своїх повноважень та з метою своєчасної 

підготовки та проведення основних організаційних заходів з підготовки та 

проведення перших виборів Брошнів-Осадського селищного голови та 

перших виборів депутатів Брошнів-Осадської селищної ради 29 жовтня 2017 

року, перших виборів Войнилівського селищного голови та перших виборів 

депутатів Войнилівської селищної ради 24 грудня 2017 року об’єднаних 
територіальних громад працівниками відділу ведення Державного реєстру 

виборців якісно та своєчасно виконано всі покладені на відділ завдання.  

 

 

Звернення громадян 

 
За 2017 рік  до Калуської райдержадміністрації  надійшло 1565 

звернень (2147 звернень – за  2016 рік, що на 582 звернення менше) : 

- 985, або 63% звернень – на ім′я керівництва  райдержадміністрації,                 

з них:    

1) 604, або  61% 

звернень щодо надання 
одноразової грошової 

допомоги  громадянам, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах  для 

вирішення соціально - 
побутових питань та від 

учасників АТО;  

2) 381, або 39% – інші 

питання; 

     - 59, або 4% звернень – звернення, які надійшли через відділ роботи із 
зверненнями громадян апарату Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації;  

     - 521, або 33% звернень – звернення, які надійшли на «гарячу» телефонну 

лінію Урядового контактного центру.  
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На ім′я керівництва райдержадміністрації надійшло 381 звернення, що 

стосуються різних питань, що на  13 звернень менше в порівнянні  з 2016 

роком, в тому числі: 
     - письмових – 301 звернення, або 76%,  ( 277 звернень – 2016 рік;  

 усних – 80 звернень, або 24% ( 117 звернень –2016 рік.  

Колективних – 24 звернення або 2% ( 18 звернень –2016 рік, що на  6 

більше); повторних – 11 звернень  ( 7 звернень –2016 рік, що на  4 

звернення більше). 

 Основна частина з даних звернень стосується питань:  
- аграрної політики та земельних відносин - 52 звернення ( 128 звернень –

2016 рік, що на  76 звернень менше);   

 - соціального  захисту - 45 звернень (  42 звернення –2016 рік, що на  3 

звернення більше);  

- транспорту і зв′язку – 58звернень (86 звернень – 2016 рік, що на 28 

звернень менше);  
- комунального господарства – 27 звернень ( 21 звернення – 2016 рік, що 

на 6 звернень більше);  

- освіти - 11 звернень ( 11 звернень – 2016 рік);   

- сім′ї, дітей і молоді –2 звернення ( 8 звернень –2016 рік, що на 6 

звернень менше); 

- 5 звернень – праця і заробітна плата  (5 звернень – 2016 рік);  
- діяльність органів місцевого самоврядування – 18 звернень                    

(26 звернень – 2016 рік, що на  8 звернень менше); 

- інші питання – 141звернення. 

   За результатами розгляду: вирішено позитивно – 245 звернень,  

роз’яснено по суті – 94 звернення. 

         За період 2017 року на «гарячу» телефонну лінію Урядового 
контактного центру надійшло 521 звернення ( 895 звернень - 2016 рік, що на 

374 звернення менше), 70% з них - звернення по призначенню субсидій 

жителям району. 

      Більшість питань, що порушувалися у даних зверненнях, стосувались: 

         - питання субсидій – 361 звернення;  

         - транспорту – 78 звернень, або 14%;  
- земельні відносини – 12  звернень; 

- комунальне господарство - 11 звернень;  

- соціальний захист населення  – 14 звернень ;  

- діяльність службових осіб – 8 звернень; 

- благоустрій та будівництво – 8 звернень;  
- питання медицини – 1 звернення;  

- освіта – 6 звернень;  

- інші - 22 звернення.  

521  звернення задоволено та роз’яснено.  

         До Калуської райдержадміністрації за 2017 рік через відділ роботи зі 

зверненнями громадян апарату Івано-Франківської обласної державної 
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адміністрації за звітний період надійшло 59 звернень (75 звернень – за період 

2016 року, що на 16 звернень менше). 

