
Додаток 2 

до листа Кіровоградської обласної  

державної адміністрації 

___ березня 2020 року №________ 

ПАСПОРТ 

Благовіщенської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м. Благовіщенське 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

22127 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 597 

 шкільного віку 2350 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

2350 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

27 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

116315290 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

98859883 

 бюджету розвитку (Д2) 148532 

 базова дотація (Д3) 17455407,4 

 реверсна дотація (Д4) 0 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,83 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

37,5 



Найменування показника Значення показника 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

701 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

111 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

16 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 0 

 закладів дошкільної освіти 19 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 46 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 16 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 2 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

19 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Благовіщенської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. м.Благовіщенське 6051 0 

2. с.Богданове 432 18 

3. с.Маньківське 34 19 

4. с.Великі Трояни 964 10 

5. с.Вільхове 995 22 

6. с.Сергіївка 20 20 

7. с.Грушка 1156 9 

8. с.Станіславове 109 17 

9. с.Данилова Балка 726 10 

10. с.Шевченка 178 12 

11. с.Йосипівка 1236 7 

12. с.Кам’яний брід  684 17 

13. с.Христофорове 162 12 

14. с.Петрівка 6 13 

15. с.Кам’яна Криниця 1023 18 

16. с.Лозувате 979 23 

17. с.Дельфінове 302 24 

18. с.Змійове 29 25 

19. с.Луполове 547 24 

20. с.Кошаро-

Олександрівка 

274 25 

21. с.Мечиславка 634 12 

22. с.Новоселиця 1154 13 

23. с.Розношенське 755 18 

24. с.Сабатинівка 886 25 



25. с.Синицівка 373 22 

26. с.Синьки 975 22 

27. с.Шамраєве 1443 5 

___________________ 



ПАСПОРТ 

Бобринецької територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Бобринець 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

11571 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 400 

 шкільного віку 1416 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1416 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

9 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

53685226 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

49241614 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 4443611,1 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,79 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

31,1 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

194,3 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

29 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

3 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 2 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 9 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності  

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу  

Бобринецької 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  м.Бобринець 10758 - 

2.  с.Шляхове 161 3 

3.  с.Дібрівка 178 6 

4.  с.Богданівка 118 7 

5.  с.Червона Долина 120 20 

6.  с.Обланка 4 - 

7.  с.Коржеве 204 5 

8.  с.Садове 17 - 

9.  с.Великодрюкове 11 25 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Кетрисанівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Кетрисанівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

13541 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 332 

 шкільного віку 1288 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1288 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

73 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

75052108 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

66213376 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 8838731,6 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,91 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

57,3 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

1300,703 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

14 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

9 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти  

 закладів позашкільної освіти 25 

 закладів культури 65 

 закладів фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 28 

 амбулаторій, поліклінік 4 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 3 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

24 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Кетрисанівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Кетрисанівка 1048 0 

2. с.Верхньоінгульське 293 34,1 

3. с.Яблучко 63 32,2 

4. с.Степанівка 51 34 

5. с.Оленівське 80 36,7 

6. с.Олексіївка 490 23,6 

7. с.Сугокліївка 380 31,3 

8. с-ще Южне 50 29,2 

9. с.Борисівка 2 33,6 

10. с.Мюдівка 57 22,4 

11. с.Златопілля 516 32,2 

12. с.Піщане 13 27,2 

13. с.Полум’яне   100 29 

14. с.Солонцюватка 111 28,2 

15. с.Завадівка 27 30,6 

16. с.Трудолюбівка 92 29,9 

17. с.Тарасівка 427 12,4 

18. с.Червонопілля 353 7,6 

19. с.Новокиївка 106 8,1 



20. с.Західне 58 15,3 

21. с.Іванівка 50 16,1 

22.  с.Чарівне 514 30 

23.  с.Вереміївка 91 30 

24.  с-ще Мирне 251 17 

25. с.Витязівка 775 38,4 

26. с.Зоряне 138 37 

27. с.Дончине 68 43,4 

28. с.Бобринка 306 38,1 

29. с.Варламівка 42 35 

30. с.Горіхівка 13 21,7 

31. с.Буховецьке 434 61,1 

32. с.Маковіївка 90 66,6 

33. с.Благодатне 527 41 

34. с.Грузьке 210 30 

35. с.Осикувате 85 41,7 

36. с.Улянівка 0 41 

37. с.Миколо-Бабанка 480 47 

38. с.Проскурівка 0 41,1 

39. с.Сорочанове 139 40,2 

40. с.Мар’янівка 275 33,4 

41. с.Павлогірківка 322 49 

42. с.Бердихине 98 48,8 

43. с.Поляна 18 50 

44. с.Рощахівка 339 55,1 



45. с.Маріуполь 86 52,7 

46. с.Ганнопіль 65 56,3 

47. с.Федіївка 387 47,8 

48. с.Федорівка 96 54,9 

49. с.Височанове 27 53,1 

50. с.Кривоносове 292 42,2 

51. с.Василівка 247 29 

52. с.Береславка 103 36 

53. с.Новогомельське 152 33,5 

54. с.Никонорівка 13 32,2 

55. с.Веселівка 359 20 

56. с.Крутоярка 59 20 

57. с.Роздолля 77 18,7 

58. с.Ударне 6 20,5 

59. с.Юр’ївка 6 17,7 

60. с.Апрелівське 245 33,4 

61. с.АпрелівКА 23 26,6 

62. с.Розтичеве 29 27,2 

63. с.Костомарівка 364 13,7 

64. с.Березівка 67 18,7 

65. с.Кохане 162 22,2 

66. с.Майське 11 22,6 

67. с.Новоградівка 539 22,9 

68. с.Водяно-Михайлівка 6 13,4 

69. с.Пенькове 96 27,7 



70. с.Новосамара 109 28,3 

71. с.Новомиколаївка 223 10,6 

72. с.Степівка 77 15,4 

73. с.Чигиринське 33 9,5 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Вільшанської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Вільшанка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

11479 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 349 

 шкільного віку 1215 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1215 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

23 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

57687628 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

51266477 

 бюджету розвитку (Д2) 
83785 

 базова дотація (Д3) 
6421151 

 

 реверсна дотація (Д4) 
- 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,83 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

48,4 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

589  



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

4 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

6 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 6 

 закладів дошкільної освіти 5 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 17 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

3 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 3 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

15 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу  

Вільшанської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт Вільшанка 4596 - 

2.  с.Калмазове 392 7 

3.  с.Осички 297 6 

4.  с.Добрянка 928 18 

5.  с.Добре 604 11 

6.  с.Мала Вільшанка 288 18 

7.  с.Станкувате 332 20 

8.  с.Мала Мазниця 28 28 

9.  с.Йосипівка 447 7 

10.  ст.Залізниче 186 10 

11.  с.Березова Балка 362 12 

12.  с.Владиславка 62 13 

13.  с.Дорожинка 523 17 

14.  с.Коритно-Забузьке 339 32 

15.  с.Вовча Балка 35 27 

16.  с.Бузникувате 359 25 

17.  с.Вівсяники 413 18 

18.  с.Чистопілля 218 30 

19.  с.Завітне 109 34 

20.  с.Плоско-Забузьке 445 35 

21.  с.Куца Балка 319 8 

22.  с.Синюха 154 6 

23.  с.Степанівка 43 5 

__________________ 



ПАСПОРТ 

Гайворонської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Гайворон 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

36760 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 1103 

 шкільного віку 3054 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

3054 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

29 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

163250071 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

131384176 

 бюджету розвитку (Д2) 493873 

 базова дотація (Д3) 31865895,4 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,67 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

46,2 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

700,0 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

77 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

10 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 17 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 21 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 16 

 амбулаторій, поліклінік 7/2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

7 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 2 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

20 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Гайворонської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  м.Гайворон 14523 - 

