
Найменування показника Одиниця 
виміру

Значення показника у 
попередньому році (2020 р.)

Значення показника у 
звітному році (2021 р.

Звітний рік у відсотках до 
попереднього року

I Демографічна ситуація
1 Чисельність постійного населення осіб 7909 7750 -2%

2 Чисельність постійного населення віком 16 - 59 років осіб 4805 4744 -1%

3 Кількість дітей віком до 16 років осіб 1080 1155 7%

4 Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку % 60,75 61,21 1%

5 Природний приріст (скорочення) населення осіб -320 -159 х

6
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1000 осіб 
наявного сільського населення) проміле 23

7
Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів 
об'єднаної територіальної громади осіб 59 -1,67

II Економічна ефективність
8 Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу грн. 548,87 0,00 -100%

8.1 у тому числі за рахунок коштів державного бюджету грн. 245,69 0,00 -100%

8.2 у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету грн. 133,03 0,00 -100%

8.3 у тому числі за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної 
громади грн. 170,16 0,00 -100%

9
Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб 
наявного населення одиниць

10 Кількість кооперативів на 1000 осіб наявного населення одиниць
у тому числі:

10.1 обслуговуючих сільськогосподарських одиниць
10.2 виробничих сільськогосподарських одиниць
10.3 споживчих одиниць

11
Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим 
покриттям місцевого значення км 0,00 0,00

12
Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на 
території об'єднаної громади у тому числі за рахунок: одиниць 0,00

12.1 коштів державного фонду регіонального розвитку грн

12.2
коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад грн

12.3 інших джерел грн

13
Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що 
реалізуються на території об'єднаної громади грн.

13.1 за рахунок державного бюджету %

13.2 за рахунок місцевого бюджету %

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
показників соціально-економічного розвитку відповідно наказу 75  Мінрегіону 



13.3 за рахунок інших джерел %

III Фінансова самодостатність

14
Доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної 
громади (без трансфертів) на 1 особу грн. 5297,94 0,00 -100,0%

15
Капітальні видатки бюджету об'єднаної територіальної громади 
(без трансфертів) на 1 особу грн. 170,16 0,00 -100,0%

16
Частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету 
об'єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій) %

5,83% 10,6% 81,7%

17

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків 
об'єднаної територіальної громади (без урахування власних 
надходжень бюджетних установ)

%

10,1%

18
Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади 
від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу грн. 2529,74 0,00 -100%

19
Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади 
від плати за землю на 1 особу грн. 750,46 0,00 -100%

20
Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади 
від сплати єдиного податку на 1 особу грн. 1018,79 0,00 -100%

21
Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади 
від сплати акцизного податку на 1 особу грн. 253,10 0,00 -100%

22
Обсяг надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади 
від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу грн. 394,92 0,00 -100%

IV Якість та доступність публічних послуг

23

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої 
широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

24
Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними 
лікарями на 1000 осіб наявного населення на кінець року осіб

2 1

25
Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу 
об'єднаної територіальної громади осіб 45 0

26
Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними 
закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку %

43 6

27
Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об'єднаної 
територіальної громади осіб 79 0

28
Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і 
додому, у загальній кількості учнів, які того потребують %

149,01 6

29
Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній 
кількості дітей шкільного віку %

5 0

30

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 
отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з іноземної мови

%

0 0



31

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 
отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 
української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з української мови

%

100 0

32

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 
отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з 
математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з математики

%

0 0

V Створення комфортних умов для життя

33

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

%

46,02 0,00 -100,00

34

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об'єднаної 
територіальної громади

%

8,89 0,00 -100,00

35

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках 
механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому 
секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із 
співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості 
домогосподарств об'єднаної територіальної громади

%

0 0 0

36

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання 
твердих побутових відходів, у загальній кількості населених 
пунктів об'єднаної територіальної громади

%

35 35 25

37

Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими 
організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній 
кількості населених пунктів об'єднаної територіальної громади

%

15 15 5

Найменування показника Чоловіки Жінки Всього
1 Кількість населення 3649 4101 7750

1.1 0-6 років 195 185 380

1.2 7-16 років 399 376 775

1.3 17-35 років 890 905 1795

1.4 36-60 років 1476 1473 2949

1.5 60+ років 701 1162 1863

2 Кількість новонароджених 23 19 42

3 Кількість померлих 27 21 48

4 Кількість вибулих, внаслідок еміграційних рухів 7 14 21

5 Кількість прибулих, внаслідок еміграційних рухів 9 7 16

6 Кількість дітей у сім'ях 5 3 8

7 Кількість осіб на виборних посадах 4 3 7

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
показників для формування гендерноорієнтованого паспорту Старосалтівської громади



8 Чисельність кадрового складу виконавчих ОМС 2 5 7

9 Особи на керівних посадах ОМС 0 2 2

10 Кількість осіб у громадських формуваннях та організаціях 1 1 2

11 Кількість осіб у дорадчих органах 0 0 0

12 Кількість осіб в органах самоорганізації населення 29 34 63

13 Кількість безробітних 1308 1554 2862

13.1 18-35 0 0 0

13.2 35+ 0 0 0

14 Діти, які потребують дошкільної освіти 67 74 141

15 Діти, які охоплені дошкільною освітою 43 49 92

16 Діти, які потребують шкільної освіти 149 159 308

17 Діти,які охоплені шкільною освітою 214 209 423

18 Діти, які охоплені позашкільною освітою 1 0 1

19 Працівники закладів дошкільної освіти 5 25 30

20 Працівники закладів шкільної освіти 28 45 73

21 Діти, які потребують інклюзивної освіти 7 1 8

22 Діти, які охоплені інклюзивною освітою 2 1 3

23 Дорослі, які охоплені освітою впродовж життя 0

24 Люди з інвалідністю 120 165 285

24.1 Маломобільні 0

24.2 Потребують сторонньої допомоги 0

24.3 Інваліди по зору 1 1

25 Діти з інвалідністю 12 5 17

26 Люди пенсійного віку, які потребують соціальної допомоги в 0

27 Люди пенсійного віку, які перебувають у геріатричних установах 1 1 2

28 Люди/сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах 5 5 10

28.1 0-6 років 3 4 7

28.2 7-16 років 2 1 3

28.3 17-35 років 0

28.4 36-60 років 0

28.5 60+ років 0

29 Діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування 19 18 37

30 Працівники закладів, які надають соціальні послуги 8 8

31 Люди, які отримують соціальні послуги 5 64 69

31.1

Допомога в приготуванні їжі (миття овочів, посуду, винесення 
сміття тощо) 5 64 69

31.2 Допомога в придбані та доставці товарів і медикаментів 5 64 69

31.3 Приготування їжі 5 64 69

31.4 Послуги перевезення між населеними пунктами 0

32 Люди, які користуються послугами закладів культури, відпочинку і 435 801 1236

33 Люди, які беруть участь у культурних заходах 87 346 433

34 Люди, які беруть участь у художній самодіяльності 40 61 101

34.1 0-6 років 25 40 65

34.2 7-16 років 37 36 73



34.3 17-35 років 5 23 28

34.4 36-60 років 3 9 12

34.5 60+ років 2 7 9

35

Працівники бібліотек/музеїв/театрів/закладів культури, відпочинку 
і дозвілля 1 8 9

36

Люди, які постраждали від домашнього, гендерного та 
сексуального насильства 2 2

36.1 0-6 років 0

36.2 7-16 років 0

36.3 17-35 років 1 1

36.4 36-60 років 1 1

36.5 60+ років 0

37 Внутрішньо переміщені особи 0

37.1 0-18 років 5 1 6

37.2 18+ років 13 17 30