  Основна частина звернень, що надійшли до райдержадміністрації 
через відділ роботи зі зверненнями громадян апарату обласної державної 

адміністрації стосуються: 

            - соціального захисту – 18 звернень ( 12 звернень  за 2016 рік, що на   

6 більше);  

             - аграрних питань і земельних відносин – 15 звернень  ( 13 звернень, 

за 2016 рік, що на  2 звернення більше);  
            - питання транспорту – 14 звернень  (  9 звернення за  період 2016 

року);  

            - комунального і дорожнього господарства – 6 звернень                              

( 12 звернень за звітний період 2016 р.);  

            - екологія – 3 звернень;  

            - інші питання –  3 звернення. Дані звернення роз′яснено. 
Безпосередньо до керівництва райдержадміністрації за вищевказаний 

період надійшло 604 звернення щодо надання одноразової грошової 

допомоги (  558 звернень – за 2016 рік). 

На комісії по наданню одноразової грошової допомоги  громадянам 

(сім’ям) на лікування, які опинилися в складних життєвих обставинах,  

учасникам АТО та іншим категоріям громадян району для вирішення 
соціально-побутових питань за 2017 рік надано грошову  допомогу на суму 

877700 грн. 

Комісією з розгляду заяв про закупівлю твердого палива розглянуто  15 

заяв учасників АТО,  які проживають у негазифікованих будинках та 

виплачено їм грошову допомогу на закупівлю твердого палива на загальну 

суму 15300 грн. 
    Протягом 2017 року в районну державну адміністрацію звернулося:  

        -139 інвалідів; 

        - 22 багатодітні   сім’ї; 

        - 95 пенсіонерів; 

       - 1 учасник  ліквідації аварії на ЧАЕС; 

       - 26 ветеранів праці 
       Протягом звітного періоду головою райдержадміністрації проведено 

16 особистих  прийомів громадян. Дані прийоми проводяться за участю 

керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалістів центру 

надання безоплатної правової допомоги  та голів сільських і селищної рад  

району, заявники з яких звертаються на прийом громадян. 
Звернення громадян, які потребують більш детального вивчення, за 

дорученням керівництва районної державної адміністрації, розглядаються 

комісійно з виїздом на місце.  

Відповідно до Конституції України, Указу Президента України від 7 

лютого 2008 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування», законів України 

«Про звернення громадян», «Про місцеві державні адміністрації» та з метою 

забезпечення реалізації і гарантування конституційного права громадян на 
звернення при районній державній адміністрації функціонує постійнодіюча 

комісія з питань розгляду звернень громадян, яку очолює голова  районної 

державної адміністрації. В склад комісії входять керівники та спеціалісти 

відділів  районної державної адміністрації, представники прокуратури та 

спеціалісти центру надання безоплатної правової допомоги.  

На виконання абзацу  вище  зазначеного Указу Президента України 
головою райдержадміністрації узято на особистий контроль розгляд звернень 

і забезпечено першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєне 

почесне звання України «Мати-героїня» та інвалідів.  

Відповідно до ст. 40 Конституції України, законів України «Про 

звернення громадян» та «Про місцеві державні адміністрації», п.9 ст. 1 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», з метою створення необхідних умов для реалізації 

конституційних прав громадян на звернення в районній державній 

адміністрації функціонує  телефонний зв’язок з населенням – «Телефон 

довіри» та затверджено Положення про його функціонування.  
Відповідно до Указу Президента України   у райдержадміністрації 

здійснюється постійний контроль за організацією роботи із зверненнями 

громадян та створено всі умови щодо виконання його положень. 

Для роботи із зверненнями громадян використовується персональний 

комп′ютер та окремий кабінет.  

Протягом звітного періоду усі звернення громадян, що надійшли до 
райдержадміністрації, перебували на контролі у керівництва, згідно з 

резолюціями були розглянуті відповідальними виконавцями. 

