
  

 
 Коротко про ТГ 

Площа 32190 км. кв. 

Населення 9087 осіб. 

Кількість населених пунктів у 

складі-20.   

Кількість старостинських           

округів-8. 

Фінансова складова громади  

 

 

  

 

Частка місцевих податків в дохідній частині 
бюджету загального фонду (2020) 

33,25 % 

Дотація громадян: 0,00 

Реверсна дотація (тис. грн) 101 500 

Базова дотація (тис.грн) 0,00 

Надходження акцизу грн/на 1 жителя 25,47 

Надходження єдиного податку грн/на 1 
жителя 

823,80 

Надходження плати за землю грн/на 1 жителя  700,20 

Частка витрат на оплату праці загально 
державних функцій (місцеве самоврядування) 

від дохідної частини бюджету загального 
фонду 

22,97089189 % 

 

 

Всього 
надходжень до 

місцевого 
бюджету 

(загальний 
фонд) 

40056,07 
тис.грн 

Самгородоцька сільська 

територіальна громада  
Хмільницький район, 

Вінницька область 

ПАСПОРТ 
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НАСЕЛЕННЯ 

 
 

 

 

Кількість закладів, що утримуються 

за рахунок бюджету органів 

місцевого самоврядування   

у тому числі: 45 
закладів загальної середньої освіти  

закладів загальної середньої освіти I-III 

ступеня 

7 

закладів загальної середньої освіти I-II ступеня 0 

закладів загальної середньої освіти I ступеня 0 

закладів дошкільної освіти у складі ЗНВК  8 

закладів позашкільної освіти  1 

закладів культури 19 

закладів фізичної культури 0 

фельдшерських пунктів 13 

фельдшерсько-акушерських пунктів 0 

амбулаторій 3 

лікарень 0 

станцій швидкої допомоги 0 

Кількість закладів, що надають первинну 

медичну допомогу 
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«Концентруємо 

усі свої 

зусилля для 

того, щоб наша 

громада стала 

дієздатною, 

ефективною та 

спроможною» 
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Чисельність 
населення станом на 

1 січня 2021 р. 

9087 
осіб 

у тому числі дітей: 1019 осіб 

дошкільного віку 209 осіб 

шкільного віку 810 осіб 
 



 

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 
+ 

Наявність центру надання 

адміністративних послуг 
- 

 
 

Відомості про населені пункти, що входять до складу 

Самгородоцької сільської територіальної громади.  

№ Найменування територіальних 

громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із 

зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельність 

населення 

станом на 1 

січня 2021 р. 

Відстань до 

адміністрати

вного центру 

територіальн

ої громади, 

км 

 
Самгородоцька територіальна 

громада 
  

    

1. 
с. Самгородок (адміністративний 

центр) 
1670 0.0 

2. с. Коритувата 90 12.0 

3. с. Лозівка 240 4.3 

4. с. Красне 100 5.0 

 
Вівсяницький  старостинський 

округ 
  

5. с. Вівсяники 720 10.0 

6. с. Мухувата 20 15.0 

 Збаразький старостинський округ    

7. с. Збараж 392 6.1 

 
Зозулинецький старостинський 

округ 
  

8. с. Воскодавинці 253 13.0 

9. с. Зозулинці 456 9.0 

10. с. Сошанське 486 8.4 
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Дубовомахаринецький 

старостинський округ 
  

11. с. Дубові Махаринці 524 17.0 

12. с. Блажіївка 384 14.0 

 
Журбинецький старостинський 

округ 
  

13. с. Журбинці 600 19.0 

 
Йосипівський старостинський 

округ 
  

14. с. Йосипівка 1012 10.0 

15. с. Малишівка 41 13.0 

 
Михайлинський старостинський 

округ 
  

16. с. Михайлин 518 9.4 

17. с. Широка Гребля 702 6.6 

 
Миколаївська  старостинський 

округ 
  

18. с. Миколаївка 534 11.0 

19. с. Лопатин 251 8.6 

20. с. Великий Степ 94 14.0 

    

 
 

Маєте запитання, зауваження або пропозиції, просимо звернутися за адресою, що 

наведена нижче.  Ми завжди відкриті до комунікації.   
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Адреса:  
Вінницька обл.,  
с. Самгородок,  

вул. Миру, буд. 48 
Телефони: 04342-35245 

Електронна адреса: smagron@ukr.net 
https://samhorodotska.ukraina.org.ua/   

Час роботи: пн-пт 8:00-17:00 

Щоб отримати посилання 

на офіційний веб-сайт - 

відскануй QR-код. 

Щоб отримати посилання 

на офіційну сторінку у 

Facebook - відскануй QR-

код. 

mailto:smagron@ukr.net
https://samhorodotska.ukraina.org.ua/

