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Голові Вінницької
обласної Ради
ОЛІЙНИКУ А.Д.

Ш ановний Анатолію Дмитровичу!

Враховуючи особливості процесу добровільного приєднання
територіальних громад, організації фінансового забезпечення та
фінансової підтримки з боку держави, звернення до обласної державної
адміністрації Якушинецького сільського голови В.С.Романюка від
30.07.2018 року №08-02/772 щодо необхідності зміни меж Якушинецької
сільської об’єднаної територіальних громади та Калинівського міського
голови A.B. Шамалюка від 25.09.2018 року № 02-1-1491 щодо необхідності
зміни меж Калинівської міської об’єднаної територіальної громади,
просимо до п.1 проекту рішення сесії обласної ради «Про внесення змін до
рішення 38 сесії обасної Ради 6 скликання від 24 серпня 2015 року №
894 «Про Перспективний план формування територій громад Вінницької
області», який був наданий листом обласної державної адміністрації від
14 серпня 2018 року № 01.01-51/4964 внести наступні зміни: слова «згідно
з додатком 1, що додається» замінити на слова «згідно з додатками 1 та 2,
що додаються» та доповнити проект рішення додатком 2:

1. Додаток 2 на 3 арк., додається.
2. Пояснювальна записка (з урахуванням змін) до проекту рішення
сесії обласної Ради «Про внесення змін до рішення 38 сесії обласної
Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894 «Про проект
Перспективного плану формування територій громад Вінницької
області» на 2 арк., додається.
З повагою
Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Андрій ГИЖКО
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА:

Вик. : Ратуиіняк I.A., 66-14-12
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Додаток 2
до ріш ення____ сесії
обласної Ради 7 скликання
в ід ______ 2018 року №___

Додаток 2.1.
до ріш ення___ сесії
обласної Ради 7 скликання
від ___2018 року № ___

ПАСПОРТ
Калинівської міської об’єднаної територіальної громади
(центр - м. Калинівка)

Найменування показника
1. Чисельність населення станом на 1 січня
2018р.
у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку
2. Кількість населених пунктів, що входять до
складу спроможної територіальної громади

Значення показника
23686

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної
територіальної громади, гривень
у тому числі:
сформованих відповідно до статті
64 Бюджетного кодексу України
бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації
4. Площа території спроможної територіальної
громади, кв. кілометрів
5. Кількість закладів, що утримуються за
рахунок бюджету органів місцевого
самоврядування
у тому числі:
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІИ
ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ
ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень

180 880 199,00

4420
1509
2911
7

177 880 199,00
1 865 681,00
0
2 328 000,00
93,98
24
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станцій швидкої допомоги
6. 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
7. Наявність приміщень для розміщення
органів місцевого самоврядування
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Відомості про територіальні громади, що увійдуть
до складу Калинівської міської об’єднаної територіальної громади

Порядк Найменування територіальних
овий громад та населених пунктів, що
номер
входять до їх складу, із
зазначенням адміністративного
статусу

1.
2.
о
3.
4.

5.

6.

7.

Калинівська міська об’єднана
територіальна громада
Калинівська територіальна
громада
місто Калинівка
селище Калинівка Друга
селище Рівнинне
село Прилуцьке
Дружелюбівська
територіальна громада
село Дружелюбівка
Корделівська територіальна
громада
село Корделівка
село Загребельня

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

Чисельність
населення
станом на 1
січня 2018 р.