Робота районної державної адміністрації постійно висвітлюється на 

сторінках районної газети „Вісті Калущини” та на веб-сайті Калуської 

районної державної адміністрації. Відповідно до абзацу 1 пункту 6 Указу 

Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 головою, першим 
заступником, заступником, керівником апарату райдержадміністрації 

здійснюються прийоми громадян згідно затверджених графіків прийому. 

 
Кадрова робота 

 

Кадрова робота в апараті районній державній адміністрації та її 

структурних підрозділах здійснюється на виконання Указів 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 

постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового 
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потенціалу, спроможного забезпечувати виконання завдань, що стоять перед 

районною державною адміністрацією.  

У звітному періоді в апараті та структурних підрозділах районної 
державної адміністрації призначено за результатами конкурсу 5 державних 

службовців категорій "Б"  та "В", з них 2 -  категорії "Б" та 3 -  категорії "В".  

З  березня 2017 року утворено в структурі апарату районної державної 

адміністрації: 

- відділ документообігу та контролю апарату районної державної 

адміністрації зі штатною чисельністю 6  одиниць; 
- відділ організаційної  та інформаційно-аналітичної роботи апарату 

районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 5  одиниць.  

 З квітня 2017 року утворено в структурі районної державної 

адміністрації сектор з питань цивільного захисту, екології та природних 

ресурсів районної державної адміністрації зі штатною чисельністю 2 

одиниці. 
Структурні підрозділи районної державної адміністрації очолюють 

фахові керівники з відповідною освітою та значним досвідом роботи на 

державній службі. Вакансії керівного складу структурних підрозділів 

районної державної адміністрації відсутні. 

 

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 від 24.01.2017 № 26 «Про 

схвалення проекту Районної цільової програми фінансування заходів з 

мобілізаційної підготовки в Калуському районі».  
Рішенням сесії від 02.02.2017 № 120-7 Калуська районна рада 

затвердила Програму фінансування заходів з мобілізаційної підготовки в 

Калуському районі. В програмі прописані всі необхідні заходи з 

мобілізаційної підготовки, які фінансуються з районного бюджету. 27 квітня 

2017 року рішенням сесії Калуської районної ради прийнято зміни до 

районної цільової Програми фінансування мобілізаційних заходів в 
Калуському районі, де Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування 

програми доповнено 5 пунктом «Надання грошової допомоги жителям 

Калуського району (кандидатам для проходження військової служби за 

контрактом), які підписали контракти і мають підтвердження з військової 

частини».  
Відповідно до вищезазначеної Програми районною державною 

адміністрацією в 2017 році використано 30960,48 грн., а саме:  

- патрульній роті військової частини 1241 Національної Гвардії 

України передано матеріальні цінності на суму 18960, 48 грн.; 
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- трьом жителям Калуського району, які підписали контракти для 

проходження військової служби, виплачено одноразову грошову допомогу на 

суму 12 тис. грн (по 4 тис. грн кожному); 
- за заявками Калуського об’єднаного міського військового комісаріату 

районною державною адміністрацією виділено  395 л пального на суму 

7870,5 грн. та надано  необхідні послуги автотранспортом. 

 

Міжнародне  співробітництво  

 
Калуською районною державною адміністрацією впродовж 2017  року  

проводилися відповідні заходи у сфері міжнародного співробітництва.   

 На виконання угоди про співпрацю між Калуською районною 

державною адміністрацією та староством Олькуського  повіту   

Малопольського  воєводства  (Польща)  в травні   районною державною 

адміністрацією здійснювався прийом 
делегації з Олькуського повіту.                

У червні  20 дітей у супроводі 4 

педагогів на запрошення старости 

Олькуського повіту  відпочивали в  

Польщі, а у  вересні  в гміні Болеслав 

Олькуського повіту побували  
художні  колективи району  (близько 

40 осіб) з концертною  програмою.  