2.  с.Садове 36 7,0 

3.  смт Завалля 4623 19,2 

4.  смт Салькове 1651 15,0 

5.  с.Бандурове 1566 14,6 

6.  с.Берестяги 426 21,0 

7.  с.Вікнина 730 23,0 

8.  с.Долинівка 833 9,2 

9.  с.Переямпіль 20 10,7 

10.  с.Жакчик 316 26,0 

11.  с.Казавчин 895 14,0 

12.  с.Бугове 333 11,0 

13.  с.Могильне 1853 17,0 

14.  с.Вільховецьке 70 13,0 

15.  с.Кленове 27 24,0 

16.  с.Мощене 657 14,0 

17.  с.Покровське 574 8,1 

18.  с.Солгутове 1164 2,0 

19.  с.Соломія 430 5,8 

20.  с.Таужне 1576 20,0 

21.  с.Тракт 62 16,0 

22.  с.Червоні Маяки 54 27,0 

23.  с.Тополі 464 12,0 

24.  с.Чемерпіль 793 15,9 



25.  с.Березівка 215 30 

26.  с.Ташлик 81 28,0 

27.  с.Червоне 969 16,0 

28.  с.Хащувате 1804 9,0 

29.  с.Прогрес 15 10,0 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Голованівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Голованівськ 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

21419 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 553 

 шкільного віку 1668 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1668 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

42 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

101384620 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

98133800 

 бюджету розвитку (Д2) 34672 

 базова дотація (Д3) 3250819,7 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,85 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

35,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

881,9 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

149 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

9 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 3 

 закладів дошкільної освіти 22 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 55 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 28 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 2 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

в наявності 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Голованівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт Голованівськ 5857 - 

2.  с-ще Голованівськ 602 6,4 

3.  с.Вербове 448 9,8 

4.  с.Грузьке 858 8,8 

5.  с.Ясне 36 14,1 

6.  с.Ємилівка 631 16,3 

7.  с-ще Ємилівка 517 16,2 

8.  с.Журавлинка 456 22,1 

9.  с.Цвіткове 95 24,7 

10.  с.Клинове 712 16,1 

11.  с.Ковалівка 0 19,8 

12.  с.Красногірка 636 7,9 

13.  с.Манжурка 26 10,0 

14.  с.Крутеньке 537 20,2 

15.  с.Лебединка 218 18 

16.  с.Табанове  183 20,1 

17.  с.Лещівка 102 14,7 

18.  с.Тернове 0 15,6 

19.  с.Межирічка 1040 3,4 



20.  с.Краснопілля 211 9,9 

21.  с.Молдовка 509 18,5 

22.  с.Надеждівка  105 22,0 

23.  с.Матвіївка 5 21,9 

24.  с.Наливайка 527 9,0 

25.  с.Перегонівка 2625 22,1 

26.  с.Полонисте 313 13,6 

27.  с.Давидівка 182 19,8 

28.  с-ще Лісне 165 14,0 

29.  с.Роздол 404 15,6 

30.  с.Розкішне 227 18,0 

31.  с.Новосілка 433 19,4 

32.  с.Мар’янівка 71 14,1 

33.  с.Костянтинівка 6 21,0 

34.  с.Маринопіль 167 19,8 

35.  с.Свірневе 698 11,6 

36.  с.Зелена Балка 64 9,3 

37.  с.Новоголованівськ 0 12,8 

38.  с.Олексіївка 36 15,8 

39.  с.Семидуби 353 14,9 

40.  с.Троянка 729 16,8 

41.  с.Шепилове 431 4,7 

42.  с.Олександрівка 204 5,0 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Побузької територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Побузьке 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

9236 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 350 

 шкільного віку 973 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

973 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

9 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

48177740 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

48177740 

 бюджету розвитку (Д2) 4600 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 1429770,8 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,97 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

27,3 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

110,124123 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

19 

 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 - 

 закладів дошкільної освіти 6 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 3 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги  

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

в наявності 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутній 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу   

Побузької 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Побузьке 5897 - 

2.  с.Капітанська 1044 5,0 

3.  с.Липовеньке  555 8,5 

4.  с.Грузянка 65 9,1 

5.  с.Липняги 38 11,1 

6.  с.Сухий Ташлик 708 19,8 

7.  с.Люшнювате 484 15,3 

8.  с.Пушкове 332 15,6 

9.  с.Одая 113 19,9 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Добровеличківської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Добровеличківка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

13853 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 39 

 шкільного віку 1400 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1400 

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 

81500939 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

81500939 

 бюджету розвитку (Д2) 59527 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 43532,1 

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 

 

35,8 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

662,316 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

71/56* 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

11 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 11 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 25 

 закладів фізичної культури 1/56* 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 15 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 2 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

 

* різнопрофільні спортивні споруди (стадіони, спортивні майданчики, гімнастичні містечка) 
 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Добровеличківської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт 

 Добровеличківка 

5575 - 

2.  с.Варваро- 

 Олександрівка 

235 3 

3.  с.Мар’ївка  136 2 

4.  с.Новолутківка 405 7 

5.  с.Добротимофіївка 29 5 

6.  с.Олександро- 

 Акацатове 

4 9 

7.  с.Олександрівка 380 28 

8.  с.Богодарівка 139 32 

9.  с.Тернове 209 15 

10.  с.Новостанкувата 171 28 

11.  с.Трояни 136 17 

12.  с.Новодобрянка 108 20 

13.  с.Новоодеса 99 19 

14.  с.Юр’ївка 421 8 

15.  с.Дружелюбівка 381 10 

16.  с.Скопіївка 156 4 

17.  с.Василівка 71 4 

18.  с.Олександро- 

 Завадське 

156 16 

19.  с.Шевченка 45 15 

20.  с.Липняжка 3260 11 

21.  с.Водяне 64 15 



22.  с.Володимирівка 13 16 

23.  с.Карбівка 350 20 

24.  с.Маркове 238 28 

25.  с.Анатолівка 22 32 

26.  с.Братолюбівка 177 35 

27.  с.Нововікторівка 170 38 

28.  с.Вороб’ївка 118 32 

29.  с.Гнатівка 439 30 

30.  с.Михайлівка 112 35 

31.  с.Новомиколаївка 34 35 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Піщанобрідської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Піщаний Брід 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

6218 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 157 

 шкільного віку 704 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

704 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

20 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

39119730 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

39119730 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,17 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

51,5 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

423,113 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

55 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 2 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 13 

 закладів фізичної культури 19* 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 10 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

- 

 пенсійного забезпечення - 

 соціального захисту - 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

 

* різнопрофільні спортивні споруди (стадіони, спортивні майданчики, гімнастичні містечка) 
 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Піщанобрідської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Піщаний Брід 2181 - 

2. с.Нова Ковалівка 29 5 

3. с.Перемога 230 12 

4. с.Веснянка 179 9 

5. с.Крикунка 28 4 

6. с.Любомирка 433 10 

7. с.Вікняне 51 15 

8. с.Колокове 22 5 

9. с.Червона Поляна 471 12 

10. с.Якимівка 78 19 

11. с.Микільське 18 15 

12. с.Олексіївка 851 9 

13. с.Кирилівка 118 12 

14. с.Перчунове 549 34 

15. с.Сміливе 0 34 

16. с.Миколаївка 228 19 

17. с.Новопетрівка 160 23 

18. с.Глиняне 224 39 

19. с.Новоглиняне 228 44 



20. с.Міжколодяжне 140 34 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Помічнянської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Помічна 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

10186 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 356 

 шкільного віку 1268 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1268 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

4 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

63556183 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

63556183 

 бюджету розвитку (Д2) 2087523 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 7474308,7 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,16 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

17,2 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

75,74 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

24 

 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 3 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 7 

 закладів фізичної культури 4* 

 фельдшерсько-акушерських пунктів - 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 2 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 
  

 пенсійного забезпечення  

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування  

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

 

*різнопрофільні спортивні споруди (стадіони, спортивні майданчики, гімнастичні містечка) 
 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Помічнянської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  м.Помічна 8994 - 

2.  с.Помічна 1060 5 

3.  с.Новопавлівка 56 9 

4.  с.Червоний Розділ 76 11 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Тишківської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Тишківка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

