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Проект
УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШ ЕННЯ
2019 р.

сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання
від 05 березня 2019 року № 785 «Про схвалення у новій редакції
проекту перспективного плану формування територій громад
Вінницької області»
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», враховуючи
подання обласної державної адміністрації, висновок постійної комісії
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального
співробітництва, обласна Рада ВИРІШ ИЛА:
1. Внести до рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня
2019 року №785 «Про схвалення у новій редакції проекту перспективного
плану формування територій громад Вінницької області» в частині
формування об’єднаних територіальних громад Вінницької області зміни,
згідно з додатком 1, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань місцевого самоврядування та адміністративнотериторіального устрою, євроінтеграції, міжнародного і міжрегіонального
співробітництва (Колесник І.М.).

Голова обласної Ради
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Додаток 1.1.
до рішення___ сесії
обласної Ради 7 скликання
від ___2019 року № ___
ПАСПОРТ
Павлівської сільської об’єднаної територіальної громади
(центр - с Павлівка)
№
Показники
з/п
1
Чисельність населення станом на 1 січня 2019 р.
у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку
2
Кількість населених пунктів, що входять до складу
спроможної територіальної громади
3
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної
територіальної громади, гривень у тому числі
сформованих відповідно до статті 69 Бюджетного
кодексу України

4
5

6

7
И

бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації
Площа території спроможної територіальної громади,
кв. кілометрів
Кількість закладів, що утримуються за рахунок
бюджету органів місцевого самоврядування у тому
числі:
загальноосвітніх навчальних закладів І—III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів І—II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень
станцій швидкої допомоги
Наявність приміщень для розміщення державних
органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:
правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування
Наявність приміщень для розміщення органів
місцевого самоврядування
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показників
5003
382
616
4
7 939 100
7 100 746
-

2 146 700
-

93,95
9

2
-

-

2
-

3
-

2
1
-

-

так
так
так
так
так
так
так