У серпні  Калуська  районна  

державна    адміністрація здійснювала  прийом делегації з Члуховського 

повіту Поморського воєводства (Польща). Метою візиту  було   

започаткування співпраці між Калуським районом та Члуховським повітом. 
Під час перебування польської делегації підписано угоду про співпрацю  між 

територіальними  громадами Калуського  району  (Верхнянська  об’єднана 

територіальна громада, села Голинь, Мостище) та   гмінами  Члуховського  

повіту (Жеченіца, Пшехлєво). У листопаді 2017 року,  під час перебування 

делегації Калуського 

району  в Члуховському 
повіті,  підписано угоду 

про співпрацю в 

економічній, соціальній, 

культурній і освітянській 

сферах між Калуським 
районом і Члуховським   

повітом.  

 

 

 

    



27 

 

 

Співпраця з  підшефною військовою частиною  

Військово-морських 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 
2017 року  шефська  робота 

райдержадміністрацією продовжувалася.  

На початку року  райдержадміністрацію 

відвідала делегація за участю командира  

підшефної військової частини для  обговорення  напрямків співпраці.  

          У квітні в Калуський  район 
прибули діти військовослужбовців 

військової частини,  прибуло 38 дітей, 

більшість  із них – діти учасників 

АТО, та 7 військовослужбовців.                                              

Для дітей з Очакова 

організовувались екскурсії до 
меморіального музею С. Бандери, 

монастиря  в с. Гошів,  скельно-

печерного комплексу «Скелі 

Довбуша» в урочищі Бубнище. Діти також відвідали Яремче, Буковель і 

Львів.   

           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  зразковий аматорський 

духовий оркестр  

Підмихайлівської дитячої 

музичної школи.  
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Соціальний захист населення 

Під особливим контролем та увагою районної  державної адміністрації 

перебуває соціальний захист 
населення. За 2017 рік 

райдержадміністрацією здійснено 

комплекс заходів щодо 

соціального захисту населення, 

вирішення соціально-побутових 

проблем. 
Державні соціальні допомоги  

У 2017 році  6994 сімей 

(осіб) отримали державних 

соціальних виплат на суму 80 

млн. 486 тис. грн., в порівнянні 

до 2016 року - 7200 одержувачів  на суму 74 млн. 231 тис. грн, що на 6 млн. 
255 тис. грн більше у зв’язку із збільшення розмірів прожиткового мінімумів 

для різних категорій соціальних груп населення. 

За звітний період на облік в управлінні перебуває 34 внутрішньо 

переміщених осіб (з них 10 дітей) - 15 сім’ям проведено виплату щомісячної  

адресної допомоги  на суму 195,52 тис. грн.  

Станом на 1.01.2018 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 263,9 тис. грн.  

За кошти, виділені на санаторно-курортне лікування, на суму 244,3 тис. 

грн. закуплено 33 путівки та оздоровлено 33 осіб з інвалідністю та ветеранів 

війни,  або 100 відсотків до потреби.  
До Дня Перемоги 1861 ветерану  війни у 2017 році виплачено разову 

грошову допомогу на загальну суму 1 млн 431,7 тис. 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 720 тис. грн. 
Військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, у 

2017 році виплачено матеріальну допомогу 18 особам на загальну суму 30 

тис. грн. 

З початку 2017 року управлінням видано 212 направлень на протезно-

отропедичні вироби та 117 направлень на виготовлення технічних засобів 

реабілітації. 
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Житлові субсидії 

За 2017 рік до управління соціального захисту  звернулося 4 186 
заявників за наданням субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, що на 8% більше у порівнянні до 2016 року - 

3858 звернень. 

Кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, станом на 

01.01.2018 рік становить 10 425. Середній розмір призначених субсидій у 

грудні  2017 - 2169,35 грн. 
З початку року за рахунок коштів державного бюджету: 

- призначено субсидій для відшкодування витрат на житлово-

комунальні послуги на загальну суму 120 млн.  933 тис. грн; 

-  готівкою для придбання твердого палива на суму 2 млн. 595 тис. грн. 

 

Монетизація субсидій 

У 2017 рік 7 944 одержувачам субсидій, які економно споживали 

енергоносії,  перераховано частину невикористаної субсидії на їх особові 

рахунки на загальну суму 4 млн 876 тис. грн. 

