Додаток 1.1.
до рішення___ сесії
обласної Ради 7 скликання
від ___2018 року № ___

ПАСПОРТ
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
(адміністративний центр - місто Вінниця)
№
з/п
1

2

3

4
5

6

7

Показники
Чисельність населення станом на 1 січня 2018 р.
у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку
Кількість населених пунктів, що входять до складу
спроможної територіальної громади
Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної
територіальної громади, гривень у тому числі
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу
України
бюджету розвитку (без врахування офіційних трансфертів)
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

Значення
показників
373 621
43 460
43 769

2
4 296 102 236,42
1 944

172 489,95

60 549 707,84
46 905 000,00
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Відомості про територіальні громади, що увійшли
до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

№
з/п

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

1

Вінницька міська об’єднана
територіальна громада
Вінницька територіальна громада
м. Вінниця

2

Деснянська територіальна
громада
смт Десна

Перший заступник голови
обласної держ авної адміністрації

Чисельність
населення
станом на
1 січня 2018 р.

Відстань до
потенційного
адміністративного
центру
спроможної
територіальної
громади,
кілометрів

373 621
371 855
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Доброго дня, прохання погодити ПП зміни по Вінниці та смт Десна
Входящие (3}
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Ходящие
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Вся почта
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<ш> 12 59 (1 ч назад)
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Economy dep. of Vinnytsia region
З повагою. Департаментміжмародмого співробітництва та регіонального розвитку
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Погоджено
З повагою Чаленко Д. А
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Economy dep

---------Пересылаемое сообщение--------От: Economy dep. of Vinnytsia region <uaco@vininves.t..qov.ua>
Дата; вт, 28 ав*. 2018 г в 12:33
Тема: Доброго дня, прохання погодити ПП аміни по Вінниці та смт Десна
Кому Дмитрий Чаленко <dmvtrooda<S)gmail com>
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