
ПАСПОРТ 

Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади  

з адміністративним центром у смт Веселинове 

 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення за станом на  
01 січня 2016 року, у тому числі дітей:  

12822 

 дошкільного віку  627 

шкільного віку 1481 

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

23 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 
територіальної громади, гривень 

22 264312 

 у тому числі: 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України (без урахування ПДФО) 

10 247485 

бюджету розвитку - 

базової дотації 1 904946 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 
кв. кілометрів  

349,79 

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

у тому числі: 

35 

 гуманітарна гімназія 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3 

 загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 5 

 загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

 дошкільних навчальних закладів 8 

 закладів позашкільної освіти  1 

 закладів культури  22 

 закладів фізичної культури 1 

 фельдшерсько-акушерських пунктів 8 

 амбулаторій, поліклінік 2 

 лікарень 1 

 станцій швидкої допомоги 0 

 ЦПМСД 1 

 об’єктів соціального призначення 2 

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

11 

правоохоронної діяльності 1 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1 

пенсійного забезпечення  1 



Найменування показника Значення показника 

соціального захисту 1 

пожежної безпеки 1 

казначейського обслуговування 1 

 центру надання адміністративних послуг 1 

 точки доступу до адмінпослуг (робочі місця старост) 4 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 
самоврядування та  

у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу   
Веселинівської селищної об’єднаної територіальної громади  

 

Порядковий 
номер 

  

Найменування 
територіальних громад та 

населених пунктів, що 
входять до їх складу, із 

зазначенням 
адміністративного статусу 

Чисельність 
населення за станом 

на  
01 січня  

2016 року 

Відстань до 
потенційного 

адміністративного 
центру спроможної 

територіальної громади 
(км)  

1. Веселинівська селищна рада: 

смт Веселинове 

с.Кременівка 

с.Звенигородка 

6966 

 

6720 

113 

133 

 

 

 

6 

8 

2. Луб’янська сільська рада: 

с.Луб’янка 

с.Нововоскресенка 

с.Райдолина 

с.Калинівка 

с.Петрівка 

с.Іванівка 

с.Безуварове 

 

1094 

360 

207 

118 

44 

104 

143 

28 

 

 

9 

15 

12 

5 

14 

11 

18 

3. Порічанська сільська рада: 

с.Поріччя 

с.Градівка 

1013 

  610 

403 

 

10 

15 



4. Токарівська селищна рада 

смт Токарівка 

с.Бондарівка 

с.Виноградівка 

с.Воронівка 

с.Михайлівка 

с.Новомиколаївка 

с.Новопавлівка 

3092 

 

2111 

91 

218 

6 

489 

35 

142 

 

 

24 

33 

31 

32 

32 

32 

34 

5. Зеленівська сільська рада 

с.Зелене 

с.Колосівка 

с.Кутузівка 

с.Улянове 

 

657 

282 

179 

155 

41 

 

 

32 

33 

36 

36 

 