Одним із заходів щодо енергоефективності  домогосподарств у 2017 

році проведено відшкодування частини невикористаної субсидії, які 

економно споживали енергоносії. Після закінчення опалювального періоду 
2017 року звернулося 7 944 субсидентів, яким до кінця року проведено 

виплати на загальну суму 4 млн 900 тис. грн. 

 

Пільги 

Станом на 01.01.2018 року в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою, перебувало 
18252 пільговиків.  

- 3070 сім’ям пільговиків надано пільги на оплату житлово-

комунальних послуг в сумі 6 млн.143,6 тис. грн., тверде паливо та 

скраплений газ на - 278,3тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 року за рахунок коштів районного бюджету 

надано: 
- 32 інвалідам зору  -  пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 

суму 125,0 тис. грн., зокрема із знижкою для І групи - 50% та ІІ групи - 40%; 

- 9 учасникам бойових дій ОУН-УПА - пільги на оплату житлово-

комунальних послуг на суму 32,5 тис. грн., зокрема із знижкою 75% за 

користування комунальними послугами та придбання твердого палива.  
У 2017 році діяло 3 районні  програми щодо соціального захисту 

населення.   
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Соціальний захист учасників АТО  

 
Серед пріоритетних для райдержадміністрації є питання соціальної 

підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.  

У Калуському районі на обліку перебуває 212 учасників АТО, 7 сімей 

загиблих, померлих та пропавши безвісти учасників АТО.   

На виконання відповідної районної програми у 2017 році 

профінансовано 463 тис. грн., з яких проведено виплати:  
одноразових допомог - 18 учасникам АТО на суму  18 тис. грн; 

матеріальної допомоги на лікування та зубопротезування -  29 

учасникам АТО на суму  184,5 тис. грн; 

матеріальної допомоги на проведення ремонту житлових будинків - 5 

учасникам АТО на суму 90 тис. грн; 

матеріальної допомоги на придбання твердого палива   - 16  учасникам 
АТО на суму 16,3 тис. грн; 

матеріальної допомоги на виготовлення документації із землеустрою  

44 учасникам АТО на суму 37,4 тис. грн; 

щомісячної допомоги у розмірі 1450 грн. 7 родинам загиблих, 

померлих та пропавши безвісти учасників АТО на загальну суму 101,5 тис.  

грн; 
громадській спілці  учасників АТО для проведення реабілітації 

учасників АТО – 32 тис. 850 грн. 

У рамках виконання державної Програми підтримки учасників АТО 

забезпечено 100-відсоткове задоволення звернень, зокрема:  

22 учасникам АТО надано путівку на санаторно-курортне лікування,  

4 учасникам АТО  надано послуги професійної перекваліфікації;  
15 учасників АТО працевлаштовані через Калуську міськрайонну 

філію Івано-Франківського обласного центру зайнятості.  

Окрім цього, 221  учасник АТО звернувся за наданням земельних 

ділянок, з них 138 надано дозвіл на розроблення документації із 

землеустрою. Решта звернень перебуває на стадії розгляду.  

 
Реалізація  державної політики  з питань дітей  

 

Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей 

райдержадміністрації була спрямована на реалізацію державної політики  з 

питань дітей, запобігання дитячій  бездоглядності  та вчиненню  
правопорушень  неповнолітніми.  

У 2017 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 2013-2017 
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роки. Рішенням районної ради від 14.12.2017р. №183-13 затверджено 

районну  програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки. 
З районного бюджету у 2017 році для служби у справах дітей 

райдержадміністрації виділено 35 тис. грн, у тому числі 20 тис. грн - для 

проведення ремонтних робіт (використано 20 тис. грн - для поточного 

ремонту будинку з метою покращення житлових умов проживання 3 дітей, 

позбавлених батьківського піклування), 15 тис. грн - для проведення заходів 

(використано -  14938,33 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 2017 року проведено 4 засідання координаційної ради у 
справах дітей райдержадміністрації, на яких розглянуто 18 питань,  та 10 

засідань комісії з питань захисту прав дитини,  на яких розглянуто 91 

питання.       

