


СХВАЛЕНО 
Рішення обласної ради  
07 грудня 2016 року № 4 

 
 

 
 

Зміни, 
що вносяться до перспективного плану 

формування територій громад Миколаївської області  
 
 
1. Додаток 1 до рішення обласної ради «Перелік об’єднаних 

територіальних громад, що пропонується відповідно до перспективного плану 
формування територій громад Миколаївської області» викласти у новій 
редакції, що додається. 

 
2. У додатку 2 до рішення обласної ради «Паспорти об’єднаних 

територіальних громад, що пропонуються відповідно до перспективного плану 
формування територій громад Миколаївської області»: 

 викласти паспорт Арбузинської селищної об’єднаної територіальної 
громади Арбузинського району з адміністративним центром у смт Арбузинка у 
новій редакції, що додається; 

включити паспорт Благодатненської сільської об’єднаної територіальної 
громади Арбузинського району з адміністративним центром у с.Благодатне, що 
додається; 

викласти паспорт Березанської селищної об’єднаної територіальної 
громади Березанського району з адміністративним центром у смт Березанка у 
новій редакції, що додається; 

включити паспорт Коблівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Березанського району з адміністративним центром у с.Коблеве, що 
додається; 

викласти паспорт Воскресенської селищної об’єднаної територіальної 
громади Вітовського району з адміністративним центром у смт Воскресенське у 
новій редакції, що додається; 

викласти паспорт Шевченківської сільської об’єднаної територіальної 
громади Вітовського району з адміністративним центром у с.Шевченкове у 
новій редакції, що додається; 

включити паспорт Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 
Вознесенського району з адміністративним центром у с.Бузьке, що додається; 

включити паспорт Дорошівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Вознесенського району з адміністративним центром у с.Дорошівка, що 
додається; 

викласти паспорт Олександрівської селищної об’єднаної територіальної 
громади Вознесенського району з адміністративним центром у                         
смт Олександрівка у новій редакції, що додається; 

включити паспорт Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Вознесенського району з адміністративним центром у с.Прибужани, 
що додається; 
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викласти паспорт Веселинівської селищної об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у смт Веселинове 
у новій редакції, що додається; 

викласти паспорт Доманівської селищної об’єднаної територіальної 
громади Доманівського району з адміністративним центром у смт Доманівка у 
новій редакції, що додається; 

включити паспорт Мостівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Доманівського району з адміністративним центром у с.Мостове, що 
додається; 

викласти паспорт Веснянської сільської об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у с.Весняне у 
новій редакції, що додається; 

викласти паспорт Ольшанської селищної об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у смт Ольшанське 
у новій редакції, що додається; 

включити паспорт Нечаянської сільської об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у с.Нечаяне, що 
додається; 

виключити паспорт Степівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у с.Степове та 
включити паспорт Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Миколаївського району з адміністративним центром у с.Михайлівка, що 
додається; 

включити паспорт Радсадівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Миколаївського району з адміністративним центром у с.Радісний Сад, 
що додається; 

 виключити паспорт Софіївської сільської об’єднаної територіальної 
громади Новобузького району з адміністративним центром у с.Софіївка та 
викласти паспорт Новобузької міської об’єднаної територіальної громади 
Новобузького району з адміністративним центром у м.Новий Буг у новій 
редакції, що додається; 

викласти паспорт Куцурубської сільської об’єднаної територіальної 
громади Очаківського району з адміністративним центром у с.Куцуруб у новій 
редакції, що додається; 

включити паспорт Чорноморської сільської об’єднаної територіальної 
громади Очаківського району з адміністративним центром у с.Чорноморка, що 
додається; 

включити паспорт Кам’яномостівської сільської об’єднаної 
територіальної громади Первомайського району з адміністративним центром у 
с-щі Кам’яний Міст, що додається; 

включити паспорт Вознесенської міської об’єднаної територіальної 
громади на базі м.Вознесенськ та частини Вознесенського району з 
адміністративним центром у м.Вознесенськ, що додається; 

викласти паспорт Первомайської міської об’єднаної територіальної 
громади на базі м.Первомайськ та частини Первомайського району з 
адміністративним центром у м.Первомайськ, що додається. 

 
3. Додаток 3 до рішення обласної ради «Миколаївська область. 

Перспективний план формування територій громад» викласти у новій редакції, 
що додається. 

 







Додаток 1 
до рішення обласної ради 
07 грудня 2016 року № 4 

 
 
 

ПЕРЕЛІК 
об’єднаних територіальних громад, що пропонується 

 відповідно до перспективного плану формування  
територій громад Миколаївської області 
(з урахуванням реалізації Закону України  

“Про добровільне об’єднання територіальних громад”) 
 

№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН 

1.  Арбузинська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Арбузинка) 

Арбузинська селищна рада 
Агрономійська сільська рада 
Іванівська сільська рада 
Кавунівська сільська рада 
Любоіванівська сільська рада 
Новокрасненська сільська рада 
Новоселівська сільська рада 
 

2.  Благодатненська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Благодатне) 

Благодатненська сільська рада 
Воєводська сільська рада 
Новогригорівська сільська рада 
Рябоконевська сільська рада 
Садівська сільська рада 
Семенівська сільська рада 
 

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН 
3.  Баштанська   

міська об’єднана  
територіальна громада  
(центр - м.Баштанка) 

Баштанська міська рада 
Добренська сільська рада 
Новоіванівська сільська рада 
Новопавлівська сільська рада 
Новосергіївська сільська рада 
Пісківська сільська рада 
Плющівська сільська рада 
Христофорівська сільська рада 
Явкинська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

4.  Мар’ївська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Мар’ївка) 

Мар’ївська cільська рада 
Доброкриничанська cільська рада 
Інгульська cільська рада 
Костичівська cільська рада 
Лоцкинська cільська рада 
Новоолександрівська cільська рада 

5.  Привільненська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Привільне) 

Привільненська сільська рада 
Єрмолівська сільська рада 
Кашперо-Миколаївська сільська рада 
Ленінська сільська рада 
Старогороженська сільська рада 
 

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН 
6.  Березанська   

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Березанка) 

Березанська селищна рада 
Анатолівська сільська рада 
Василівська сільська рада 
Данилівська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Кімівська сільська рада 
Краснопільська сільська рада 
Краснянська сільська рада 
Лиманівська сільська рада 
Матіясівська сільська рада 
Ташинська сільська рада 
Тузлівська сільська рада 
Чапаєвська сільська рада 

7.  Коблівська   
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Коблеве) 

Коблівська сільська рада 
Новофедорівська сільська рада 
Рибаківська сільська рада 
Українська сільська рада 

БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ РАЙОН 
8.  Березнегуватська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Березнегувате) 

Березнегуватська селищна рада 
Білокриницька сільська рада 
Висунська сільська рада 
Калузька сільська рада 
Лепетиська сільська рада 
Любомирівська сільська рада 
Маліївська сільська рада 
Мурахівська сільська рада 
Нововолодимирівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