3957 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 142 

 шкільного віку 378 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

378 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

11 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

27886117 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

27886117 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,31 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

52,4 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

288,594 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

33/30* 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

3 (з них 1 НВК) 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

1 (з них 1 НВК) 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 5 

 закладів фізичної культури 5* 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 1 

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 1 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

* різнопрофільні спортивні споруди (стадіони, спортивні майданчики, гімнастичні містечка) 
 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу  

Тишківської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Тишківка 2570 - 

2. с.Андріївка 230 15 

3. с.Богданівка 29 5 

4. с.Гаївка 540 16 

5. с.Новотишківка 39 9 

6. с.Вірне 17 14 

7. с.Осикове 6 16 

8. с.Федорівка 354 12 

9. с.Показове 117 15 

10. с.Попівка 48 17 

11. с.Новомихайлівка 7 17 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Долинської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Долинська 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

27217 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 858 

 шкільного віку 2762 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

28762 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

32 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

133458908 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

122776955 

 бюджету розвитку (Д2) 6465 

 базова дотація (Д3) 10681953,2 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,84 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

42,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

778,9 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

11 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти 12 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 30 

 закладів фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 18 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Долинської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. м.Долинська 18792 - 

2. с.Степове 118 2,5 

3. с.Богданівка 383 7,5 

4. с.Братський Посад 125 14 

5. с.Вишневе 79 11 

6. с.Гординівка 40 14 

7. с.Згода 188 5 

8. с.Катеринівка 248 5,5 

9. с.Марфівка 259 10 

10. с.Новоданилівка 25 17 

11. с.Очеретяне 20 6 

12. с.Славне 132 14 

13. с.Фалькове 59 4 

14. с.Березівка 205 16 

15. с.Антонівка 220 15 

16. с.Маловодяне 776 1 

17. с.Писанка 51 4 

18. с.Червоне Озеро 319 7 

19. с.Новоолександрівка 
249 12 



20. с.Федоро-Шулічне 201 14 

21. с.Олександрівка 582 10 

22. с.Новомихайлівка 91 15 

23. с.Новошевченкове 177 15 

24. с-ще 

Першотравневе 
385 5 

25. с.Мирне 244 7 

26. с.Суходільське 383 20 

27. с.Новосавицьке 158 27 

28. с.Новогригорівка 

Перша 
730 15 

29. с.Широка Балка 278 8 

30. смт Молодіжне 1172 12 

31. с.Лаврівка 248 24 

32. с.Новогригорівка 

Друга 
280 25 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Гурівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Гурівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

5860 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 100 

 шкільного віку 436 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

436 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

16 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

41689870 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

41689870 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,33 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

55,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

497,04 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

44 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

6 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

2 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 7 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 14 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 10 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 2 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу                 

Гурівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Гурівка 1150 - 

2. с.Благодатне 97 7 

3. с.Пишне 195 18 

4. с.Червоне 78 21 

5. с.Братолюбівка 619 17,1 

6. с.Дубровине 90 26,6 

7. с.Варварівка 714 26,7 

8. с.Ситаєве 14 30 

9. с.Василівка 545 28 

10. с.Іванівка 400 27,8 

11. с.Веселі Боковеньки 32 25,4 

12. с.Зелений Гай 110 26 

13. с.Нагірне 29 25 

14. с.Никифорівка 55 33 

15. с.Бокове 1295 13,5 

16. с.Ганнівка 437 15 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Дмитрівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Дмитрівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

6665 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 192 

 шкільного віку 652 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

652 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

14 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

46819470 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

46280878 

 бюджету розвитку (Д2) 94888 

 базова дотація (Д3) 538591,8 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,29 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

54,4 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

547,46 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

24 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

4 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 8 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Дмитрівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Дмитрівка 3101 - 

2. с.Веселий кут 217 13 

3. с.Гостинне 211 10 

4. с.Долина 11 13,5 

5. с.Калинівка 43 7,2 

6. с.Плоске 272 9,7 

7. с.Іванківці 812 24,6 

8. с.Веселівка 6 27 

9. с.Заломи 31 16,8 

10. с.П'ятихатки 3 13,7 

11. с.Юхимове 156 19 

12. с.Макариха 416 12 

13. с.Новопокровка 56 16 

14. с.Цибулеве 1330 27,7 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Суботцівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Суботці 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

12206 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 374 

 шкільного віку 1448 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1448 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

23 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

81622055 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

81622055 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 1117937,6 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,25 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

40 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

571,46 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

61 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

6 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

2 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 8 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 26 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 13 

 амбулаторій, поліклінік 5 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Суботцівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Суботці 2359 - 

2. с.Констянтинівка 194 4,1 

3. с.Коханівка 139 7,4 

4.   с.Богданівка 3317 18,3 

5. с.Кучерівка 134 24,9 

6. с.Володимирівка 1014 18 

7. с.Новороманівка 252 8,3 

8. с.Саблине 500 14,4 

9. с.Казарня 365 7,4 

10. с.Барвінівка 51 11,6 

11. с.Глибока Балка 144 15,3 

12. с.Милова Балка 77 17,6 

13. с.Нововодяне 109 23,2 

14. с.Новополяна 49 10,5 

15. с.Мошорине 1496 21,1 

16. с.Васине 182 37,4 

17. с.Трепівка 954 12,5 

18. с.Долино-Кам’янка 106 18,3 

19. с.Зелений Гай 206 16 



20. с.Копані 243 18 

21. с.Новотрепівка 121 14,3 

22. с.Спасо-Мажарівка 2 17,1 

23. с.Топило 192 20 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Соколівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Соколівське 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

10355 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 201 

 шкільного віку 893 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

893 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

22 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

71246103 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

71246103 

 бюджету розвитку (Д2) 14844233 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 1491631,3 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,28 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

36,9 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

391,67 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

59 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

9 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 27 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 14 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 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 

частково 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Соколівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Соколівське 2412 - 

2.  с.Липове 29 4,3 

3.  с.Нова Павлівка 325 6,7 

4.  с.Новопетрівка 126 3,3 

5.  с.Черняхівка 661 1 

6.  с.Вільне 856 7,8 

7.  с.Іванівка 388 5,8 

8.  с.Безводня 158 8,5 

9.  с.Карлівка 706 10,6 

10.  с.Ганнинське 257 11,9 

11.  с.Дар’ївка 110 13,5 

12.  с.Вишняківська 433 15,1 

13.  с.Назарівка 291 19,5 

14.  с.Оленівка 79 21 

15.  с.Миколаївка 449 20 

16.  с.Корлюгівка 29 19 

17.  с.Олено-Косогорівка 361 25 

18.  с.Українка 450 20 

19.  с.Шевченкове  420 18 



20.  с-ще Шостаківка 541 18 

21.  с.Димине 597 23 

22.  с.Івано-Благодатне 677 19,8 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Первозванівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Первозванівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

8737 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 309 

 шкільного віку 861 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

861 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

19 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

71002209 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

71002209 

 бюджету розвитку (Д2) 12213 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 6970003,9 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,51 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

28,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

379,02 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

40 



Найменування показника Значення показника 

самоврядування 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

7 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

1 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 16 

 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 - 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

- 

 пенсійного забезпечення - 

 соціального захисту - 

 пожежної безпеки - 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

частково 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 

 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Первозванівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Первозванівка 531 - 

2.  с.Зоря 202 1 

3.  с.Неопалимівка 39 1 

4.  с.Попівка 388 1 

5.  с.Сонячне 839 0,5 

6.  с.Степове 575 11,4 

7.  с.Паращине Поле 24 14,5 

8.  с.Федорівка 728 16,6 

9.  с.Миколаївські сади 54 22 

10.  с.Калинівка 844 4 

11.  с.Клинці 835 8,3 

12.  с.Покровське 994 18,8 

13.  с.Демешкове 110 20,1 

14.  с.Любо-Надеждівка 40 19,5 

15.  с.Бережинка  2031 9,9 

16.  с.Верхівці 12 13,4 

17.  с.Макове 47 12,4 

18.  с.Гаївка 403 16,3 

19.  с.Новогригорівка 41 14,2 

__________________ 



ПАСПОРТ 

Великосеверинівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Велика Северинка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

