
Дашівська об'єднана територіальна 
громада Іллінецького району 

Вінницької області



Іллінецький район
Дашівська ОТГ
Кількість населення - 8534 особи, 
Площа - 235,51 кв.км.

1. Білківецька громада
2. Дашівська громада
3. Кальницька громада
4. Кантелинська громада
5. Копіївська громада
6. Купчиненцька громада

До об'єднання Після об'єднання 

Відстань до районного 
центру  м. Іллінці - 22 км;
Відстань до обласного 
центру м. Вінниця - 83 км.



Бюджет Дашівської об'єднаної 
територіальної громади 

Доходи загального фонду бюджету ОТГ    2016 - 2018 роки
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Бюджет Дашівської об'єднаної 
територіальної громади 

Міжбюджетні трансферти 
2017 рік
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Міжбюджетні трансферти 
2018 рік



План доходів Дашівської ОТГ на 2018 рік (тис. грн.)
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Інші надходження (Доходи від власності, цільові 
фонди, екологічний, адміністративні збори рентна 
плата, субвенція на пожежну частину) 371,754

Власні надходження 365,245

Акцизний податок та податок на нерухоме майно 
877,971

Єдиний податок 3554,439

Плата за землю 4758,576

Податок та збір на доходи фізичних осіб 9473,389

Загальний фонд – 18780,801  Спеціальний фонд – 385,737



План видатків Дашівської ОТГ на 2018 рік (тис. грн.)
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Видатки на апарат 4051,823

Видатки на освіту 24084,656

Видатки на медицину 4288,680

Видатки на пожежну 640,000

Видатки на благоустрій 2935,351

Видатки на утримання доріг 700,000

Видатки на соціальний захист 100,000

Субвенції до районного бюджету 2550,210

Бюджет розвитку 5000,726





Для забезпечення надання  
послуг у сфері охорони 
здоров'я  у 2017 році у 

Дашівській ОТГ були утворені:

- КЗ «Дашівська міська 
лікарня»

- КП «Дашівська
амбулаторія загальної 

практики - сімейної 
медицини»



З метою надання якісних 
освітніх та культурних 
послуг жителям ОТГ 

15.06.2017 року був 
утворений

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту 

Дашівської селищної 
ради 

на баланс якого передані 
35 закладів освіти, 

культури та спорту



Перший 

День Незалежності 
Дашівської об'єднаної 

територіальної громади



Святкування
Новорічних та 
Різдвяних свят 

у Дашівській ОТГ



З метою створення

комфортних умов для 

проживання жителів ОТГ по 

населених пунктах громади

реалізовано наступні проекти:



Капітальний ремонт 

тротуарного покриття

по вулиці І. Богуна в 

селі Кальник

(726,5 тис. грн)

Після ремонтуДо ремонту



Капітальний ремонт 

тротуару по вул. 

Центральна в смт. Дашів

(715,3 тис. грн)

До ремонту Після ремонту



Капітальний ремонт тротуару 

по вулиці Лесі Українки в 

смт Дашів

(296,7 тис грн)



Капітальний ремонт 
дороги по  вулиці 
Набережна в смт 

Дашів
(1 050 тис грн)

Після ремонтуДо ремонту



Капітальний ремонт 

дорожнього покриття по 

провулку Інтернаціональний 

в смт Дашів, прокладено 

2125 м. кв. асфальтного 

покриття

(608,9 тис грн)



Капітальний ремонт 
дороги та тротуару по  
вулиці Черняховського

в селі Купчинці
Дашівської ОТГ

(641,9 тис грн)



Капітальний 
ремонт дороги по 
вулиці І. Франка в 

смт Дашів
(823,3 тис грн)



Проведено поточний ремонт 

дороги по вулиці Лугова в с. 

Копіївка довжиною 1100 метрів 

(висипано 800 тон щебеневої 

суміші)



Встановлено автобусні 

зупинки в смт Дашів, 

селах Шабельня, 

Кальник, Купчинці, 

Кантелина



{

Проведено будівництво 
мереж вуличного 

освітлення в с. 
Яструбинці та 

Кантелина та заміну 
ліхтарів на світлодіодні 

в с. Кальник та смт 
Дашів

Після будівництваДо будівництва



{

Збудовано футбольний 
майданчик зі штучним 
покриттям в смт Дашів

(1 078 тис грн)

Після будівництваДо будівництва



Встановлено дитячий 
спортивно-ігровий 

майданчик в с. 
Кальник

(78 тис. грн)



Встановлено нове
вуличне дитяче

спортивно-ігрове
обладнання у ДНЗ №1 

«Журавлик» та ДНЗ №2 
«Ластівка» смт Дашів



Для покращення

естетичного вигляду

вулиці в с. Кальник

висаджено туї вздовж 

частини вулиці І. Богуна



У ДНЗ «Ромашка» в с. 
Кальник проведено 
капітальний ремонт 

системи опалення
(108 тис. грн)



Для проведення робіт з 
благоустрою населених

пунктів для КП 
«Житлокомунгосп» було

придбано трактор МТЗ-82, 
віброплиту з пилососом, 5 

мотокос, 2 пилки, 
щеподробильну машину та 
пасажирський автомобіль



Дякую за увагу!