Новоочаківська сільська рада 
Новосевастопольська сільська рада 
Новоукраїнська сільська рада 
Озерівська сільська рада 
Сергіївська сільська рада 
Федорівська сільська рада 

БРАТСЬКИЙ РАЙОН 
9.  Братська 

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Братське) 

Братська селищна рада 
Ганнівська cільська рада 
Григорівська cільська рада 
Іллічівська cільська рада 
Кам’яно-Костуватська cільська рада 
Костуватська cільська рада 
Кривопустоська cільська рада 
Миколаївська cільська рада 
Миролюбівська cільська рада 
Новокостянтинівська cільська рада 
Новомар’ївська cільська рада 
Новоолександрівська cільська рада 
Петропавлівська cільська рада 
Сергіївська cільська рада 
Улянівська cільська рада 
Шевченківська cільська рада 

ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН 
10.  Веселинівська 

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Веселинове) 

Веселинівська селищна рада 
Токарівська селищна рада 
Зеленівська сільська рада 
Луб’янська сільська рада 
Порічанська сільська рада 
 

11.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Варюшинська сільська рада 
Катеринівська сільська рада 
Кубряцька сільська рада 
Миколаївська сільська рада 
Новосвітлівська сільська рада 
Подільська сільська рада 
Покровська сільська рада 
Ставківська сільська рада 
Широколанівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

 
ВІТОВСЬКИЙ РАЙОН 

 
12.  Воскресенська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Воскресенське) 

Воскресенська селищна рада 
Калинівська сільська рада 
Пересадівська сільська рада 
 

13.  Галицинівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Галицинове) 

Галицинівська сільська рада 
Лиманівська сільська рада 
Прибузька сільська рада 
Українківська сільська рада 
 
 

14.  Первомайська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Первомайське) 

Первомайська селищна рада 
Бармашівська сільська рада 
Новомиколаївська сільська рада 
Партизанська сільська рада 
Киселівська сільська рада 
Снігурівського району 
 

15.  Шевченківська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Шевченкове) 

Шевченківська сільська рада 
Зеленогайська сільська рада 
Котляревська сільська рада 
Мирнівська сільська рада 
Полігонівська сільська рада 
 
 

16.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Грейгівська сільська рада 
Коларівська сільська рада 
Миколаївська сільська рада 
Михайло-Ларинська сільська рада 
Мішково-Погорілівська  
сільська рада 
 

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ РАЙОН 
17.  Бузька  

сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Бузьке) 
 
 

Бузька сільська рада 
Таборівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

18.  Дорошівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Дорошівка) 

Дорошівська сільська рада 
Вознесенська сільська рада 
Григорівська сільська рада 
Білоусівська сільська рада 
Мічурінська сільська рада 
Щербанівська сільська рада 
 
 

19.  Олександрівська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Олександрівка) 
 

Олександрівська селищна рада 
Воронівська сільська рада 
Трикратівська сільська рада 
 

20.  Прибужанівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Прибужани) 

Прибужанівська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Новосілківська сільська рада 
Тімірязєвська сільська рада 
Яструбинівська сільська рада 
 

ВРАДІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
21.  Врадіївська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Врадіївка) 

Врадіївська селищна рада 
Адамівська сільська рада 
Великовеселівська сільська рада 
Гуляницька сільська рада 
Доброжанівська сільська рада 
Жовтнева сільська рада 
Іванівська сільська рада 
Краснопільська сільська рада 
Кумарівська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Новопавлівська сільська рада 
Сирівська сільська рада 
 

ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙОН 
22.  Доманівська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Доманівка) 
 
 

Доманівська селищна рада  
Фрунзенська сільська рада 
Царедарівська сільська рада 
 



6 

№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

23.  Мостівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – с.Мостове) 

Мостівська сільська рада 
Олександрівська сільська рада 
Сухобалківська сільська рада 
 

24.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Акмечетська сільська рада 
Богданівська сільська рада 
Володимирівська сільська рада 
Зеленоярська сільська рада 
Козубівська сільська рада 
Маринівська сільська рада 
Прибузька сільська рада 
Щасливська сільська рада 
 

ЄЛАНЕЦЬКИЙ РАЙОН 
25.  Єланецька  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Єланець) 

Єланецька селищна рада 
Великосербулівська сільська рада 
Водяно-Лоринська сільська рада 
Возсіятська  сільська рада 
Калинівська сільська рада 
Куйбишевська сільська рада 
Малодворянська сільська рада 
Маложенівська сільська рада 
Малоукраїнська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Ольгопільська  сільська рада 
Ясногородська сільська рада 
 

КАЗАНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
26.  Казанківська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Казанка) 

Казанківська селищна рада 
Великоолександрівська  
сільська рада 
Веселобалківська сільська рада 
Дмитрівська сільська рада 
Дмитро-Білівська сільська рада 
Каширівська сільська рада 
Миколаївська сільська рада 
Миколо-Гулаківська сільська рада 
Михайлівська сільська рада 
Новоданилівська сільська рада 
Новолазарівська сільська рада 
Новофедорівська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

Троїцько-Сафонівська сільська рада 
Червонознам’янська сільська рада 
Володимирівська сільська рада 
Лагодівська сільська рада 
Олександрівська сільська рада 
Скобелевська сільська рада 
 

КРИВООЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
27.  Кривоозерська  

селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Криве Озеро) 

Кривоозерська селищна рада 
Багачівська сільська рада 
Берізківська сільська рада 
Бурилівська сільська рада 
Великомечетнянська сільська рада 
Красненьківська сільська рада 
Кривоозерська сільська рада 
Курячелозівська сільська рада 
Ленінська сільська рада 
Луканівська сільська рада 
Мазурівська сільська рада 
Маломечетнянська сільська рада 
Ониськівська сільська рада 
Очеретнянська сільська рада 
Секретарська сільська рада 
Тридубівська сільська рада 
 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН 
28.  Веснянська  

сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Весняне) 
 

Веснянська сільська рада 
Надбузька сільська рада 
 

29.  Нечаянська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Нечаяне) 
 

Нечаянська сільська рада 
Комсомольська сільська рада 
 

30.  Ольшанська  
селищна об’єднана 
територіальна громада  
(центр - смт Ольшанське) 

Ольшанська селищна рада 
Трихатська сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

31.  Михайлівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Михайлівка) 
 
 

Улянівська сільська рада 
Криничанська сільська рада 
 

32.  Радсадівська  
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с. Радісний Сад) 

Радсадівська сільська рада 
Кіровська сільська рада 
Козирська сільська рада Очаківського 
району 
 

33.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Безводненська сільська рада 
Кир’яківська сільська рада 
Ковалівська сільська рада 
Кривобалківська сільська рада 
Петрівська сільська рада 
Степівська сільська рада 
Шостаківська сільська рада 
Яснополянська сільська рада 
 

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН 
34.  Новобузька 

міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - м.Новий Буг) 

