
ПАСПОРТ 

Полицької територіальної громади  

(центр – с. Полиці) 
 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 
2019 року. 

5644 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 439 

 шкільного віку 881 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 
загальної середньої освіти, розташованих на 
території спроможної територіальної 
громади 

 

881 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 
складу спроможної територіальної громади 

8 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 
територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

19 150 700 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України (Д1) 

14 180 200 

 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 
4 970 500 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 
бюджету спроможної територіальної 
громади 

0,5 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 
зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 
відсотків 

 

21,7 

6. Площа території спроможної територіальної 
громади, кв. кілометрів 

176,86 

7. Кількість закладів, що утримуються за 
рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування 

19 
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Найменування показника Значення показника 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  
I—III ступеня 

2 

 
закладів загальної середньої освіти  
I—II ступеня 

1 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти 3 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 8 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 6 

 амбулаторій, поліклінік - 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. 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 
- 

9. Наявність приміщень для розміщення 
органів місцевого самоврядування 

1 

10.  Наявність центру надання адміністративних 
послуг 

- 
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Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу спроможної 
територіальної громади 

  

Поряд-

ковий 
номер 

Найменування територіальних 
громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із 
зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельність 
населення 

станом  
на 1 січня 
2019 року 

Відстань до 
потенційного 

адміністративного 
центру 

спроможної 
територіальної 

громади, 
кілометрів 

1. 

Полицька сільська рада: 3404  

село Полиці 1341 - 

село Веретено 496 3,6 

село Іванчі 1024 3,8 

село Сошники 543 7,0 

2. 

Балаховицька сільська рада: 1085  

село Балаховичі 653 9,7 

село Маюничі 131 15,2 

село Острів 301 14,2 

3. 
Ромейківська сільська рада: 1155  

село Ромейки 1155 16,6 
 

 


