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Альбiнi кУШЕлЕВIЙ

Про надапня iпформацiii

На Ваш запит вiд 0З.122021року (вхiд. IцАДВцА вiд 14. l2.202l Nр722), надаемо iнформацiю, щодо ЩастинсiоЬт ,"р"торiалъноi громади (далi -громада), а саме: 
]1, Загальна кiлькiсть населення |ромади складас близько 25000 осiб,серед яких:

-BeTepaHiB )пrасникiв АнтитерористшIноi операцiil Операцii Об' еднанихсил - 197 oci6;
- ветерани локЕlJIьних конфлiктiв - 78 осiб;- осiб, якi пiдпадаютъ пiд дiю законiв УкраiЪи, <<Про статус BeTepaHiBвiйни, гарантii ik соцiалъного захисту) - 500 осiб, <Про статусBeTepaHiB вiйськовоi служби, B_eTepaHiB органiв внутрiшнiх справ та ikсоцiалъний захист)- 4з о.соби, кПро Ъ"но"нi засади соцiалъногозахисту BeTepaHiB працi та iнших громадян похилого BiKy в YKpaiHi)-2821 особа>, <Про соцiа_гlъний захий дiтей вiйнп>- 1 162 особи.2, Н? територii громади немае спiлънот нацiональних меншин таспiльнот корiнних народiв.

3. На територii громадIlLе шiстъ культових споруд, з яких:



- п'ять православних церкви Московського патрiархату (2 - м. ТIIастя,
1 - смт. Петропвлiвка, 1 - с. Старий Айдар, 1 - с. ТрьоТiзбенка) та один
<Зал царства Свiдкiв егови>>.

4. Зареестрована одна релiгiйна громада Релiгiйна органiзацiя
<<Релiгiйна громада Свiдкiв егови смт. Петропавлiвка>> (смт.
Петропавлiвка).

5. Працiвники в сферi попередження конфлiктiв та медiацii в громадi, на
теперiшнiй час, вiдсутнi.

6. Мiсцевi програми реiнтеграцii осiб, якi входили до складу Збройних
Сил Украiни, колишнiх ).,rасникiв вiйсъкових формувань Украiни, на
теперiшнiй час, вiдсутнi.

7. Iнформацiя, щодо проектiв, що реалiзуються в громадi за пiдтримки
мiжнародних органiзацiй та донорiв надана у додатку Ng 1 до листа.

8. Iнформацiя, щодо середнього мiсячного доходу в громадi вiдсутня, у
зв'язку з тим, що зазначена статистична звiтнiсть в Щастинсъкiй
мiськiй вiйськово-цивiльнiй адмiнiстрацii Щастинського району
Луганськоi областi (д-i - ВЦА) не передбачена.

9. Будь-якi кредитнi програми, або державнi програми, якi потребуютъ
спiвфiнансування з мiсцевого бюджету i на якi бракуе коштiв у ВЦА
вiдсутнi.

10. Щля незахищених верст населеннrI, в громадi icHye 13 одиницъ
соцiа_тlьного/тимчасового житла, доступ до якого здiйснюеться
вiдповiдного чинного законодавства УкраiЪи.

11. В громадi функцiонуе один медичний заклад, розрахований на 150
лiжко-мiсцъ, наповненiсть яких складае 75 0/о Заклад забезпечений
медичним персон€tлом на 88%.

|2. З сiмейним лiкарями в громадi пiдписано 8853 декларацiй.
13. Станом на 20.12.2021 в громадi про вакциновано 3301 особи, з яких -

1 дозою 1550,2 дозою I75|.
14. Iнформацiя, щодо ocBiTHix закладiв громади викладена у додатку j\b 2

до листа.
15. Iнформацiя, щодо закладiв культури громади викладена у додатку J\b

3 до листа. i

1б. Щодо кiлькостi внутрiшньо перемiщених осiб в громадi,
повiдомлясмо, що вiдповiдно до листа УСЗН Щастинськоi районноi
державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi надати iнформацiю
зареестрованих ВПО в розрiзi населених пунктiв Щастинськоi
територiальноТ громади не мае можливостi, з технiчних причин (копiя
листа додаеться).

,Щодатки: JЪ 1. Перелiк реа;liзованих проектiву 202t роцi на двох аркушах.

Jф 2. Iнформацiя про заклади освiти, якi функцiонують на територii
Щастинськоi MicbKoi територiалъноi |ромади на одному аркушi.

Ns 3. Кiлькiсть та тип закладiв культури на територii Щастинськоi
Mlcbкol територl€}JIьно1 громади, на одному аркуш1.



Ns 4. Копiя листа УСЗН Щастинсъкоi районноТ державноi
адмiнiстрацii Луганськоi областi.

Ns 5. Копiя листа начальника фiнансового управлiння
Щастинсськоi MicbKoi вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii Лугансъкоi областi
на одному аркушi.

Поряд з вищевказаним, повiдомляемо, що в межах ст. 16 Закону
Украiни кПро звернення громадяю>, Ви масте право звернутись iз зазначеним
питанIuIм до вищого органу (у порядку пiдлеглостi), або безпосереднъо до
суду.

Керiвник вiйсъково-цивiльноi
адмiнiстрацii Олександр ДУНЕЦЬ