Новобузька міська рада 
Баратівська сільська рада 
Березнегуватська сільська рада 
Вільнозапорізька сільська рада 
Кам’янська сільська рада 
Новомиколаївська сільська рада 
Новомихайлівська сільська рада 
Новополтавська сільська рада 
Новохристофорівська сільська рада 
Новоюр’ївська сільська рада 
Розанівська сільська рада 
Софіївська сільська рада 
Шевченківська сільська рада 
 

НОВООДЕСЬКИЙ РАЙОН 
35.  Новоодеська 

міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - м.Нова Одеса) 

Новоодеська міська рада 
Михайлівська сільська рада 
Новопетрівська сільська рада 
Троїцька сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

36.  Костянтинівська 
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Костянтинівка) 

Костянтинівська сільська рада 
Баловненська сільська рада 
Воронцівська сільська рада 
Гур’ївська сільська рада 
Кандибинська сільська рада 
Себинська сільська рада 

37.  Бузька 
сільська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - с.Бузьке) 

Бузька сільська рада 
Антонівська сільська рада 
Дільнична сільська рада 
Димівська сільська рада 
Новосафронівська сільська рада 
Новошмідтівська сільська рада 
Підлісненська сільська рада 
Сухоєланецька сільська рада 
 

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН 
38.  Куцурубська 

сільська об’єднана 
територіальна громада 

Куцурубська сільська рада об’єднаної 
територіальної громади  
Дмитрівська сільська рада 
Острівська сільська рада 
Парутинська сільська рада 
Солончаківська сільська рада 
 

39.  Чорноморська 
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с.Чорноморка) 

Чорноморська сільська рада 
Рівненська сільська рада 

40.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Кам’янська сільська рада  
Покровська сільська рада 
 

м.ПЕРВОМАЙСЬК, ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН 
41.  Первомайська   

міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр – м.Первомайськ) 

Первомайська міська рада 
Підгороднянська селищна рада 
Болеславчицька сільська рада 
Грушівська сільська рада 
Довгопристанська сільська рада 
Кам’янобалківська сільська рада 
Кінецьпільська сільська рада 
Кумарівська сільська рада 
Ленінська сільська рада  
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

Лисогірська сільська рада 
Лукашівська сільська рада 
Мигіївська сільська рада 
Підгір’ївська сільська рада 
Полтавська сільська рада  
Романово-Балківська сільська рада 
Синюхино-Брідська сільська рада 
Софіївська сільська рада 
Степківська сільська рада  
Тарасівська сільська рада 
Чаусівська сільська рада 
 

42.  Кам’яномостівська 
сільська об’єднана 
територіальна громада 
(центр – с-ще Кам’яний Міст) 

Кам’яномостівська сільська рада 
Кодимська сільська рада  
Кримківська сільська рада 
 

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОН 
43.  Снігурівська  

міська об’єднана 
територіальна громада  
(центр - м.Снігурівка) 

Снігурівська міська рада 
Афанасіївська сільська рада 
Баратівська сільська рада 
Василівська сільська рада 
Горохівська сільська рада 
Кобзарцівська сільська рада 
Куйбишевська сільська рада 
Нововасилівська сільська рада 
Новопетрівська сільська рада 
Новотимофіївська сільська рада 
Олександрівська сільська рада 
Павлівська сільська рада 
Першотравнева сільська рада 
Тамаринська сільська рада 
Червонодолинська сільська рада 
Червонозірська сільська рада 
 

44.  Не увійшли до складу 
об’єднаних громад 

Краснознам’янська сільська рада 
Новокиївська сільська рада 
Центральна сільська рада 
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№ 
з/п 

Назва об’єднаної спроможної 
громади (назва населеного 

пункту - центру спроможної 
територіальної громади) 

Назва існуючих сільських, селищних, 
міських рад, які запропоновано 

включити до об’єднаної громади 

МІСТА ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ 
45.  Вознесенська  

міська об’єднана 
територіальна громада 
(центр - м.Вознесенськ) 

Вознесенська міська рада 
Новогригорівська сільська рада 

46.  Миколаївська  
міська територіальна громада 
(центр - м.Миколаїв) 
 

Миколаївська міська рада 

47.  Очаківська 
міська  територіальна 
громада  
(центр - м.Очаків) 
 

Очаківська міська рада 
 

48.  Южноукраїнська  
міська об’єднана 
територіальна громада 
(центр - м.Южноукраїнськ) 

Южноукраїнська міська рада 
Костянтинівська селищна рада 
Арбузинського району 

 
 
 
 



Додаток 2 
до рішення обласної ради 
07 грудня 2016 року № 4 

 
 
 

ПАСПОРТИ 
об’єднаних територіальних громад, що пропонуються 

 відповідно до перспективного плану формування  
територій громад Миколаївської області 

 
На базі Арбузинського району 
 

ПАСПОРТ 
Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у смт Арбузинка 
 

Найменування показника Значення 
показника 

1. Чисельність населення за станом на  01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

12228 

дошкільного віку  828 

шкільного віку 1439 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

16 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, тис.гривень, 

 

12549700 

 у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного  

кодексу України 

 

10 488600 

бюджету розвитку - 

базової дотації 585900 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

515,28 
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Найменування показника Значення 
показника 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

29 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 6 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

дошкільних навчальних закладів 7 

закладів позашкільної освіти  1 

закладів культури  32 

закладів фізичної культури 3 

фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

амбулаторій, поліклінік 3 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги 1 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

у наявності 
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ВІДОМОСТІ  
про територіальні громади, що увійдуть до складу  

Арбузинської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Арбузинська селищна територіальна 
громада 

12228  

1. Арбузинська селищна рада 6838  
 смт Арбузинка 6503  
 с.Полянка 311 6 
 с.Вишневе 24 10 

2. Агрономійська сільська рада 1028  
с.Агрономія 986 21 
с.Новий Ставок 39 18 

3. Кавунівська сільська рада 750  
с.Кавуни 750 4 

4. Новоселівська сільська рада 1097  
.Новоселівка 441 12 
с.Мар'янівка 454 7 
с.Воля 152 20 
с.Шкуратове 0 14 
с.Колос Добра  20 21 
с.Костянтинівка 30 23 

5. Іванівська сільська рада 811  
с.Іванівка 502 20 
с.Панкратове 309 25 

6. Любоіванівська  сільська рада 332  
с.Любоіванівка 332 20 

7. Новокрасненська сільська рада 1372  

с.Новокрасне 1372 14 
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На базі Арбузинського району 
 

ПАСПОРТ 
Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Благодатне 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

5898 

дошкільного віку  375 

шкільного віку 614 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

11 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

13032500 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

14507700 

бюджету розвитку - 

базової дотації - 

реверсної дотації 1475200 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

370,02 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

28 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 6 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  14 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

амбулаторій, поліклінік 4 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Благодатненської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Благодатненська сільська 
територіальна громада 5898  
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