6289 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 170 

 шкільного віку 516 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

516 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

11 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

33843237 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

33843237 

 бюджету розвитку (Д2) 7418730 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,0 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

33,6 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

221,5 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

25 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

4 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 12 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 2 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 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 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Великосеверинівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Велика Северинка 914 - 

2.  с.Кандаурове 54 4 

3.  с.Лозуватка 231 4,6 

4.  с.Підгайці 1130 1,6 

5.  с.Созонівка 1787 7,8 

6.  с.Високі Байраки 878 19,5 

7.  с.Андросове 45 23,1 

8.  с.Рожнятівка 59 24,4 

9.  с.Червоний Кут 20 25 

10.  с.Оситняжка 1156 11,1 

11.  с.Петрове 15 17,8 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Аджамської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Аджамка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

6088 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 148 

 шкільного віку 497 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

497 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

10 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

27974703 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

27974703 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,86 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

33,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

291,76 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

35 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

3 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 2 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 10 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 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 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутні 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Аджамської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Аджамка 3887 - 

2.  с.Григорівка 2 1,6 

3.  с.Павло-Миколаївка 2 3,0 

4.  с.Привілля 108 3,5 

5.  с.Червоний Яр 799 4,0 

6.  с.Новоолександрівка 143 10,3 

7.  с.Медерове 160 9,3 

8.  с.Молодецьке 65 5,2 

9.  с.Нововолодимирівка 49 1,2 

10.  с.Веселівка 755 6,4 

11.  с.Зелений Гай 118 8,8 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Катеринівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Катеринівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

5698 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 147 

 шкільного віку 517 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

517 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

13 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

36784459 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

36784459 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,2 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

242,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

287,38 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

34 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти 3 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 15 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 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 

в повному обсязі 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Катеринівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Катеринівка 862 - 

2.  с.Обознівка 824 0,2 

3.  с.Олексіївка 412 9,1 

4.  с.Лісне 192 14,1 

5.  с.Мальовниче 79 5,4 

6.  с.Осикувате 188 11,2 

7.  с.Грузьке 1257 3,3 

8.  с.Володимирівка 562 14,5 

9.  с.Миронівка 29 15,1 

10.  с.Олександрівка 21 18,1 

11.  с.Могутнє 640 19,9 

12.  с.Аврамівка 159 26,3 

13.  с.Овсяниківка 473 12,6 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Компаніївської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Компаніївка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

14948 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 360 

 шкільного віку 1367 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1367 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

51 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

79565447 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

79486708 

 бюджету розвитку (Д2) 407 

 базова дотація (Д3) 78738,5 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,99 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

43,0 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

1000 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

98 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

12 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

6 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6+2 (НВК) 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 45 

 закладів фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 16 

 амбулаторій, поліклінік 4 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

26 

 правоохоронної діяльності 2 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

2 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

17 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Компаніївської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Компаніївка 4429 - 

2. с.Громадське 21 6 

3. с.Живанівка 429 5 

4. с.Лужок 56 7 

5. с.Червоновершка 898 12 

6. с.Братерське 192 5 

7. с.Роздолля 399 5 

8. с.Мар’ївка  784 12 

9. с.Зелене 409 15 

10. с.Тернова Балка 18 10 

11. с.Губівка 577 20 

12. с.Сасівка 512 9 

13. с.Першотравневка 372 12 

14. с.Вишнівка 92 15 

15. с.Володимирівка 122 15 

16. с.Гордіївка 47 14,6 

17. с.Полтавка 485 15 

18. с.Вербове 43 15 

19. с.Долинівка 129 22 

20. с.Нечаївка 508 22 

21. с.Золотницьке 9 23 

22. с.Креничувате 127 23 

23. с.Голубієвичі 218 15 



24. с.Антонівка 77 17 

25. с.Софіївка 435 18 

26. с.Покровка 70 20 

27. с.Водяне 281 25 

28. с.Виноградівка 257 20 

29. с.Ромашки 102 25 

30. с.Травневе 120 23 

31. с.Гарманівка 348 26 

32. с.Обертасове 23 22 

33. с.Семенівка 181 30 

34. с.Трудолюбівка 112 22 

35. с.Лозуватка 611 25 

36. с.Волошки 48 28 

37. с.Дружба 55 30 

38. с.Червона Слобода 166 30 

39. с.Березнегувате 13 34 

40. с.Богодарівка 22 28 

41. с.Грізне 61 36 

42. с.Коневе 23 35 

43. с.Кременчувате 67 30 

44. с.Малоконеве 33 36 

45. с.Петрівка 213 25 

46. с.Інженерівка 73 33 

47. с.Наглядівка 113 31 

48. с.Павлівка 104 22 

49. с.Коротяк 189 25 

50. с.Бузова 77 25 

51. с.Морвина 198 28 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Маловисківської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Мала Виска 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

15539 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 499 

 шкільного віку 1636 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1636 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

16 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

75119704 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

71454116 

 

 
бюджету розвитку (Д2) 12537 

 

 базова дотація (Д3) 3665588,4 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,86 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

34,8 



Найменування показника Значення показника 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

384,0261 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

51 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 21 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 11 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності В наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

В наявності 

 пенсійного забезпечення В наявності 

 соціального захисту В наявності 

 пожежної безпеки В наявності 

 казначейського обслуговування В наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

В наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

Відсутній 

 

 



 

Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Маловисківської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Мала Виска 10382 - 

2. с-ще Заповідне 192 9 

3. с.Краснопілка 359 7 

4. с-ще Вишневе 239 7 

5. с.Миролюбівка 629 15 

6. с.Червона Поляна 43 28 

7. с.Лозуватка 697 10 

8. с.Димине 152 10 

9. с.Мануйлівка 640 10 

10. с.Лутківка 210 12 

11. с.Олександрівка 580 13 

12. с.Новомиколаївка 31 15 

13. с.Тарасівка 38 17 

14. с.Паліївка 949 4 

15. с.Веселе 29 6 

16. с.Первомайське 369 15 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Смолінської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Смоліно 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

15236 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 371 

 шкільного віку 1267 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1267 

 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

22 

 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

62856210 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

61113508 

 

 бюджету розвитку (Д2) 278003 

 базова дотація (Д3) 1742701,9 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,75 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

26,6 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

317,0381 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

41 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

4 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

1 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 3 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 21 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 8 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутній 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу     

Смолінської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Смоліне  9547 - 

2. с.Березівка 613 3 

3. с.П’ятихатки 19 14 

4. с.Гаївка 219 13 

5. с.Копанки 464 10 

6. с.Полохівка 34 13 

7. с.Нововознесенка 381 12 

8. с.Успенівка 36 7 

9. с.Новогригорівка 523 7 

10. с.Новоолександрівка 68 11 

11. с.Новопетрівка 308 5 

12. с.Хмельове 2036 11 

13. с.Запашка 37 20 

14. с.Калаколове 126 23 

15. с.Новопавлівка 274 8 

16. с.Якимівка 230 14 

17. с.Андріївка 41 16 

18. с.Виноградне 22 15 

19. с.Дорофіївка 92 18 



20. с.Межове 30 17 

21. с.Миропіль 79 17 

22. с.Новостанівка 57 17 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Злинської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Злинка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

5937 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 98 

 шкільного віку 524 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

524 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

6 

 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

26391388 

 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

22641198 

 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 3750189,6 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,71 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

44,8 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

274,7940 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

17 

 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 2 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 7 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 2 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності внаявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

внаявності 

 пенсійного забезпечення внаявності 

 соціального захисту внаявності 

 пожежної безпеки внаявності 

 казначейського обслуговування внаявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

внаявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутній 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Злинської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Злинка 3920 - 

