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Калинівська селищна територіальна громада 

утворена у 2020 році з 7 старостинських округів
(15 населених пунктів)

• с.Діброва, с.Багрин
Дібрівський

старостинський округ 

• с.Плесецьке
Плесецький

старостинський округ 

• с.Данилівка, с.Кожухівка
Данилівський

старостинський округ 

• с.Велика Солтанівка, с.Хлепча
Великосолтанівський
старостинський округ 

• с.Мала Солтанівка, с.Скрипки
Малосолтанівський

старостинський округ 

• с.Варовичі, с.Бобриця, с.Липовий Скиток
Варовицький старостинський

округ 

• с.Порадівка, с.Руликів
Порадівський

старостинський округ 



проведено 12 засідань сесій Калинівської селищної ради, на яких прийнято 285 рішень:

- Бюджет громади

- Утворення комунальних установ

- Встановлення місцевих податків та зборів

- Забезпечення життєдіяльності та розвитку інфраструктури громади

- Затверджено 23 галузеві програми

проведено 17 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 228 рішень

Калинівським селищним головою видано 553 розпорядження

до Калинівської селищної ради надійшло:

- 752 звернення громадян

- 4128 вхідних документів від юридичних осіб

- 75 запитів на публічну інформацію

Впродовж 2021 року:

створено 14 структурних підрозділів, які забезпечують діяльність селищної ради  



Калинівська громада –

громада, що постійно

розвивається. 

Наша мета – сучасне,

комфортне 

територіальне об’єднання

європейського зразка. 

Ми маємо плани щодо розвитку кожного 

населеного пункту у нашій громаді і успішно 

їх втілюємо у життя



ДОХОДИ

Загальний фонд

262 900,4 тис. грн
(103,0%)

Спеціальний фонд

42 971,7 тис. грн
(115,0%)

ВИДАТКИ

75%

23%

2%

Видатки за 2021 рік склали  269 808,4 тис. грн., 
що становить 87,5 % до затверджених показників

Кошти селищного бюджету Міжбюджетні трансферти

Власні надходження установ

Дякуємо платникам за сумлінну та своєчасну сплату 

податків для розвитку нашої громади

Виконання бюджету:

Фактичний обсяг доходів

305 872,1 тис.грн. 
(104,5%)



Економіка та підприємництво
У Калинівській громаді нараховується 547 малих та середніх підприємств

Основу виробничого потенціалу складають підприємства:



Потужний розвиток території

КМУ схвалено будівництво 

індустріального парку на 

території Калинівської громади:

 надходження коштів від сплати 

ПДФО до місцевого бюджету

Створення:

 більше 1000 робочих місць

 об’єктів нерухомості з різним 

функціоналом

Будівництво індустріального 
парку «Солтанівка»

(с.Велика Солтанівка)



«Кроноспан УА» 

один з найбільших в Україні 

виробників листових матеріалів на 

основі деревини 

 Збільшення надходження до 

місцевого бюджету

 Створення близько 100 робочих 

місць

 Активна участь у розвитку 

соціальної інфраструктури, за 

кошти підприємства  

облаштовується третя додаткова 

дорожня смуга для руху транспорту

Будівництво логістичного
підприємства «Кроноспан УА»

(смт Калинівка) 



У звітному періоді виконувались 

роботи з проєктування, будівництва, 

реконструкції, реставрації та 

капітального ремонту 95-ти об’єктів 

соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури громади



ОСВІТНІ ЗАКЛАДИ
ОЗО "Калинівський академічний ліцей-освітній

центр"

Утеплення фасадної частини, 

заміна вікон

Обладнання 

Ремонт харчоблоку, 

заміна кухонного 

обладнання 



Плесецька ЗОШ

Ремонт спортивної зали

Утеплення фасадної частини

Проєкт реконструкції з добудовою 

актової та тренажерної зали



Будівництво дитячого садочку 

(добудова до Калинівської ЗОШ 2) 

влаштування 
основи

зведення стін

покрівля

встановлено 
двері та вікна



Кожухівська ЗОШ

 Вимощення навколо будівлі

 Ремонт класних кімнат 

Великосолтанівський НВК

 Ремонт класних 

кімнат

 Ремонт 

учительської

 Автобус 



Освіта. Основні напрями діяльності у 2021 році:

Впровадження реформи 
харчування з дотриманням нових 

норм

Продовжуємо реалізацію Концепції 
Нової Української Школи



Організовано літній табір

Підтримка обдарованих дітей



Для реалізації цього об'єкту були 

залучені кошти з обласного 

бюджету у сумі 5 млн грн. 

