
ПАСПОРТ

Біляївської об’єднаної територіальної громади
(центр – с-ще Біляївка) 

Найменування показника Значення показника

1. Чисельність населення станом на 1 січня 
2020 р.

5935

у тому числі дітей: 890

дошкільного віку 344

шкільного віку 546

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

437

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

25

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 
територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 
Д4), гривень

56 062 274

у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України (Д1)

56 415 262

бюджету розвитку (Д2) 0

базова дотація (Д3) 0

реверсна дотація (Д4) 352 988

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 
бюджету спроможної територіальної 
громади

1,1

5. Розрахункова частка місцевих податків та 
зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 
спроможної територіальної громади, 
відсотків

31,0

6. Площа території спроможної територіальної 
громади, кв. кілометрів

423,95



Найменування показника Значення показника

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

37

у тому числі:

закладів загальної середньої освіти 
I—III ступеня

3

закладів загальної середньої освіти 
I—II ступеня

1

закладів загальної середньої освіти I ступеня –

закладів дошкільної освіти 5

закладів позашкільної освіти –

закладів культури 18

закладів фізичної культури -

фельдшерсько-акушерських пунктів 6

амбулаторій, поліклінік 4

Лікарень –

станцій швидкої допомоги –

8. Наявність приміщень для розміщення 
державних органів, установ, що здійснюють 
повноваження щодо:

правоохоронної діяльності є в наявності

реєстрації актів цивільного стану та 
майнових прав

є в наявності

пенсійного забезпечення є в наявності

соціального захисту є в наявності

пожежної безпеки є в наявності

казначейського обслуговування є в наявності

9. Наявність приміщень для розміщення 
органів місцевого самоврядування

є в наявності

10. Наявність центру надання адміністративних 
послуг

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

Порядковий
номер

Найменування
територіальних громад та

населених пунктів, що
входять до їх складу, із

зазначенням
адміністративного статусу

Чисельність
населення
станом на

1 січня 2020 р.

Відстань до
потенційного

адміністративно
го центру

спроможної
територіальної

громади,
кілометрів

Суданська сільська рада

1. с-ще Біляївка 480 –

2. с Суданка 345 4,0

3. с Булацелівка 32 12,9

4. с Зеленівка 11 12,7

5. с Паризьке 72 8,2

6. с Петрівка 183 2,7

7. с Побєда 168 4,1

Верхньоорільська 
сільська рада

8. с Верхня Орілька 543 30,6

Дмитрівська сільська 
рада

9. с Дмитрівка 332 29,4

10. с Мар'ївка 92 34,4

Закутнівська сільська 
рада

11. с Закутнівка 682 9,8

12. с Веселе 292 3,5

Красненська сільська 
рада

13. с Красне 226 22,9

14. с Задорожнє 65 23,9

15. с Нова Семенівка 4 30,3

16. с Нове 145 25,5
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17. с Червоне 506 25,4

Миронівська сільська 
рада

18. с Миронівка 634 20,2

19. с Кіптівка 44 14,3

20. с Новоєгорівка 17 31,1

21. с Тимченки 41 26,8

Роздольська сільська 
рада

22. с Роздолля 473 9,5

23. с-ще Краснопавлівське 60 10,8

24. с Крюкове 46 12,1

25. с Шульське 442 12,5
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