1. Благодатненська сільська рада  1416  
с.Благодатне 1416  

2. Воєводська сільська рада 1178  
с.Воєводське  1178 7 

3. Новогригорівська сільська рада 316  
с.Новогригорівка 316 14 

4. Рябоконівська сільська рада 382  
с.Рябоконеве  382 25 

5. Садівська сільська рада 952  
с.Садове  574 10 
с.Зелена Поляна 89 9 
с.Виноградний Яр 217 6 
с.Новомихайлівка 72 12 

6. Семенівська сільська рада 1654  
с.Семенівка 1519 8 
с.Булацелове 7 3 
с.Остапівка 128 5 

 
На базі Березанського району 
 

ПАСПОРТ 
Березанської селищної об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селищі Березанка 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

15605 

дошкільного віку  863 

шкільного віку 1521 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

40 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної  



 7 

Найменування показника 
Значення 

показника 

територіальної громади, тис.гривень, 31831,8 

у тому числі: 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

 

28925,4 

бюджету розвитку 724,2 

базової дотації 2906,4 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади,  

кв. кілометрів  

 

111,5 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 9 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладівI ступеня 2 

дошкільних навчальних закладів 17 

закладів позашкільної освіти 2 

закладів культури  37 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 19 

амбулаторій, поліклінік 5 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги 1 

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, 

установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 



 8 

Найменування показника 
Значення 

показника 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

  
ВІДОМОСТІ 

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

 
№ 
з/п 
 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

1. Березанська селищна рада 4921  
смт Березанка 4118  
с.Андріївка 146 2 
с.Попільне 184 6 
с.Малахове 322 9 
с.Марківка 171 11 

2. Дмитрівська сільська рада 1317  
с.Дмитрівка 510 12 
с.Комісарівка 538 21 
с.Олександрівка 19 15 
с.Ганнівка 133 11 
с.Журівка 63 16 
с.Червоний Поділ 9 17 
с.Єлизаветівка 43 16 
с.Богданівка 2 27 

3. Василівська сільська рада 970  
с.Василівка 777 7 
с.Михайлівка 90 10 
с.Новоселівка 103 16 
с-ще Елеваторне  17 
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№ 
з/п 
 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

4. Краснянська сільська рада 1247  
с.Красне 1247 5 

5. Матіясівська сільська рада   
с.Матіясове 356 12 
с.Андрієво-Зорине 283 36 
с.Лиманське 21 6 
с-ще Елеваторне  17 
с.Шмідтівка 5 32 

6. Тузлівська сільська рада 800  
с.Тузли                800 24 

7. Лиманівська сільська рада 741  
с.Лимани 603 22 

8. Краснопільська сільська рада 1014  
с.Краснопілля 918 12 
с.Крутоярка 96 18 

9. Ташинська сільська рада 741  
с.Ташине 349 31 
с.Прогресівка 296 37 
с.Люблине 96 38 

10. Анатолівська сільська рада 694  
с.Анатолівка 694 19 

11. Кімівська сільська рада 1115  
с.Калинівка 893 19 
с.Калабатине 184 28 
с.Яблуня 21 25 
с.Суходіл 17 31 

13. Данилівська сільська рада 702  
с.Данилівка 330 28 
с-ще Тронка 274 29 
с.Новоподілля 98 27 

13. Щасливська сільська рада 987  
 с.Щасливе 987 12 
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На базі Березанського району 
ПАСПОРТ 

Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 
з адміністративним центром у селі Коблеве 

 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

7333 

дошкільного віку  470 

шкільного віку 664 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

10 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

22827957 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

18108734 

бюджету розвитку 4719223 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

264,37 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 4 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 5 

закладів позашкільної освіти  - 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів культури  8 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

амбулаторій, поліклінік 4 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 
 

ВІДОМОСТІ  
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  
центру 

спроможної 
територіальної 
громади (км) 

І. Коблівська сільська територіальна 
громада 

7333  
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  
центру 

спроможної 
територіальної 
громади (км) 

1. Коблівська сільська рада 3303  
с.Коблеве 2627 27 
с.Виноградне 524 24 
с.Морське 152 39 

2. Новофедорівська сільська рада 1224  
с.Новофедорівка 1050 19 
с.Федорівка 174 17 

3. Рибаківська сільська рада 2051  
с.Рибаківка 1661 35 
с.Лугове 387 42 
с.Глибоке 3 23 

4. Українська сільська рада 755  
с.Українка 619 29 
с.Бесарабка                 136 23 

На базі Вітовського району 

ПАСПОРТ 

Воскресенської сільської об’єднаної територіальної громади  
з адміністративним центром у смт Воскресенське 

 

Найменування показника Значення 
показника 

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

11824 

дошкільного віку 748 
шкільного віку 1290 

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

4 

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

9005800 
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Найменування показника Значення 
показника 

 у тому числі: 
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України 
бюджету розвитку 
базової дотації 
реверсної дотації 

 
7843800 

 
- 

1162000 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 
кв. кілометрів  

139,83 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 
бюджету органів місцевого самоврядування 
у тому числі: 

 

 загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 3 
 загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня - 
 загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 
 дошкільних навчальних закладів 4 
 закладів позашкільної освіти  Планується 

відкрити 1 
заклад 

 закладів культури  9 
 закладів фізичної культури 1 
 фельдшерсько-акушерських пунктів 1 
 амбулаторій, поліклінік 3 
 лікарень - 
 станцій швидкої допомоги 1 

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

 

правоохоронної діяльності  у наявності 
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 
пенсійного забезпечення у наявності 
соціального захисту у наявності 
пожежної безпеки у наявності 
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Найменування показника Значення 
показника 

казначейського обслуговування у наявності 
7. Наявність приміщень для розміщення органів 

місцевого самоврядування 
у наявності 

 
ВІДОМОСТІ  

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Воскресенської сільської  об’єднаної територіальної громади  

 

№ 
з/п 

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 
потенційно-

го 
адміністра-

тивного 
центру 

спроможної 
територіаль-
ної громади 

(км)  

І. 
Воскресенська сільська територіальна 
громада        

11824  

1. Воскресенська селищна рада 5150  
смт Воскресенське 4864  
с-ще Горохівка 286 2 

2. Калинівська сільська рада 3500  
с.Калинівка 3500 7 

3. Пересадівська сільська рада 3174  
с.Пересадівка 3174 15 

На базі Вітовського району  

ПАСПОРТ 

Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади  
з адміністративним центром у селі Шевченкове 

 

Найменування показника Значення 
показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року 10544 
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Найменування показника Значення 
показника 

у тому числі дітей:  
дошкільного віку 583 
шкільного віку 1291 

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

12 

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

17382100 

 у тому числі: 
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України 
бюджету розвитку 
базової дотації 
реверсної дотації 

 
14277100 

 
- 

3105000 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 
кв. кілометрів  

143,52 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 
бюджету органів місцевого самоврядування 
у тому числі: 