2. с.Новаківка 2 6 

3. с.Плетений Ташлик 1215 20 

4. с.Первомайськ 244 25 

5. с.Шевченкове 94 28 

6. с.Розсохуватка 462 16 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Мар’янівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Велика Виска 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

5352 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 78 

 шкільного віку 634 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

634 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

15 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

44252838 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

44252838 

 бюджету розвитку (Д2) 1705 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 5961721,3 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,54 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

25,8 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

298,5731 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

26 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

3 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 5 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 10 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутній 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Мар’янівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Велика Виска 1888 - 

2. с.Мар’янівка 871 6 

3. с.Вись 204 9 

4. с.Заріччя 178 4 

5. с.Ковалівка 1 12 

6. с.Матусівка 170 11 

7. с.Олексіївка 112 7 

8. с.Павлівка 124 9 

9. с.Веселівка 167 12 

10. с.Арсенівка 62 13 

11. с.Оникієве 1143 14 

12. с.Пасічне 112 18 

13. с.Новокрасне 89 18 

14. с.Новомихайлівка 190 20 

15. с.Новооникієве 41 27 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Новгородківської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Новгородка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

15145 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 502 

 шкільного віку 1345 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1345 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

27 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

84469395 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

84469395 

 бюджету розвитку (Д2) 29897 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,04 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

44,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

99662,46 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі: 43 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

9 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 0 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 9 

 закладів фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерських пунктів              10 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

8 

 правоохоронної діяльності 2 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 2 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

12 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Новгородківської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт Новгородка 5675 - 

2.  с.Велика Чечелівка 487 12 

3.  с.Воронцівка 24 3 

4.  с.Вершино – 

 Кам’янка 948 
15 

5.  с.Інгуло-Кам’янка 628 18 

6.  с.Куцівка 485 12 

7.  с.Білозерне 434 15 

8.  с.Ручайки 219 20 

9.  с.Просторе 162 15 

10.  с.Сотницьке  11 12 

11.  с.Новоандріївка 524 12 

12.  с.Рибчине 227 10 

13. с.Бережинка 96 14 

14. с.Веселе 27 18 

15. с.Перше Травня 4 20 

16.  с.Новомиколаївка 239 12 

17.  с.Спільне 93 10 

18.  с.Тарасівка 441 33 



19.  с.Козирівка 152 29 

20.  с.Ольгівка 18 26 

21.  с.Митрофанівка 755 32 

22.  с.Верблюжка 2196 - 

23.  с.Петрокорбівка 299 15 

24.  с.Корбомиколаївка 86 17 

25.  с.Дубівка 175 23 

26.  с.Білопіль 134 12 

27.  с.Спасове 606 12 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Новоархангельської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Новоархангельськ 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

23864 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 748 

 шкільного віку 2275 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

2275 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

51 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

128612500 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

119361742 

 бюджету розвитку (Д2) 24453 

 базова дотація (Д3) 9250758,3 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,93 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

47,8 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

1268 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

33 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

7 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

14 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти 17 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 22 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 26 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

13 

 правоохоронної діяльності 3 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

22 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Новоархангельської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт  

Новоархангельськ 
6121 - 

2.  с.Синюха 342 12 

3.  с.Журівка 102 12 

4.  с.Солдатське 68 11 

5.  с.Комишеве 31 15 

6.  с.Лозуватка 0 12 

7.  с.Підвисоке 1639 21 

8.  с.Володимирівка 87 18 

9.  с.Вільшанка 356 23 

10.  с.Шляхова 181 27 

11.  с.Іванівка  440 58 

12.  с.Вукитичиве  134 48 

13.  с.Копенкувате 726 30 

14.  с.Борщова 149 27 

15.  с.Шевченка 50 32 

16.  с.Мартинівка 261 22 

17.  с.Надлак 1351 41 

18.  с.Тимофіївка 378 28 



19.  с.Розсохуватець 355 25 

20.  с.Торговиця 2014 3 

21.  с.Левківка 244 9 

22.  с.Скалева 488 15 

23.  с.Голубенка 34 21 

24.  с.Покровка 235 22 

25.  с.Ятрань 310 48 

26.  с.Вербівка 76 49 

27.  с.Зрубанці 0 49 

28.  с.Мар’янівка  184 12 

29.  с.Сабове 70 7 

30.  с.Червінка 90 12 

31.  с.Диковичеве 4 13 

32.  с.Небелівка 530 25 

33.  с.Кам’янече 1201 17 

34.  с.Нерубайка 933 12 

35.  с.Станіславівка 59 14 

36.  с.Скалівські-Хутори 519 12 

37.  с.Кринички 114 17 

38.  с.Покотилове 468 36 

39.  с.Орлове 237 28 

40.  с.Тарасівка 93 31 

41.  с.Ганнівка 422 18 

42.  с.Новопетрівка 58 18 

43.  с.Кагарлик 28 10 



44.  с.Свердликове 638 10 

45.  с.Тернівка 731 21 

46.  с.Кальниболота 1060 22 

47.  с.Жеванівка 120 25 

48.  с.Низове 77 28 

49.  с.Калинівка 28 30 

50.  с.Кіндратівка 22 26 

51.  с.Приют 6 24 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Новомиргородської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Новомиргород 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

27610 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 741 

 шкільного віку 2756 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

 

2756 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

47 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

137114511 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

136611741 

 бюджету розвитку (Д2) 259403 

 базова дотація (Д3) 502769,7 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,92 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

37,9 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

1001,11 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

12 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

2 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня  

 закладів дошкільної освіти 16 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 54 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 13 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 2 

 станцій швидкої допомоги  

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 2 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

23 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Новомиргородської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  м.Новомиргород 11117 - 

2.  с.Бирзулове 100 11 

3.  с.Лікареве 154 10 

4.  смт Капітанівка 2539 16 

5.  с.Прищепівка 235 11 

6.  с.Рівне 92 10 

7.  с.Кам’янка  543 10 

8.  с.Костянтинівка 648 6 

9.  с.Ганнівка 20 9 

10.  с.Пурпурівка 331 13 

11.  с.Іванівка 53 11 

12.  с.Мар’янопіль  62 13 

13.  с.Мар’ївка 187 19 

14.  с.Коробчине 749 17 

15.  с.Миколаївка 62 23 

16.  с.Сухолітівка 28 24 

17.  с.Рубаний Міст 403 20 

18.  с.Троянове 97 12 

19.  с.Щербатівка 10 24 

20.  с.Панчеве 1340 20 

21.  с.Мартоноша 1127 13 

22.  с.Котівка 65 18 

23.  с.Оситна 339 26 

24.  с.Каніж 832 26 



25.  с.Шпакове 266 27 

26.  с.Бровкове 61 24 

27.  с.Пенькине 81 23 

28.  с.Листопадове 896 8 

29.  с.Андріївка 225 10 

30.  с.Турія 1091 13 

31.  с.Оситняжка 700 24 

32.  с.Берегове 5 27 

33.  с.Писарівка 54 25 

34.  с.Миролюбівка 328 27 

35.  с.Моргунівка 1 25 

36.  с.Петроострів 533 34 

37.  с.Лев-Балка 26 38 

38.  с.Мостове 5 37 

39.  с.Дібрівка 257 21 

40.  с.Бурти 166 22 

41.  с.Василівка 89 21 

42.  с.Зелене 108 16 

43.  с.Йосипівка 397 12 

44.  с.Розлива 108 5 

45.  с.Кам’януватка 172 15 

46.  с.Защита 155 5 

47.  с.Тишківка 753 15 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Новоукраїнської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Новоукраїнка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

20284 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 680 

 шкільного віку 2096 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

2096 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

16 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

103710879 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

103622425 

 бюджету розвитку (Д2) 108793 

 базова дотація (Д3) 88454,2 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,95 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

37,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

448,38 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

17 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

5 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня  

 закладів дошкільної освіти 7 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 5 юр.осіб та 12 філій 

 закладів фізичної культури 31 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 6 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень  

 станцій швидкої допомоги  

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

9 

 правоохоронної діяльності 4 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