Проводилась відповідна робота щодо реалізації права дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї.   Зокрема, 

із 41  дитини, яка перебуває на обліку, 33  влаштовано під опіку, піклування 
громадян, 2 дітей - в дитячий будинок сімейного типу,  1 дитина - в 

прийомну сім’ю, 2 дітей -  в інтернатні заклади,  1 дитина - в Бурштинський 

торговельно-економічний коледж, 2 дітей - в Міжрегіональний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей.  

В Калуському районі створені та функціонують 4 прийомні сім’ї, в 

яких виховується 7 дітей.  
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. 

Забезпечено облік дітей, які можуть бути усиновлені, та осіб, які 
бажають усиновити  дитину. На місцевому обліку дітей, які можуть бути 

усиновлені, перебувало 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  на обліку кандидатів в усиновлювачі - одна сім’я. 

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 01.01.2018 року на обліку перебувало  27 

дітей даної категорії, з них 24  дітей взято на облік в поточному році,   знято з 
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обліку 8 дітей. З метою захисту прав дітей зазначеної категорії працівниками 

служби у справах дітей проводяться обстеження умов проживання, 

утримання та виховання дітей, профілактичні бесіди з батьками щодо 
відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків; питання 

щодо стану виконання батьками батьківських обов’язків заслуховуються на 

засіданнях комісії з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. 

Протягом звітного періоду обстежено умови проживання всіх дітей даної 

категорії,  проведено профілактичну роботу з батьками  щодо 

відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.  
         Протягом 2017 року службою у справах дітей райдержадміністрації 

проведено  44  профілактичних рейди. За результатами попереджено 35 

батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 8 батьків,    обстежено 

60 сімей, 24 дітей взято на облік дітей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, подано до суду 3 позови  про позбавлення батьківських прав та 2 

позови про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав батьків.   
У 2017 році забезпечено проведення заходів з нагоди відзначення Дня 

захисту дітей, а саме: районне свято для дітей пільгових категорій та конкурс 

дитячих малюнків на асфальті на базі  Студінківської ЗОШ І-ІІ ст., до Дня 

усиновлення проведено конкурс дитячих малюнків на базі Кропивницької 

ЗОШ І-ІІ ст., вікторина «Підлітки і право» на базі Добровлянського НВК І-ІІІ 

ст. до Дня спільних дій в інтересах дітей, заходи в рамках Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» на базі Пійлівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Томашівської ЗОШ І-ІІ ст. та Сівка-Калуського НВК, спільно з відділом 

культури РДА проведено свято до дня Святого Миколая для дітей, які 

перебувають на обліку служби, придбано 60 подарунків для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. Крім того, проведено перевірки 
правовиховної  роботи у 21 загальноосвітньому закладі району,  в школах 

району проведено 24 заходи, якими охоплено 958 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 2017 року робота Калуського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді спрямовувалась на забезпечення доступу до 

соціальних послуг найбільш вразливих категорій населення,  виявлення та 
здійснення оцінки потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей 

учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх 

соціального супроводу, проведення соціально-профілактичної роботи щодо 

запобігання правопорушенням, соціально-небезпечним хворобам у дитячому 
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та молодіжному середовищі, формування навичок здорового способу життя,   

попередження насильства в сім’ї та торгівлі людьми. 

Протягом 2017 року працівниками Калуського РЦСССДМ здійснено 
233 оцінки потреб сімей/осіб, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, під час яких обстежено умови проживання та виховання дітей. 

Під соціальним супроводом перебувало 34 сім’ї, в яких виховується 60 дітей. 

У ході здійснення соціального супроводу було надано 332 послуги, а саме: 

(інформаційні, соціально-психологічні, соціально-медичні, соціально-

економічні, юридичні). Завдяки індивідуальному підходу до кожної сім'ї, 
якісному та вчасному наданню консультативної допомоги, а також 

безпосередньому спонуканню до виконанням зобов’язань, які взяли на себе 

члени сімей у СЖО, досягнуто значні результати. Сім'ї відчули підтримку, 

увагу, вірили у можливі зміни, відчули відповідальність, а також щоденний 

контроль. 