 

 загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 6 
 загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 1 
 загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 
 дошкільних навчальних закладів 8 
 закладів позашкільної освіти  Планується до 

відкриття 1 
заклад 

 закладів культури  16 
 закладів фізичної культури - 
 фельдшерсько-акушерських пунктів 8 
 амбулаторій, поліклінік 5 
 лікарень - 
 станцій швидкої допомоги - 
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Найменування показника Значення 
показника 

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

 

правоохоронної діяльності у наявності 
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 
пенсійного забезпечення у наявності 
соціального захисту у наявності 
пожежної безпеки у наявності 
казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів 
місцевого самоврядування 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу   

Шевченківської сільської об’єднаної територіальної громади  
 

№ 
з/п 

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 
адміністра-

тивного центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Шевченківська сільська 
територіальна громада 

10544  

1. Шевченківська сільська рада 4379  
с.Шевченкове 2903  
с.Новогригорівка 435 12 
с.Зоря 232 10 
с-ще Луч 809 6 

2. Мирнівська сільська рада 664  
с.Мирне 664 15 

3. Котляревська сільська рада 2096  
с.Котляреве 1461 5 
с.Новоруське 90 10 
с.Шевченкове 545 7 
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4. Зеленогайська сільська рада 1223  
с.Зелений Гай 1038 24 
с.Оленівка 185 29 

5. Полігонівська сільська рада 2182  
с-ще Полігон 2034 10 
с-ще Водник 148 17 

 

На базі Веселинівського району 

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 
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Найменування показника Значення показника 

 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 
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 
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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 
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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 

 
На базі Вознесенського району 
 

ПАСПОРТ 
Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Бузьке 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

3277 

дошкільного віку  256 

шкільного віку 303 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

2 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

12804029 

у тому числі:  
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Найменування показника 
Значення 

показника 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

7719200 

бюджету розвитку - 

базової дотації 548700 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

161,5 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

10 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 2 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  4 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів - 

амбулаторій, поліклінік 2 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, які здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Бузької сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Бузька сільська територіальна 
громада 3277  

1. Бузька сільська рада  1729  
с.Бузьке 1724  

2. Таборівська сільська рада 1548  
с.Таборівка  1543 34 

 
На базі Вознесенського району  
 

ПАСПОРТ 
Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Дорошівка 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

8269 

дошкільного віку  522 

шкільного віку 646 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

15 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

28142520 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

13617400 

бюджету розвитку  

базової дотації 2243100 

реверсної дотації  

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

511,18 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

33 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

дошкільних навчальних закладів 10 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  22 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

амбулаторій, поліклінік 4 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних  
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Найменування показника 
Значення 

показника 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Дорошівської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Дорошівська сільська територіальна 
громада 8269  

1. Дорошівська сільська рада: 1759  
с.Дорошівка 1759  

2. Білоусівська сільська рада: 1082  
с.Білоусівка 1082 12 

3. Щербанівська сільська рада: 2446  
с.Щербані 1648 24 
с.Троїцьке 352 22 
с.Шевченко 293 21 
с.Новоукраїнка 153 25 

4. Мічурінська сільська рада: 554  
с.Щербанівське 403 14 
с.Трудове 151 18 
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

5. Вознесенська сільська рада: 1702  
 с-ще Вознесенське 932 30 
 с.Малосолоне 334 30 
 с.Степове 129 24 
 с.Солдатське  101 33 
 с.Рацинська Дача 206 34 
6. Григорівська сільська рада: 726  
 с.Григорівка 405 25 
 с.Василівка 321 20 

 
На базі Вознесенського району 
 

ПАСПОРТ 
Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Олександрівка 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

9559 

дошкільного віку  643 

шкільного віку 917 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

8 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

24099075,00 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

9218100,00 

бюджету розвитку - 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

базової дотації 3430400,00 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

288,45 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

28 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 3 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 6 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  12 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

амбулаторій, поліклінік 3 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

 місцева пожежна охорона 1 

 стаціонарне відділення для постійного або тимчасового 

проживання 

1 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Олександрівської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Олександрівська селищна 
територіальна громада 9559  

1. Олександрівська селищна рада: 6073  
смт Олександрівка 5340  
с.Веселий Роздол 72 7 
с.Трикратне 661 3 

2. Трикратівська сільська рада: 2275  
с.Трикрати 1700 10 
с.Вільний Яр 29 12 
с.Актове 533 13 
с.Зоря 13 6 

3. Воронівська сільська рада: 1204  
с.Воронівка 1204 31 
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На базі Вознесенського району 
 

ПАСПОРТ 
Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Прибужани 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

8241 

дошкільного віку  420 

шкільного віку 674 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

20 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

21314663,00 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

8256100,00 

бюджету розвитку  

базової дотації 2054800,00 

реверсної дотації  

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

363,6 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

33 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 6 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  14 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

амбулаторій, поліклінік 3 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Прибужанівської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Прибужанівська сільська 
територіальна громада 8241  
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

1. Прибужанівська сільська рада: 4149  
с.Прибужани 1641  
с.Глюгове 0 10 
с-ще Мартинівське 2247 7 
с.Червоні Кошари 50 8 
с.Мартинівка 204 11 
с.Криворучка 7 8 

2. Яструбинівська сільська рада: 1142  
с.Яструбинове 1021 7 
с.Новопристань 121 14 

3. Дмитрівська сільська рада: 905  
с.Дмитрівка 505 20 
с.Бакай 201 21 
с.Рюмівське 119 23 
с.Новобілоусівка 80 24 

4. Тімірязєвська сільська рада: 885  
с.Тімірязєвка 575 15 
с.Кам'яна Балка 93 21 
с.Вокзал 124 20 
с.Андрійчикове 93 11 

5. Новосілківська сільська рада: 1160  
с.Новосілка 584 18 
с.Манне 337 13 
с.Нове 152 28 
с.Очаківське 87 14 

 
На базі Доманівського району 
 

ПАСПОРТ 
Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у смт Доманівка 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  8331 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

у тому числі дітей:  

дошкільного віку  641 

шкільного віку 938 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

10 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

20719956 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

9267296 

бюджету розвитку - 

базової дотації 1275176 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

225,04 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

20 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 3 

закладів позашкільної освіти  1 

закладів культури  9 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 6 

амбулаторій, поліклінік 1 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги 1 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Доманівської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

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 

адміністратив-
ного центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Доманівська селищна 
територіальна громада 

8331  

1. Доманівська селищна рада 6561  
 смт Доманівка 6155  
 с. Зброшкове 194 6 
 с.Забари 169 7 
 с.Казаринське 4 4 
 с.Чорталка 39 8 
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2. Фрунзенська сільська рада 958  
 с.Петропавлівка 734 8 
 с.Олександродар 161 10 
 с.Сила 63 22 

3. Царедарівська сільська рада 812  
 с.Царедарівська 579 16 
 с.Копані 233 21 

 
На базі Доманівського району 
 

ПАСПОРТ 
Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Мостове 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

