КАЛЬЧИЦЬКА
ОБ’ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА
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Загальна інформація

9 463 особи
Загальна площа громади 43 939 га
Населення

Кальчицьку
сільську
об’єднану
територіальну
громаду було утворено в
кінці березня 2020 р.,
шляхом
добровільного
об’єднання, відповідно до
Перспективного
плану
формування
територій
громад , чотирьох сільських
рад Нікольського району –
Кальчицької,
Зорянської,
Малоянисольської
та
Касянівської.

Адміністративний центр - село

Кальчик

15сіл 1селище

Населення ОТГ багатонаціональне, але переважну більшість становлять етнічні греки
– уруми та румеї. Відповідно наш народ шанує свої багаті традиції, одночасно відроджує й
примножує надбання культурної спадщини.

Землі Приазов’я є батьківщиною багатьох культурних та громадських діячів, поетів,
художників. У с. Кирилівка Кальчицької сільської ради народилась голова Федерації грецьких
товариств України Олександра Іванівна Проценко – Пічаджи. За її підтримки та за активної участі
членів грецьких товариств Приазов’я постійно розвивається самобутнє народне мистецтво,
проводиться збереження та популяризація грецьких національних традицій, культурне виховання
підростаючого покоління. Так, у 2017 році за ініціативою Федерації із залученням коштів місцевого
бюджету та благодійних фондів було відремонтовано Кирилівський сільський будинок дозвілля, який
сьогодні є осередком грецької культури

Відкриття Кирилівського будинку дозвілля в 2017 р.

У тому ж 2017 році у с. Малоянисоль відбувся традиційний міжнародний
фестиваль грецької культури «Мега – Йорти», блискуче та незабутнє свято тисяч
талановитих та творчих людей.

Фестиваль грецької культури «Мега – Йорти»

Кальчицька ОТГ в умовах ПАНДЕМІЇ COVID-19
На сьогоднішній день, в умовах обмежень, встановлених
Урядом України з метою запобігання поширенню коронавірусної
хвороби, життя наших населених пунктів, як і всієї Європи,
змінилось.
Запроваджено певні запобіжні заходи, які унеможливили
звичний для нас ритм життя. На дистанційну форму навчання було
переведено школи та дитячі садочки, у режимі он-лайн проведені
свята останнього дзвоника та випускні.
Органами місцевого самоврядування ведеться постійна
інформаційна робота з населенням з приводу встановлених обмежень
та необхідністю їх дотримання. Незважаючи на значні незручності,
населення ставиться відповідально до ситуації, яка склалася, і
сьогодні ми можемо говорити про те, що саме завдяки соціальній
зрілості громадян не зафіксовано жодного випадку захворювання на
коронавірусну хворобу на території Кальчицької ОТГ.

Кальчицька ОТГ в умовах ПАНДЕМІЇ COVID-19
За даними КНП «Нікольський центр первинної медико-санітарної
допомоги» станом на 1 червня на обліку в сімейних лікарів на території
Кальчицької ОТГ перебуває 18 осіб, які повернулися із-за кордону. З ними
проведено роз’яснювальну роботу про необхідність дотримуватися 14-денного
режиму самоізоляції вдома. Вони та члени їх сімей, з якими вони контактували,
перебувають під наглядом сімейних лікарів, які телефонують їм щоденно,
питають про стан здоров’я та просять виміряти температуру тіла. Особи, які
потребують самоізоляції, утримуються від контакту з іншими особами, крім
тих, з якими спільно проживають та від відвідування громадських місць.
Було надано 193,0 тис грн. на підтримку первинної медичної допомоги, а
саме на амбулаторії і ФАПи, що знаходяться на території Кальчицької ОТГ, для
обслуговування медичних викликів мешканців (у тому числі обслуговування
респіраторних захворювань, огляд дітей в умовах карантину, патронажні виїзди
лікарів та медичних сестер, підтримку в належному технічному стані
автомобілів, що знаходяться на балансі амбулаторій), придбання медичних
препаратів, медичних інструментів та дезінфікуючих і захисних засобів.

За кошти місцевого бюджету в період карантину проводилася щотижнева
дезінфекція місць масового скупчення людей, таких як магазини, під’їзди
багатоквартирних будинків та інше, на що було витрачено приблизно 36,0 тис.
грн.

Самотні непрацездатні громадяни, люди похилого віку та незахищені верстви
населення, які є підопічними Територіального центру соціального обслуговування
Нікольської районної ради, безкоштовно отримали набори продуктів харчування, які
було придбано за кошти районного бюджету та доставлено до отримувачів за кошти
Кальчицької ОТГ, в рамках виконання Програми економічного і соціального розвитку
сільської ради.

У режимі карантину продовжуються заплановані роботи з вуличного
освітлення населених пунктів, поточні ремонти доріг комунальної
власності,
заходи
з
водопостачання
населення
ОТГ.
Ми маємо потенціал та бажання працювати й надалі з метою
розвитку нашої новоствореної об’єднаної територіальної громади,
підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян,
збільшення можливостей для створення сучасної освітньої, медичної,
транспортної, житлово-комунальної інфраструктури.

БАЖАЄМО УСІМ МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я,
ДОБРОБУТУ ТА ПРОЦВІТАННЯ!

