
ПАСПОРТ 

Зорянської територіальної громади 

(центр – с. Зоря) 

 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2019 р. 13311 

 у тому числі дітей:  

 дошкільного віку 
836 

 шкільного віку 
1451 

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

833 

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 

58666500 

 у тому числі:  

 
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України (Д1) 

55499800 

 бюджету розвитку (Д2) - 

 
базова дотація (Д3) 

 

3166700 

 
реверсна дотація (Д4) 

 

- 

4. Розрахунковий індекс податкоспроможності 
бюджету спроможної територіальної громади 

 

0,8 

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

 

26,5 

6. Площа території спроможної територіальної 
громади, кв. кілометрів 

 

 

193,04 



 2 

Найменування показника Значення показника 

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

32 

 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 1 

 закладів дошкільної освіти 3 

 закладів позашкільної освіти 1 

 закладів культури 6 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 12 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень - 

 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 1 

 казначейського обслуговування 1 

9. Наявність приміщень для розміщення органів 
місцевого самоврядування 

1 

10.  Наявність центру надання адміністративних 
послуг 

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

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. 

Зорянська сільська 
рада: 11503  

село Зоря 5425 - 

село Білів 440 11,6 

село Голишів 1149 10,1 

село Грабів 1401 6,7 

село Дерев’яне 808 9,0 

село Диків 235 9,7 

село Застав'я  269 8,3 

село Новостав 832 8,9 

село Олишва 217 9,8 

село Сморжів 311 7,1 

село Старожуків 416 13,3 

2. 

Радухівська сільська 
рада: 1808  

село Радухівка 414 18,7 

село Новожуків 626 15,9 

село Новостав-Дальній 179 18,6 

село Сухівці 589 22,8 

 