5 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Новоукраїнської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  м.Новоукраїнка 16749 - 

2.  с.Звірівка 488 9 

3.  с.Новоолександрівка 441 8 

4.  с.Яблунівка 145 12 

5.  с.Мар’янопіль  185 15 

6.  с.Кам’яний Міст 347 12 

7.  с.Сотницька Балка 73 18 

8.  с.Арепівка 45 20 

9.  с.Воронівка 276 25 

10.  с.Єгорівка 124 20 

11.  с.Схід 7 29 

12.  с.Улянівка 113 28 

13.  с.Захарівка 663 26 

14.  с.Далеке 120 33 

15.  с.Фурманівка 490 20 

16.  с.Щасливка 18 17 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Рівнянської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Рівне 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

10587 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 346 

 шкільного віку 1080 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1080 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

29 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

54370797 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

54064579 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 306218,3 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,95 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

43,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

566,164 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 7 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 22 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 12 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 2 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

4 

 правоохоронної діяльності - 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

- 

 пенсійного забезпечення - 

 соціального захисту - 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

7 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Рівнянської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Рівне 4456 - 

2.  с.Вільне 24 8 

3.  с.Іванівці 220 7,2 

4.  с.Лозуватка 70 7,6 

5.  с.Радісне 28 7 

6.  с.Червоний Ташлик 19 9 

7.  с.Іванівка 670 26,1 

8.  с.Квітка 215 30 

9.  с-ще Костянтинівка 117 36 

10.  с.Вишневе 212 41,2 

11.  с.Піщанське 12 43,1 

12.  с.Солдатське 94 55 

13.  с.Степове 207 31,1 

14.  с.Семенасте 441 18,4 

15.  с.Нерубаївка 119 25,6 

16.  с.Комишувате 944 16,6 

17.  с.Водяне 128 10,9 

18.  с.Софіївка 121 15,4 

19.  с.Мала Помічна 447 29,5 

20.  с.Висоцьке 83 24,5 

21.  с.Ковалівка 68 24,5 



22.  с.Піддубне 120 22 

23.  с.Мала Тимошівка 367 34,6 

24.  с.Варварівка 223 33,4 

25.  с-ще Новоселівка 223 39,7 

26.  с.Новоєгорівка 577 23,1 

27.  с.Веселий Кут 272 15,6 

28.  с.Леонтовичеве 104 16,3 

29.  с.Нововодяне 6 13,7 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Ганнівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Ганнівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

3709 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 54 

 шкільного віку 292 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

292 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

14 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

26576584 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

26576584 

 бюджету розвитку (Д2) 100 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 750408,2 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,35 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

46,6 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

292,3 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

1 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 9 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

6 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

5 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Ганнівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Ганнівка 346 - 

2.  с.Громуха 79 5 

3.  с.Шутеньке 23 5 

4.  с.Юр’івка 103 5 

5.  с.Григорівка 443 12 

6.  с.Караказелівка 74 10 

7.  с.Шишкине 640 13 

8.  с.Острівка 47 16 

9.  с.Приют 552 26,9 

10.  с.В’юнки  219 27,1 

11.  с.Куликова Балка 155 30,3 

12.  с.Кропивницьке 758 28 

13.  с.Вільні Луки 175 32,5 

14.  с.Трудолюбівка 95 34 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Глодоської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Глодоси 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

4283 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 92 

 шкільного віку 401 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

401 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

11 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

23102093 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

22862198 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 239895 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,99 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

48,3 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

244,3 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

16 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

1 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

1 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 3 

 закладів позашкільної освіти - 

 закладів культури 13 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 6 

 амбулаторій, поліклінік 1 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

6 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

3 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Глодоської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  с.Глодоси 2207 0 

2.  с.Вербівка 456 6 

3.  с.Мар’янівка  62 8 

4.  с.Ліски 171 9 

5.  с.Козакова Балка 228 7 

6.  с.Новомиколаївка 588 10 

7.  с.Войнівка 204 21 

8.  с.Михайлівка 60 25 

9.  с.Новоподимка 7 4 

10.  с.Петрівка 215 18 

11.  с.Подимка 85 20 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Олександрівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Олександрівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

26267 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 796 

 шкільного віку 2721 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

2721 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

53 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

136304562 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

136304562 

 бюджету розвитку (Д2) 120963 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,97 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

32,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

1158,9 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

134 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

13 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

6 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 5 

 закладів дошкільної освіти 10 

 закладів позашкільної освіти 3 

 закладів культури 63 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 25 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

6 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Олександрівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт Олександрівка 8464 - 

2.  с.Китайгород 80 12 

3.  с.Северинівка 32 11 

4.  с.Веселе 214 6 

5.  с.Гайове 172 8 

6.  с.Польове 130 10 

7.  с.Івангород 650 8 

8.  с.Стримівка 154 14 

9.  с.Ясинове 262 19 

10.  с.Біляївка 85 24 

11.  с.Омельгород 78 15 

12.  с.Бірки 1231 3 

13.  с.Стара Осота 610 9 

14.  с.Іванівка 212 20 

15.  с.Нова Осота 892 5 

16.  с.Поселянівка 326 11 

17.  с.Триліси 264 17 

18.  с.Антонівка 35 20 

19.  с.Несваткове 535 11 



20.  с.Розумівка 551 17,7 

21.  с.Миколаївка 42 20,9 

22.  с.Бовтишка 546 12,5 

23.  с.Голикове 339 12,8 

24.  с.Кримки 243 20,7 

25.  с.Красносілка 650 25,3 

26.  с.Бандурове 251 18,3 

27.  с.Ставидла 325 25,4 

28.  с.Світова Зірка 1 31,1 

29.  с.Хайнівка 38 27,3 

30.  с.Родниківка 498 35,3 

31.  с.Липівка 27 29 

32.  с.Мар’янівка  1 40 

33.  с.Могилів Курінь 37 26,6 

34.  с.Ясинуватка 82 24,1 

35.  смт Єлизаветградка  1205 34,4 

36.  с.Плішки 46 28,8 

37.  с.Букварка 244 29,6 

38.  с.Роздолля 43 30,1 

39.  с.Тарасівка 16 27 

40.  с.Підлісне 678 22 

41.  с.Михайлівка 1414 25,7 

42.  с.Григорівка 44 29,5 

43.  смт Лісове 1137 23,4 

44.  с.Красносілля 979 19,9 



45.  с.Гутницька 127 28,8 

46.  с.Цвітне 756 25,9 

47.  с.Ружичеве 28 34,6 

48.  с.Соснівка 438 16 

49.  с.Нижчі Верещаки 171 12,9 

50.  с.Вищі Верещаки 563 23,5 

51.  с.Бурякове 25 25,9 

52.  с.Любомирка 282 21,2 

53.  с.Настине 14 23,5 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Новопразької територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Нова Прага 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

13845 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 169 

 шкільного віку 595 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

595 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

11 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

57562513 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

43769176 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 13793336,9 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,59 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

48,2 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

363,0606 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

- 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 6 

 закладів фізичної культури 0 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 0 

 амбулаторій, поліклінік 0 

 лікарень 0 

 станцій швидкої допомоги 0 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Новопразької 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Нова Прага 6593 0 

2. с.Григорівка 63 5 

3. с.Лозувата 264 9,5 

4. с.Олександро- 

Пащенкове 
17 7 

5. с.Шарівка 611 14 

6. с-ще Гайове 318 15 

7. с-ще Квітневе 289 11 

8. с.Світлопіль 220 11 

9. с.Пантазіївка 619 12 

10. с.Веселка 78 24 

11. с.Троянка 41 15 

12. с.Шевченкове 14 14 

13. смт  

Олександрійське 
4718 12 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Червонокам’янської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Червона Кам’янка 

потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

9415 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 287 

 шкільного віку 860 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

860 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

29 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

69493994 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

69493994 

 бюджету розвитку (Д2) 54743 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 835518,8 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,38 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

50,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

616,0255 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

48 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

5 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

2 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 10 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 19 