Під час здійснення соціальної роботи з сім’ями, що опинилися в 
складних життєвих обставинах, спеціалісти та фахівці із соціальної роботи 

інформують дані сім’ї про можливість тимчасового проживання в Центрі 

соціально-психологічної допомоги, який знаходиться в с-щі Верховина. 

Під соціальним супроводом перебували 3 прийомні сім’ї, в яких 

виховується 6 дітей. Прийомним батькам надається допомога у набутті 

навичок відповідального батьківства, налагодження позитивних стосунків з 
дітьми, адаптації дітей до навчально-виховного процесу, ознайомленні із 

методами сімейного виховання, постійно контролюються умови проживання 

та виховання дітей. Усі діти, які виховуються в прийомних сім’ях, були 

оздоровлені в стаціонарних оздоровчих закладах в межах Івано-Франківської 

області. 

Під час літньої оздоровчої кампанії за рахунок коштів Калуського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді придбано 

путівки та оздоровлено 3 дитини з особливими потребами у дитячому 

оздоровчому таборі «Лімниця» (с. Вістова Калуського району). У травні 

минулого року організовано районне свято «Повір у себе!», у якому брали 

участь 20 дітей з функціональними обмеженнями; всі учасники свята 

отримали подарунки. Також Калуський районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді у травні 2017 року забезпечив участь трьох дітей з 

обмеженими фізичними можливостями в обласному фестивалі творчості 

«Горицвіт». У червні поточного року спільно із службою у справах дітей 

Калуської РДА організовано та проведено районне свято «Все починається з 

дитинства», у якому взяи участь 40 дітей, а саме: діти учасників АТО, діти 
внутрішньо переміщених осіб та діти із сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах; всі учасники свята отримали подарунки.  

Протягом 2017 року Калуським РЦСССДМ спільно з працівниками 

служби у справах дітей райдержадміністрації здійснено обстеження 2 сімей, 

у яких виявлені випадки сімейного насильства. З членами родин проведено 

виховні бесіди з питань попередження насильства в сім'ї та запобігання 
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жорстокому поводженню з дітьми. Надано  послуги консультування та 

соціальної профілактики. 2 сім'ї, в яких виховується 3 дитини та в яких 

скоєно насильство над дітьми, взято під соціальний супровід.  
З 25 листопада до 10 грудня 2017 року Калуським районним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено щорічну акцію «16 

днів проти насильства», під час якої проводилися бесіди, тренінги щодо 

попередження насильства в сім’ях.  

В 2017 році  під соціальним супроводом Центру перебувало 2 особи, 

яким надано статус постраждалих від торгівлі людьми. Згідно з планом 
реабілітації з даними особами  проводилася наступна робота: надавалися 

інформаційні, правові, соціально-економічні, соціально-медичні послуги. 

Дані особи були зняті із соціального супроводу в ІІ кварталі 2017 року у 

зв’язку із закінченням плану реабілітації.   

 

Оздоровлення  дітей,  молодіжна політика,  

розвиток фізичної культури і спорту 

 

На виконання  районної цільової соціальної  Програми  з оздоровлення 

та відпочинку дітей  на 2016 - 2020 роки  сектором молоді та спорту 

райдержадміністрації забезпечується  виконання  заходів Програми з 

оздоровлення  дітей району, а також круглорічно здійснюється   підбір  та 
направлення  дітей  на оздоровлення до  ДП УДЦ «Молода гвардія» у м. 

Одеса  та  ДП  МДЦ «Артек» у м. Київ. 

Відповідно до розподілу путівок з облдержадміністрації у 2017 році  

направлено на оздоровлення  68 дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки в стаціонарні табори Івано-Франківської області. 

Організовано районну 
молодіжну  патріотичну  науково-

пізнавальну  Програму «Чорний ліс -

2017»,  в наметовому таборі  

відпочивали  116 дітей  району, та 

взято участь в ІІ етапі  обласної 

Програми «Чорний ліс-2017» - 15 
учасників.   