3990 

дошкільного віку  302 

шкільного віку 456 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

15 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

8706400 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

8309400 

бюджету розвитку - 

базової дотації 397000 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

334,18 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

 

16 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

у тому числі: 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 4 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  4 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

амбулаторій, поліклінік 1 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 
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ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Мостівської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

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) 

І. Мостівська сільська 
територіальна громада 

3990  

1. Мостівська сільська рада 2222  
с.Мостове 1995 0 
с.Чернігівка 23 5 
с.Миколаївка 140 8 
с.Першотравнівка 51 3 
с.Червона Поляна 3 4 
с.Веселе 5 3 
с.Шевченко 5 18 
с.Дворянка 0 5 

2. Сухобалківська сільська рада 1301  
с.Суха Балка 739 12 
с.Лідіївка 444 15 
с.Іванівка 84 16 
с.Ізбашівка 34 15 

3. Олександрівська сільська рада 467  
с.Олександрівка 379 6 
с.Грибоносове 45 10 
с.Івано-Федорівка 43 7 

 
На базі Миколаївського району 
 

ПАСПОРТ 
Веснянської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Весняне 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

3354 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

дошкільного віку  260 

шкільного віку 338 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

3 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

9300430,0 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

9300430,0 

бюджету розвитку - 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

47,98 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

10 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 2 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  2 

бібліотеки 2 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів - 

амбулаторій, поліклінік 2 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Веснянської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Веснянська сільська територіальна 
громада 3354  

1. Веснянська сільська рада  1586  
с. Весняне 1586  

2. Надбузька сільська рада 1768  
с-ще Надбузьке 851 4 
с.Сливине 917 6 
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На базі Миколаївського району 
 
 

ПАСПОРТ 
Ольшанської селищної об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селищі Ольшанське 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

5683 

дошкільного віку  332 

шкільного віку 448 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

5 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

12063000,0 

 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

12063000,0 

 

бюджету розвитку - 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

570,6 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

вечірня школа 1 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

дошкільних навчальних закладів 2 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  3 

бібліотеки 3 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 2 

амбулаторій, поліклінік 1 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

у наявності 
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ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Ольшанської селищної об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Ольшанська селищна територіальна 
громада 5683  

1. Ольшанська селищна рада  4653  
смт Ольшанське 3492  

 с.Тернувате 457 3 
с.Сапетня 557 3 
с.Ясна Зоря 147 5 

2. Трихатська сільська рада 1030  
с.Трихати  1030 11 

 
 
На базі Миколаївського району 
 

ПАСПОРТ 
Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Нечаяне 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

3980 

дошкільного віку  357 

шкільного віку 533 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

10 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

7187700,00 

у тому числі:  
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Найменування показника 
Значення 

показника 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

7187700,00 

бюджету розвитку - 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

203,8 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 

бюджету органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 3 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 3 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  5 

бібліотеки 2 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 4 

амбулаторій, поліклінік 2 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Нечаянської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Нечаянська  сільська територіальна 
громада 3980  

1. Нечаянська сільська рада  2750  
с.Нечаяне 1648  
с.Іванівка 604 9 
с.П’ятихатки 4 8 
с.Мефодіївка 9 12 
с.Лук’янівка 14 5 
с-ще Чемерлієве 212 17 
с-ще Мирне 268 8 

2. Комсомольська  сільська рада 1221  
с-ще Благодарівка 884 16 
с-ще Маловарварівка 322 13 
с.Сеньчине 15 11 

 
 
 
 
 
 



 43 

На базі Миколаївського району 
 
 

ПАСПОРТ 
Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Михайлівка 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

3453 

дошкільного віку  229 

шкільного віку 302 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

6 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

7446550,0 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

7446550,0 

бюджету розвитку - 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

447,62 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

дошкільних навчальних закладів 3 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  5 

бібліотеки 2 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів 3 

амбулаторій, поліклінік 1 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 
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ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Михайлівська сільська 
територіальна громада 3453  

1. Улянівська сільська рада  1700  
с.Михайлівка 1475  
с.Червоне Поле 325 10 

2. Криничанська сільська рада 1400  
с.Кринички 1159 12 
с.Новоселівка 238 9 
с.Новогригорівка 228 14 
с.Трихатське 28 11 

 
На базі Миколаївського та частини Очаківського районів 
 

ПАСПОРТ 
Радсадівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Радісний Сад 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

5201 

дошкільного віку  373 

шкільного віку 441 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

6 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

5735605,7 

у тому числі:  
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Найменування показника 
Значення 

показника 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

5735605,7 

бюджету розвитку - 

базової дотації 737150,63 

реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

155,79 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 

бюджету органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

7 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня - 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 4 

закладів позашкільної освіти  - 

закладів культури  - 

закладів фізичної культури - 

фельдшерсько-акушерських пунктів - 

амбулаторій, поліклінік - 

лікарень - 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Радсадівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Радсадівська сільська територіальна 
громада 
 

5201  

1. Радсадівська сільська рада  2890  
с-ще Радісний Сад   
с.Новобогданівка   

2. Кіровська сільська рада 1050  
с.Зарічне  25 
с.Стара Богданівка   

3. Козирська сільська рада 
Очаківського району 

1261  

с.Козирка  29 
с.Михайлівка   
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На базі Новобузького району  
 

ПАСПОРТ 
Новобузької міської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у місті Новий Буг 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

31117 

дошкільного віку  1870 

шкільного віку 2863 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

58 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

34928000 

у тому числі: 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України                                     

бюджету розвитку 

базової дотації 

реверсної дотації 

 

 

27477600 

- 

7450400 

- 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

1242,833909 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок 

бюджету органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

136 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 16 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 8 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 

дошкільних навчальних закладів 28 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів позашкільної освіти  2 

закладів культури  51 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 21 

амбулаторій, поліклінік 7 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги 1 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів 

місцевого самоврядування 

 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Новобузької міської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Новобузька міська територіальна 
громада  31117  
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

1. Новобузька міська рада 17831  
м.Новий Буг 15589  
с.Новосілля 101 12 
с.Загальна Користь 324 7 
с.Петрівка 229 15 
с.Добра Воля 137 12 
с-ще Станційне 1471 6 

2. Новомихайлівська сільська рада 1032  
с.Новомихайлівка 289 25 
с.Григорівка 158 24 
с.Новодмитрівка 429 19 
с.Анастасівка 156 23 

3. Новоюріївська сільська рада 813  
с.Новоюр’ївка 492 20 
с.Білоцерківка 73 25 
с.Новокостянтинівка 64 23 
с.Максимівка 184 16 

4. Новохристофорівська сільська рада 690  
с.Новохристофорівка 521 35 
с.Чернігівка 46 32 
с.Пархомівка 43 32 
с.Лоцкине 80 40 