 закладів фізичної культури 5 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Червонокам’янської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Червона Кам’янка 1639 0 

2. с.Ялинівка 229 6,1 

3. с.Куколівка 772 16,7 

4. с.Солов’ївка 83 16,9 

5. с.Гулевичі 7 10,6 

6. с.Андріївка 349 27 

7. с.Степанівка 156 31,4 

8. с.Сургани 110 24,2 

9. с.Рожеве 54 31,5 

10. с.Мала Березівка 14 30,7 

11. с.Дівоче Поле 298 20,6 

12. с.Петрозагір’я 93 38,3 

13. с.Трудівка 106 39,6 

14. с.Новозолотарівка 5 26,2 

15. с.Олександрівка 676 33,5 

16 с.Сонине 111 14,7 

17. с.Щасливе 594 17,5 

18. с.Добронадіївка 673 11,3 

19. с.Медове 107 24,5 



20. с.Зелений Барвінок 123 14,7 

21. с.Зелений Гай 34 14,4 

22. с.Катеринівка 32 20,4 

23. с.Попельнасте 1091 38,3 

24. с.Долинське 278 33,9 

25. с.Травневе 310 24 

26. с.Зелене 31 27,6 

27. с.Зелена Балка 20 29,4 

28. с.Братське 52 27,8 

29. с.Михайлівка 262 18,5 

30. с.Пахарівка 171 26 

31. с.Тарасівка 190 17,6 

32. с.Улянівка 509 15,5 

33. с.Червоний поділ 13 13,6 

34. с.Першотравневе 62 10,4 

35. с.Тарасово-

Шевченкове 161 
25,9 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Приютівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Приютівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

15011 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 367 

 шкільного віку 1200 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1200 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

28 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

80310641 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

79497377 

 бюджету розвитку (Д2) 192954 

 базова дотація (Д3) 813264,4 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,99 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

47 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

636,79 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

52 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

9 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 26 

 закладів фізичної культури 6 

 фельдшерсько-акушерських пунктів - 

 амбулаторій, поліклінік 7 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення - 

 соціального захисту - 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування - 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

 

* Без урахування показників бюджетів Новоселівської, Косівської, Недогарської, Лікарівської 

сільських рад 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Приютівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Приютівка 3148 0 

2. с.Головківка 1814 26 

3. с.Іванівка 154 24 

4. с.Ізмайлівка 346 27 

5. с.Видне 22 33 

6. с.Гайок 11 33 

7. с.Королівка 102 26 

8. с.Піщаний Брід 231 24 

9. с.Пустельникове 212 31 

10. с.Войнівка 1829 10 

11. с.Протопопівка 1965 2 

12. с.Березівка 478 7 

13. с.Діброви 180 9 

14. с.Ягідне 18 9 

15. с.Костянтинівка 399 12 

16 с.Бутівське 411 19 

17. с.Занфірівка 39 17 

18. с.Лікарівка 663 30 

19. с.Запоріжжя 111 25 



20. с.Новоолексіївка 73 45 

21. с.Недогарки 414 35 

22. с.Вільний посад 44 32 

23. с.Новоулянівка 138 29 

24. с.Глибоке 37 30 

25. с.Мар’ївка 145 29 

26. с-ще Новоселівка 514 8 

27. с-ще Веселе 388 6 

28. с.Косівка 1125 33 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Пантаївської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Пантаївка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

5294 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 96 

 шкільного віку 344 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

344 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

6 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

25558175 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

20495217 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 базова дотація (Д3) 5062958,1 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,72 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

56,1 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

172,682 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 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 0 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 3 

 закладів фізичної культури 0 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

 амбулаторій, поліклінік 3 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

- 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Пантаївської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Пантаївка 2633 0 

2. с.Бандурівка 566 12 

3. с.Морозівка 222 7 

4. с.Оліївка 94 15 

5. с.Ясинуватка 595 8 

6. с.Диківка 1184 12 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Онуфріївської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Онуфріївка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

17509 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 461 

 шкільного віку 1730 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1730 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

28 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

85800269 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

77218037 

 бюджету розвитку (Д2) 143380 

 базова дотація (Д3) 8582232,2 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,82 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

45,3 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

889,0 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

55 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

10 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

2 + 1 філія опорного 

закладу 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 6 + 4 в складі НВК 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 15 

 закладів фізичної культури - 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

 амбулаторій, поліклінік 7 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1  

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

13 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Онуфріївської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1.  смт Онуфріївка 3855 - 

2.  смт Павлиш 4632 8 

3.  с.Браїлівка 201 14 

4.  с.Шевченка 102 19 

5.  с.Василівка 607 27 

6.  с.Камбурліївка 891 7 

7.  с.Деріївка 823 31 

8.  с.Мар’ївка 291 25 

9.  с.Красна Федорівка 22 28 

10.  с.Успенка 962 30 

11.  с.Дача 12 23 

12.  с.Млинок 683 19 

13.  с.Морозівка 84 16 

14.  с.П’ята Миколаївка  97 23 

15.  с.Пнтрівка 68 22 

16.  с.Зибкове 944 1 

17.  с.Вишнівці 539 13 

18.  с.Лозуватка 28 24 

19.  с.Омельник 546 15 

20.  с.Байдакове 84 19 

21.  с.Куцеволівка 1265 36 

22.  с.Ясинуватка 38 40 

23.  с.Попівка 537 6 

24.  с.Калачівка 38 8 



25.  с.Любівка 33 1 

26.  с.Павловолуйськ 24 11 

27.  с.Солдатське 14 1 

28.  с.Костянтинівка 89 10 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Петрівської територіальної громади 

(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Петрове 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

23292 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 735 

 шкільного віку 1781 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1781 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

38 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

215271178 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

215271178 

 бюджету розвитку (Д2) 87241 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 6241495,4 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,72 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

49,7 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

119493,71 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

104 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

8 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 1 

 закладів дошкільної освіти 18 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 43 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 19 

 амбулаторій, поліклінік 7 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

6 

 правоохоронної діяльності 1 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Петрівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Петрове 7150 - 

2. с.Новоманулівка 63 7 

3. с.Олександродар 22 12 

4. с.Покровка 66 9 

5. с.Богданівка 252 11 

6. с.Мала Ганнівка 45 14 

7. с.Солдатське 157 9 

8. с.Іванівка 230 8 

9. с.Водяне 272 16 

10. с.Маловодяне 79 11 

11. с.Сабадашеве 10 12 

12. с.Червонокостянти- 

нівка 

507 15 

13. с.Баштине 409 19 

14. с.Краснопілля 78 25 

15. с.Лелеківка 6 19 

16. с.Новопетрівка 28 24 

17. с.Луганка 1016 23 

18. с.Братське 237 12 

19. с.Новий Стародуб 3927 23 

20. с.Мар’янівка  24 24 

21. с.Олімпіадівка 127 31 

22. с.Федорівка 110 19 

23. с.Червоносілля 290 26 



24. смт Балахівка 782 17 

25. с.Чечеліївка 636 15 

26. с.Олександрівка 472 16 

27. с.Малинівка 388 19 

28. с.Ганнівка 1306 22 

29. с.Володимирівка 861 20 

30. с.Рядове 397 28 

31. с.Іскрівка 904 30 

32. с.Новофедорівка 47 27 

33. с.Козацьке 859 22 

34. с.Зелений Гай 46 24 

35. с.Лани 16 25 

36. с.Олександро- 

Мар’янівка 

327 19 

37. с.Йосипівка 319 23 

38. с.Зелене 827 20 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Великоандрусівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

с.Велика Андрусівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

8773 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 122 

 шкільного віку 764 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

764 

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 

39586370 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

35107898 

 бюджету розвитку (Д2) 90907 

 базова дотація (Д3) 4478471,6 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,79 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

47,6 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

973,9 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

3 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 4 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 24 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 8 

 амбулаторій, поліклінік 4 

 лікарень - 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення відсутні 

 соціального захисту відсутні 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування відсутні 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

відсутні 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Великоандрусівської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Велика Андрусівка 1160 - 