Відстань до
потенційного
адміністративного
центру спроможної
територіальної
громади, кілометрів

23686
19490
18802
257
300
131
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Андрій ГИЖКО

ПОЯСНЮ ВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення сесії обласної Ради «Про внесення змін до
ріш ення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року
№ 894 «Про проект П ерспективного плану формування територій
громад В інницької області»

З метою
забезпечення
процесу
добровільного
приєднання
територіальних громад, організації фінансового забезпечення та
фінансової
підтримки
з
боку
держави,
обласною
державною
адміністрацією підготовлено проект рішення «Про внесення змін до
рішення 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року №894
«Про проект Перспективного плану формування територій громад
Вінницької області» для винесення на сесію обласної Ради 7 скликання.
На виконання Закону України від 5 лютого 2015 року № 157-УІП «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», постанови Кабінету
Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214 «Про затвердження
Методики формування спроможних територіальних громад», враховуючи
надані райдержадміністраціями та районними радами пропозиції, в області
розроблено та рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня
2015 року №894 схвалено проект Перспективного плану формування
територій громад Вінницької області (із змінами), яким передбачено
утворення в області 108 об’єднаних територіальних громад.
На даний час Вінницькій області створено 35 об’єднаних територіальних
громад, які об’єднали 105 місцевих рад.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року
№1076 (із змінами) Вінницькій області погоджено утворення 57 об’єднаних
територіальних громад із 108.
У поточному році у Якушинецькій сільській та Калинівській міській
об’єднаних територіальних громадах прийняті схвалені рішення щодо
добровільного приєднання територіальних громад:
- Рішеннями Микулинецької сільської ради Літинського району від
22 червня 2018 року № 296 надано згоду на добровільне приєднання сіл
Микулинці та Ріжок до Якушинецької сільської об’єднаної територіальної
громади та від ЗО липня 2018 року № 312 схвалено проект рішення про
добровільне приєднання Микулинецької територіальної громади до
Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади.
- Рішеннями Якушинецької сільської об’єднаної територіальної громади
від 27 липня 2018 року надано згоду на добровільне приєднання
Микулинецької територіальної громади до Якушинецької сільської
об’єднаної територіальної громади та від ЗО липня 2018 року схвалено проект
рішення
про
добровільне
приєднання
Микулинецької
сільської
територіальної громади до Якушинецької сільської об’єднаної територіальної
громади;
- Рішеннями Корделівської сільської ради від 14 вересня 2018 року
№427 надано згоду на добровільне приєднання Корделівської територіальної
громади до Калинівської міської об’єднаної територіальної громади та від 25

вересня 2018 року № 444 схвалено проект рішення про добровільне
приєднання Корделівської сільської територіальної громади до Калинівської
міської об’єднаної територіальної громади;
Рішеннями Калинівської міської ради від 20 вересня 2018 року №149
надано згоду на добровільне приєднання Корделівської територіальної
громади до Калинівської міської об’єднаної територіальної громади та від 25
вересня 2018 року № 178 схвалено проект рішення про добровільне
приєднання Корделівської сільської територіальної громади до Калинівської
міської об’єднаної територіальної громади;
В результаті приєднання межі Якушинецької сільської та Калинівської
міської об’єднаних
територіальних громад не відповідатимуть межам,
відображеним у проекті Перспективного плану формування територій громад
Вінницької області, затвердженому рішенням 38 сесії обласної Ради 6
скликання від 24 червня 2015 року №894 «Про проект Перспективного плану
формування територій громад Вінницької області» (із змінами).
Згідно п.1 статті 8-1 Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних
громад»
добровільно
приєднатися
до
об’єднаної
територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини
четвертої статті 9 цього Закону, має право суміжна сільська, селищна
територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування
територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї
об’єднаної територіальної громади.
Враховуючи
особливості процесу
добровільного
приєднання
територіальних громад, організації фінансового забезпечення та
фінансової підтримки з боку держави, виникла необхідність приведення у
відповідність меж Якушинецької сільської та Калинівської міської
об’єднаних
територіальних громад та внесення змін до проекту
Перспективного плану формування територій громад Вінницької області:
Назва району

Вінницький
Літинський
Калинівський

Назва ОТГ, до якої
ініційовано приєднання

Якушинецька сільська ОТГ
Калинівська міська ОТГ

Заступник директора Департаменту
міжнародного співробітництва та
регіонального розвитку обласної
державної адміністрації
^

Перелік територіальних
громад, які приєднуються
до ОТГ
Микулинецька сільська
рада
Корделівська сільська рада

Надія НАСІКОВСЬКА