5. Вільнозапорізька сільська рада 1064  
с.Показне 201 25 
с.Симонівка 50 23 
с.Вільне Запоріжжя 644 18 
с.Діброва 35 20 
с.Степове 110 20 
с.Новоданилівка 17 13 
с.Нововасилівка 7 13 
с.Новоселівка  22 

6. Розанівська сільська рада 385  
с.Розанівка 331 15 
с.Новоантонівка 54 12 

7. Новополтавська сільська рада 2072  
с.Новополтавка  1112 18 
с.Єфремівка 304 11 
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

с.Трояни 120 18 
с-ще Полтавка 536 20 

8. Шевченківська сільська рада 1362  
с.Шевченкове 1221 23 
с.Богомази 141 25 

9. Баратівська сільська рада 1863  
с.Баратівка 694 18 
с.Вівсянівка 172 19 
с.Майорівка 312 26 
с.Антонівка 139 22 
с.Новопетрівка 204 23 
с.Ганнівка 243 27 
с.Мала Ганнівка 99 29 

10. Софіївська сільська рада 1775  
с.Софіївка 1180 12 
с.Улянівка 368 20 
с-ще Щасливе 115 15 
с.Володимиро-Павлівка 54 15 
с.Володимирівка 58 17 

11. Новомиколаївська сільська рада 699  
с.Новомиколаївка 528 32 
с.Веселий Поділ 119 25 
с.Павлівка 34 16 
с.Майське 3 21 
с.Привільнянське 15 17 

12. Березнегуватська сільська рада 851  
с.Березнегуватське 849 23 
с.Веселий Поділ 2 18 

13. Кам’янська сільська рада 680  
с.Кам’яне 401 32 
с.Миролюбівка 139 34 
с.Пелагіївка 25 27 
с.Новорозанівка 77 24 
с.Новогригорівка 38 23 

 
 
 



 52 

На базі Очаківського району 
 

ПАСПОРТ 
Куцурубської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селі Куцуруб 
 

Найменування показника Значення 
показника 

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

8792 
 

дошкільного віку  574 
шкільного віку 947 

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

 
12 

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

18263000 

у тому числі:  
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України 

 
7104500 

бюджету розвитку - 
базової дотації - 
реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної територіальної громади, 
кв. кілометрів  

 
758,54 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 
органів місцевого самоврядування, 
у тому числі: 

 
37 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 5 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 1 
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня - 
дошкільних навчальних закладів 7 
закладів позашкільної освіти  1 
закладів культури  12 
закладів фізичної культури - 
фельдшерсько-акушерських пунктів 7 
амбулаторій, поліклінік 4 
лікарень - 
станцій швидкої медичної допомоги - 

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

 

правоохоронної діяльності у наявності 
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 
пенсійного забезпечення  у наявності 
соціального захисту у наявності 



 53 

Найменування показника Значення 
показника 

пожежної безпеки у наявності 
казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 
самоврядування 

у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Куцурубської сільської об’єднаної територіальної громади 

 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Куцурубська сільська територіальна 
громада 8792  

1. Куцурубська об’єднана 
територіальна громада  

3855  

с.Куцуруб 2285  
с.Іванівка 1300 4,5 
с.Яселка 270 7,5 

2. Дмитрівська сільська рада 1190  
с.Дмитрівка 1190 10,5 

3. Солончаківська сільська рада 809  
с.Солончаки 601 20 
с.Дніпровське 208 26 

4. Острівська сільська рада 888  
с.Матросівка 266 30 
с.Острівка 302 25 
с.Червоне Парутине 320 37 

5. Парутинська сільська рада 2050  
с.Парутине  1776 30 
с.Кателине 114 37 
с.Прибузьке 160 35 
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На базі Очаківського району 
ПАСПОРТ 

Чорноморської сільської об’єднаної територіальної громади 
з адміністративним центром у селі Чорноморка 

 

Найменування показника Значення 
показника 

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

4181 

дошкільного віку      234 
шкільного віку     511 

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

    6   

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

    8 378 300  

у тому числі:  
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 
кодексу України 

7 578 300 

бюджету розвитку  
базової дотації    800 000  
реверсної дотації  

4. Площа території спроможної територіальної громади, 
кв. кілометрів  

175,875   

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 
органів місцевого самоврядування, 
у тому числі: 

15 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 2 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня  
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 
дошкільних навчальних закладів 3 
закладів позашкільної освіти   
закладів культури  4 
закладів фізичної культури 1 
фельдшерсько-акушерських пунктів 2 
амбулаторій, поліклінік 2 
лікарень - 
станцій швидкої медичної допомоги - 

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

 

правоохоронної діяльності у наявності 
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 
пенсійного забезпечення  у наявності 
соціального захисту у наявності 
пожежної безпеки у наявності 
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Найменування показника Значення 
показника 

казначейського обслуговування у наявності 
7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 
 

у наявності 

 
 

ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Чорноморської сільської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Чорноморська сільська 
територіальна громада 4181  

1. Чорноморська сільська рада  2725  
с.Чорноморка  2725  

2. Рівненська сільська рада 1033  
с.Рівне 875 17 
с.Благодатне 470 25 
с.Осетрівка  86 10,5 
с.Березань 19 12 
с.Їжицьке 6 14 

 
 
На базі Первомайського району 
 

ПАСПОРТ 
Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

з адміністративним центром у селищі Кам’яний Міст 
 

№п/п Найменування показника Значення показника 
1. Чисельність населення за станом на  

01 січня 2016 року  
4437 

 у тому числі дітей:  
дошкільного віку 

319 

 шкільного віку 396 
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2. Кількість населених пунктів, що 
входять до складу спроможної 
територіальної громади 

                  6 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) 
спроможної територіальної громади, 
гривень, у тому числі: 

4326800 

 сформованих відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України 

4326800 

 бюджету розвитку - 
 базової дотації - 
 реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної 
територіальної громади, кв. км 

119,777  
 

5. Кількість закладів, що утримуються за 
рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування, у тому числі: 

 
 

 загальноосвітніх навчальних закладів 
I—III ступеня 

3 

 загальноосвітніх навчальних закладів 
I—II ступеня 

1 

 загальноосвітніх навчальних закладів I 
ступеня 

- 

 гімназія - 
 навчально-виховний комплекс, 

колегіум 
1 

 дошкільних навчальних закладів 3 
 закладів позашкільної освіти - 
 закладів культури 4 
 закладів фізичної культури - 
 фельдшерсько-акушерських пунктів 2 
 амбулаторій, поліклінік 2 
 лікарень - 
 станцій швидкої допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення 
державних органів, установ, що 
здійснюють повноваження щодо: 
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 правоохоронної діяльності у наявності 
 реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 
у наявності 

 пенсійного забезпечення у наявності 
 соціального захисту у наявності 
 пожежної безпеки у наявності 
 казначейського обслуговування у наявності 
 Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 
у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Кам’яномостівської сільської об’єднаної територіальної громади 

 
№ 
з/п 

 

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) 