2. с.Калантаїв 366 6 

3. с.Сніжкова Балка 8 9,2 

4. с.Вищепанівка 4 13,1 

5. с.Григорівка 680 19,5 

6. с.Яремівка 98 17,1 

7. с.Перехрестівка 22 14 

8. с.Кобзарівка 89 16,3 

9. с.Оврагове 42 23,6 

10. с.Глинськ 1169 26,3 

11. с.Семігір’я  91 34,7 

12. с.Арсенівка 78 30,6 

13. с.Ганнівка 15 27,2 

14. с.Федірки 339 35,5 

15. с.Сніжкове 103 38,6 

16. с.Іванівка 453 34,2 

17. с.Захарівка 487 39 

18. с.Аудиторівка 156 33,7 

19. с.Серебряне 151 37,3 



20. с.Микільське 1289 16,9 

21. с.Золотарівка 450 22,1 

22. с.Бугруватка 10 24,2 

23. с.Подорожнє 1239 10,7 

24. с.Нагірне 256 14 

25. с.Бабичівка 18 7,7 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Устинівської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

смт Устинівка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

12646 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 365 

 шкільного віку 1134 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

1134 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

36 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

74058885 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

74058885 

 бюджету розвитку (Д2) 79109 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,09 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

47,3 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

942 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

7 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

4 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 4 

 закладів дошкільної освіти 14 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 19 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 17 

 амбулаторій, поліклінік 5 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності 7 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

1 

 пенсійного забезпечення 1 

 соціального захисту 1 

 пожежної безпеки 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

1 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

1 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Устинівської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. смт Устинівка 3424 - 

2. с.Березівка 663 16 

3. с.Брусківка 288 14 

4. с.Ганно-Леонтовиче 233 9 

5. с.Мала Ганнівка 53 9,5 

6. с.Новочигиринка 37 12,8 

7. с.Ганно-Требинівка 433 20 

8. с.Костянтинівка 44 11,2 

9. с.Новоігорівка 865 15 

10. с.Мар’янівка  248 15 

11. с.Тирлова Балка 160 11,5 

12. с.Третє 57 15,2 

13. с.Докучаєве 887 19 

14. с.Мальчевське 273 11 

15. с.Медове 53 13,5 

16. с.Лебедине 351 18 

17. с.Новокиївка 74 11,6 

18. с.Інгульське 537 25 

19. с.Завтурове 181 18,4 



20. с.Любовичка 5 19,3 

21. с.Медвежа Балка 79 11,6 

22. с.Криничне 796 8 

23. с.Нариманівка 12 10,7 

24. с.Новоустинівка 77 10,4 

25. с.Садки 301 15,6 

26. с.Криничуватка 434 8 

27. с.Березуватка 320 7,7 

28. с.Олександрівка 332 11 

29. с.Козлівське 13 9,1 

30. с.Седнівка 501 9 

31. с.Переможне 74 13,7 

32. с.Селіванове 40 12,8 

33. с.Сонцеве 258 18 

34. с.Степанівка 377 13 

35. с.Степове 117 6,4 

36. с.Орлова Балка 49 13 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Знам’янської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Знам’янка 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

28927 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 1231 

 шкільного віку 3385 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

3385 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

6 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

210594087 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

210594087 

 бюджету розвитку (Д2) 1777790 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 32709330,8 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,36 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

15,1 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

72,7369 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

25 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

6 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

0 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 0 

 закладів дошкільної освіти 7 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 9 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 0 

 амбулаторій, поліклінік 0 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 0 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу Знам’янської 

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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. м.Знам’янка 22444 - 

2. смт Знам’янка 

Друга 
5038 9 

3. с.Водяне 186 10 

4. с.Петрове 1189 7 

5. с.Сокільники 32 12 

6. с.Новоолександрівка 38 17 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Кропивницької територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Кропивницький 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

235946 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 9870 

 шкільного віку 25742 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

25742 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

2 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

1504919826 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

1504919826 

 бюджету розвитку (Д2) 11430750 

 базова дотація (Д3) - 

 реверсна дотація (Д4) 90890018,6 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

1,19 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

24,0 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

114,9 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

180 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

25 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

10 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня 4 

 закладів дошкільної освіти 1 

 закладів позашкільної освіти 40 

 закладів культури 25 

 закладів фізичної культури  

 фельдшерсько-акушерських пунктів 10 

 амбулаторій, поліклінік - 

 лікарень 19/10 

 станцій швидкої допомоги 6 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

- 

 правоохоронної діяльності  

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

- 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Кропивницької 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. м.Кропивницький 227413 - 

2. смт Нове 8533 15 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Олександрійської територіальної громади 

(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Олександрія 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

81299 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 2992 

 шкільного віку 8760 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

8760 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

5 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

323496047 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

270046493 

 бюджету розвитку (Д2) 2773028 

 базова дотація (Д3) 53449554,1 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,62 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

28,1 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

78,19 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

12 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

3 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 20 

 закладів позашкільної освіти 2 

 закладів культури 4 

 закладів фізичної культури 2 

 фельдшерсько-акушерських пунктів - 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 2 

 станцій швидкої допомоги 1 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Олександрійської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. м.Олександрія 79289 0 

2. с.Звенигородка 905 6 

3. с.Головківське 65 9 

4. с.Марто-Іванівка 916 5 

5. с.Олександро- 

Степанівка 
124 8 

____________________ 



ПАСПОРТ 

Світловодської територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної громади та її 

м.Світловодськ 
потенційного адміністративного центру) 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 

2019 р. 

56672 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 1870 

 шкільного віку 4751 

 учнів, що здобувають освіту в закладах 

загальної середньої освіти, розташованих на 

території спроможної територіальної 

громади 

4751 

2. Кількість населених пунктів, що входять до 

складу спроможної територіальної громади 

10 

3. Розрахунковий обсяг доходів спроможної 

територіальної громади (Д = Д1 + Д2 + Д3 – 

Д4), гривень 

236931723 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 

Бюджетного кодексу України (Д1) 

224994606 

 бюджету розвитку (Д2) 1275462 

 базова дотація (Д3) 11937117,2 

 реверсна дотація (Д4) - 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 

бюджету спроможної територіальної 

громади 

0,75 

5. Розрахункова частка місцевих податків та 

зборів у доходах бюджету (Д1 + Д2) 

спроможної територіальної громади, 

відсотків 

 

28,9 

6. Площа території спроможної територіальної 

громади, кв. кілометрів 

289,8 



Найменування показника Значення показника 

7. Кількість закладів, що утримуються за 

рахунок бюджету органів місцевого 

самоврядування 

43 

 у тому числі:  

 
закладів загальної середньої освіти  

I—III ступеня 

9 

 
закладів загальної середньої освіти  

I—II ступеня 

- 

 закладів загальної середньої освіти I ступеня - 

 закладів дошкільної освіти 18 

 закладів позашкільної освіти 6 

 закладів культури 22 

 закладів фізичної культури 3 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 2 

 амбулаторій, поліклінік 6 

 лікарень 2 

 станцій швидкої допомоги - 

8. Наявність приміщень для розміщення 

державних органів, установ, що здійснюють 

повноваження щодо: 

 

 правоохоронної діяльності в наявності 

 
реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 

в наявності 

 пенсійного забезпечення в наявності 

 соціального захисту в наявності 

 пожежної безпеки в наявності 

 казначейського обслуговування в наявності 

9. Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 

в наявності 

10. Наявність центру надання адміністративних 

послуг 

в наявності 

 

 

 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Світловодської 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 2019 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

1. с.Світловодськ 44857 - 

2. смт. Власівка 7642 15,0 

3. с.Павлівка 1916 13,0 

4. с.Вільне 452 8,4 

5. с.Велика Скельова 535 19,0 

6. с.Миронівка 601 26,3 

7. с.Озера 575 31,8 

8. с.Талова Балка 63 25,5 

9. с.Олексіївка 31 38,1 

10. с.Мала Скельова 0 22,4 

____________________ 