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 і 

молодіжному середовищі,  зокрема,  просвітницьких та інформаційних і 

регулярних рейдів робочих груп у вечірній час до населених пунктів району. 
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Мета рейдів - це дотримання законів України культосвітніми і торгівельними 

закладами, правил поведінки дітьми та молоддю  у вечірній  час. Залучено 

молодь до участі в конкурсі бізнес-планів на спортивну тематику,  від району 
подано  2 проекти. Проведено 10 

районних молодіжних заходів - 

конкурси,  круглі столи,  лекції, 

семінари, форуми.   

         Розвиток спорту в  районі 

забезпечує КЗ «дитячо-юнацька 
спортивна школа» Калуської 

районної ради, підпорядкований 

відділу освіти  Калуської 

райдержадміністрації.  

       В школі функціонують  

відділення з вільної боротьби, 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.  
          В школі підготовлено: 

342 спортсмени масових розрядів; 

46 першого розряду;  

4 кандидати у майстри спорту України.  

          Організацію фізкультурно-

оздоровчої, спортивної та навчально-
виховної роботи в районі забезпечують 

46 штатних фізкультурних працівники. 

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, 4 із  штучним 

покриттям, три майданчики що в 

с.Боднарів, с.Завій,  с.Новиця (зданий 
в експлуатацію в травні 2017 року),  

один в с.Копанки (приватного 
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підприємства). 

     У районі проведена інвентаризація всіх наявних спортивних споруд,   за 

результатами якої встановлено, що жодна спортивна споруда не ліквідована і 
використовується за призначенням. 

     Однак, в роботі сфери фізичної культури і спорту районну мають  місце 

певні проблеми:   

     - 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. 

         Збірні  команди  району бради участь в обласних  навчально - 

тренувальних зборах і змаганнях  з легкої атлетики  і кросу, важкої атлетики, 

боротьби,  спортивного орієнтування, настільного тенісу, баскетболу.  

         Пріоритетним видом спорту в районі є футбол.  

         Проводилися районні  спортивні змагання і турніри  пам’яті  С.Бандери,              
О. Гірника, І.Стуса,  М.Гонського,  К. Малицької, Героїв Небесної Сотні,  до 

Дня фізичної культури і спорту. Загалом  проведено 16  районних спортивних 

змагань, з них  2   спартакіади, 6 турнірів.   

         Вперше проведено щорічне  оцінювання фізичної  підготовленості  

населення  серед  працівників  сфери  фізичної  культури і спорту.  

         Переможці  всіх  районних  заходів нагороджувалися кубками, 
медалями і  грамотами голови районної  державної  адміністрації.  Підведено  

підсумки  спортивно-масової  та навчально - тренувальної  роботи,  де 

кращих учнів і тренерів, викладачів  відзначено  нагородами  голови 

районної державної  адміністрації на спортивному  святі «Спортивний  Олімп  

Калущини 2017». 

 
Cуспільно-політична  ситуація 

  

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 суспільно-

політичної 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. Райдержадміністрацією 
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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 Войнилівській 

селищній раді та Перевозецькій сільській раді  відбулися  інформаційно-
роз’яснювальні  заходи   з питань добровільного  об’єднання  територіальних 

громад у Войнилівську ОТГ.                  

На офіційному веб-сайті районної державної  адміністрації створено 

розділи «Добровільне об'єднання територіальних громад»,  «Децентралізація 

влади» та «Місцевий розвиток орієнтований на громаду», які наповнено 

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 діють 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 використовують храми для проведення богослужінь.  

Між органами влади та деканатами церков, священиками є порозуміння 

і співпраця щодо вирішення проблемних питань у селах району.  

Протягом 2017 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 

http://rda.if.ua/page/rada/dobrovilne-obj-gromad
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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 

Войнилівській ОТГ, які відбулися 24 грудня 2017 року. 

          До Войнилівської селищної ради  ОТГ обрано 22 депутатів, 11 з яких  

висунуті ВО «Батьківщина», 5 - БПП  «Солідарнісить», 5 - шляхом 

самовисування, 1 -  партією  «Українське об’єднання патріотів - УКРОП». 

 

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.   

 

  

 

 
 

 