І Кам’яномостівська сільська 
об’єднана територіальна 
громада 

4437  

1. Кам’яномостівська сільська 
рада 

2202  

с-ще Кам’яний Міст 1366  
с.Катеринка 770 1,5 
с.Петрівка 66 2,5 

2. Кодимська сільська рада 1165  
с.Кам’яний Міст 1165 5,5 

3. Кримківська сільська рада 1070  
с.Кримка 1064 2,5 
с.Коломиївка 6 5,5 

 
 
 
 



 58 

На базі м.Вознесенськ та 
частини Вознесенського району 
 

ПАСПОРТ 
Вознесенської міської територіальної громади 

з адміністративним центром у місті Вознесенськ 
 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2016 року,  

у тому числі дітей:  

37539 

дошкільного віку  2630 

шкільного віку 4926 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

 

3 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної 

територіальної громади, гривень, 

 

251 173 019,00 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного 

кодексу України 

 

72 384 897,00 

бюджету розвитку  

базової дотації 2 033 600,00 

реверсної дотації  

4. Площа території спроможної територіальної громади, 

кв. кілометрів  

 

89,78 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування, 

у тому числі: 

 

51 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 12 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 2 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

дошкільних навчальних закладів 12 
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Найменування показника 
Значення 

показника 

закладів позашкільної освіти  1 

закладів культури  15 

закладів фізичної культури 4 

фельдшерсько-акушерських пунктів 1 

амбулаторій, поліклінік 2 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги - 

6. Наявність приміщень для розміщення державних 

органів, установ, що здійснюють повноваження щодо:  

 

правоохоронної діяльності у наявності 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав у наявності 

пенсійного забезпечення  у наявності 

соціального захисту у наявності 

пожежної безпеки у наявності 

казначейського обслуговування у наявності 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

 

у наявності 

 
ВІДОМОСТІ 

про територіальні громади, що увійдуть до складу 
Вознесенської міської територіальної громади 

 
№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Вознесенська міська територіальна 
громада 37539  

1. м.Вознесенськ  35500  
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

2. Новогригорівська сільська рада:  2039  
с.Новогригорівка 1242 7 
с.Ракове 797 3 

 
 
На базі м.Первомайськ та 
частини Первомайського району 
 

ПАСПОРТ 
Первомайської міської територіальної громади 

з адміністративним центром у місті Первомайськ 
 
№п/п Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення за станом на  
01 січня 2016 року,  

 
93072 

 у тому числі дітей:  
дошкільного віку 

5394 

 шкільного віку 9632 
2. Кількість населених пунктів, що 

входять до складу спроможної 
територіальної громади 

46 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) 
спроможної територіальної громади, 
гривень, у тому числі: 

 
124414700 

 сформованих відповідно до статті 64 
Бюджетного кодексу України 

 
100894600 

 бюджету розвитку 1720000 
 базової дотації 21800100 
 реверсної дотації - 

4. Площа території спроможної 
територіальної громади, кв. км 

 
1234,079 

5. Кількість закладів, що утримуються за 
рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування, у тому числі: 

 
 



 61 

 загальноосвітніх навчальних закладів 
I—III ступеня 

 
22 

 загальноосвітніх навчальних закладів 
I—II ступеня 

 
11 

 загальноосвітніх навчальних закладів I 
ступеня 

1 

 гімназія 1 
 навчально-виховний комплекс, 

колегіум 
- 

 дошкільних навчальних закладів 41 
 закладів позашкільної освіти 6 
 закладів культури 71 
 закладів фізичної культури 4 
 фельдшерсько-акушерських пунктів 23 
 амбулаторій, поліклінік 23 
 лікарень 1 
 станцій швидкої допомоги - 

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

у наявності 

 правоохоронної діяльності у наявності 
 реєстрації актів цивільного стану та 

майнових прав 
у наявності 

 пенсійного забезпечення у наявності 
 соціального захисту у наявності 
 пожежної безпеки у наявності 
 казначейського обслуговування у наявності 
 Наявність приміщень для розміщення 

органів місцевого самоврядування 
у наявності 
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ВІДОМОСТІ 
про територіальні громади, що увійдуть до складу 

Первомайської міської об’єднаної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

І. Первомайська міська  
територіальна громада 

93072  

1. м.Первомайськ 66700  
2. Кінецьпільська сільська рада 30809  

с.Кінецьпіль 30809 9 
3. Кам'янобалківська сільська рада 578  

с.Кам’яна Балка 578 15 
4. Ленінська сільська рада 596  

с.Чаусове Друге 596 19 
5. Романово-Балківська сільська рада 1423  

с.Романова Балка 645 22 
с-ще Іванівка 385 22,5 
с.Генівка 233 14 
с.Соколівка 126 20,5 
с.Львів 34 21,5 

6. Грушівська сільська рада 1227  
с.Грушівка 1227 3,5 

7. Степківська сільська рада 2448  
с.Степківка 969 19,5 
с.Зелені Кошари 666 25,5 
с.Садибне 92 20,5 
с.Жовтневе 435 25,5 
с.Степове 286 20,5 

8. Кумарівська сільська рада 1085  
с.Кумарі 1085 21 

9. Полтавська сільська рада 690  
с.Полтавка 450 27,5 
с.Новоандріївка 81 31 
с.Старі Кошари 159 32,5 

10. Лисогірська сільська рада 3580  
с.Лиса Гора 3568 27,5 
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№ 
з/п 

 

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 
адміністра-

тивного  центру 
спроможної 

територіальної 
громади (км) 

с.Новопавлівка 12 35,5 
11. Софіївська сільська рада 1896  

с.Софіївка 1045 34,5 
с.Богословка 98 28,5 
с-ще Бандурка 753 25 

12. Тарасівська сільська рада 797  
с.Тарасівка 318 23 
с-ще Новоолександрівка 121 20 
с.Бандурка 222 23 
с.Лозуватка 115 24,5 
с.Світоч 8 25,5 
с.Шевченко 13 25 

13. Підгороднянська селищна рада 2228  
смт Підгородна 2080 8,5 
с.Вербова Балка 148 11 

14. Болеславчицька сільська рада 955  
с.Болеславчик 453 9,5 
с.Станіславчик 502 15,5 

15. Довгопристанська сільська рада 1377  
с.Довга Пристань 991 22 
с.Брід 373 25 
с.Зелена Левада 13 30 

16. Чаусівська сільська рада 752  
с.Чаусове  752 10,5 

17. Мигіївська сільська рада 2225  
с.Мигія 2079 9 
с.Куріпчине 110 15 
с.Гаївське 36 11 

18. Підгірївська сільська рада 590  
с.Підгір’я 290 16 
с.Мічуріне 300 13,5 

19. Лукашівська сільська рада 692  
с.Лукашівка 655 18,5 
с-ще Єрмолаївка 37 22,5 

20. Синюхино-Брідська сільська рада 1454  
с.Синюхин Брід 1454 15 

 