За ініціативи депутата Київської обласної ради 

Владислава Одинця 

розпочато роботи з будівництва басейну на території 

Калинівського академічного ліцею



Спортивні та дитячі майданчики

Спортивні 

майданчики в 

с. Данилівка та 

с. В.Солтанівка

Вуличні тренажери 

в с. Плесецьке

Дитячі майданчики в 

парку Слави смт Калинівка 

та с. Мала Солтанівка



Багатофункціональний 
майданчик в смт Калинівка

Спортивні споруди

Баскетбольний майданчик  
смт Калинівка



Накриття для 
багатофункціонального 
майданчика в смт Калинівка

Спортивні споруди

Будівля з роздягальнями  
смт Калинівка



Охорона здоров’я

Для надання первинної медичної допомоги 

населенню у 2021 році створено              

КНП «ЦПМСД Калинівської селищної ради»

(мережа налічує 3 амбулаторії ЗПСМ та 7 ФАПів)

 Придбано медичне обладнання, медикаменти, 

комп’ютерну техніку

 Забезпечено транспортним засобом

 Додатково залучено вузькопрофільних 

спеціалістів

 Проводяться визначені безкоштовні аналізи та 

обстеження

 Провакциновано 6447 пацієнтів від COVID-19

 Діють місцеві програми з охорони здоров'я 



Ремонт даху будинку 8        
в/м №21 с. Данилівка

Ремонт дахів будинків по 
вул. Центральна, 65 та 
76 смт Калинівка 

Реконструкція 
трубопроводу 
водопостачання                   
смт Калинівка

Житлово-комунальне господарство



Вуличне освітлення

Будівництво 

с. Варовичі, с. Липовий Скиток

Ремонт по:

• вул. Незалежності, вул. Шевченка 

с. Порадівка

• вул. Київська с. Багрин

• вул. Травнева, вул. Боженка с. Руликів

• вул. Центральна с. Плесецьке

• вул. Центральна с. Діброва 



Асфальтування 

с. Данилівка

Білощебеневе покриття:

Ремонт доріг

• вул. Кармелюка с.Велика Солтанівка

• пров. Новий  смт Калинівка 

• вул. Благовіщенська,  Молодіжна с. Данилівка

Розроблено проектно-кошторисна 
документація на капітальний ремонт 
дорожнього покриття 28 вулиць населених 
пунктів громади



Культура та туризм

Проведення заходів

Показ дитячих 

мультфільмів у 

кінотеатрах просто неба

Обладнання студії 

звукозапису

Придбання концертної 

сцени 

Велопробіги



Паркова зона 

центральної частини смт Калинівки

Благоустрій зон відпочинку

• Тротуарні доріжки

• Система автоматичного поливу

Зона відпочинку у Варовичах:

• Спортивний майданчик

• Благоустрій прибережної зони

• Освітлення та відеонагляд

• Парковка



Благоустрій

• прибирання

• фарбування бордюрів та елементів благоустрою

• вивіз сміття

• косіння трави

• кронування, видалення аварійних дерев

• прибирання снігу, посипка доріг

Громадські вбиральні

Стерилізація
безпритульних тварин



Адміністративні послуги

З 20.09.2020 розпочав 

функціонування Центр надання 

адміністративних послуг 

 ЦНАП надає 283 адмінпослуги

 Впродовж 2021 року надійшло 

36873 звернення



Адміністративні послуги

Придбано робочу станцію для 
оформлення та видачі паспортів

Впроваджено систему електронної 
черги для відвідувачів



Соціальний захист

Функціонування соціальних програм:

 програма «Турбота», надано допомогу 381 особі

на суму 797,00 тис. грн.

 програма «Здоров’я», надано допомогу 7 особам 

на суму 819,8 тис.грн

 програма соціальної підтримки учасників 

АТО/ООС

Організовано соціальний маршрут 
Порадівка↔Калинівка

Привітання ювілярів-довгожителів 

громади

Опіка одинокими

Функціонує 2 прийомні сім'ї та 1 

дитячий будинок сімейного типу

На обліку ССД перебуває 66 дітей



Безпека громади

У 2020 році створено

КП "Калинівська варта"

Встановлено 
сучасні 
системи 

сигналізаційної 
охорони та 

кнопки 
екстреного 

виклику

Встановлено 
камери 

відеоспосте-
реження та 

камери 
розпізнавання 

номерних 
знаків



Поліцейський офіцер громади

 Службовий автомобіль

 Облаштування кабінету

 Забезпечення матеріально-
технічної бази 



Містобудування та архітектура

 село Руликів

 село Порадівка

 внесення змін до 
генерального плану села 
Велика Солтанівка

Прийнято рішення про виготовлення 
генерального плану: 



Будівництво тунелю
топографо-геодезичні  та 

інженерно-геологічні 

вишукування

технічні умови на 

будівництво

визначено місце будівництва 

тунелю 

детальний план території

оголошено тендер на 

розробку проектно-

кошторисної документації



Облаштування зон відпочинку у кожному 

населеному пункті

с. Багрин

с. Данилівка

с. Хлепча

смт Калинівка



Плани на майбутнє

 Приведення у відповідність існуючих захисних споруд 

для населення та будівництво нових;

 Добудова медичного центру допомоги учасникам 

бойових дій;

 Будівництво та ремонт доріг;

 Облаштування вуличного освітлення;

 Обладнання та будівництво спортивних та дитячих 

майданчиків;

 Будівництво паркових зон

 Будівництво та ремонт освітніх закладів



Калинівська громада постійно розвивається. 

Впевнена в подальшій співпраці на благо наших 

жителів, їх благополуччя, комфорту та безпеки. 

Дякую Збройним Силам України!

Дякую нашим героям, нашим захисникам! 

Ми обов'язково переможемо! Все є і буде Україна!



Дякую за увагу!


