
очік.
% до факту 

2020 року

І Демографічна ситуація

1. Чисельність постійного населення осіб 81482 98,9 80268 98,5

2. Природний приріст (скорочення) населення осіб -1043 104,0 -1054 101,1

3.
Міграційний приріст (скорочення) населення

осіб 137 177,9 160 116,8

4.
Загальна кількість внутрішньо переміщених 

осіб
осіб 17000 105,0 17100 100,6

ІІ Економічна ефективність

3.
Обсяг реалізованої промислової продукції у 

відпускних цінах підприємств
млн.грн. 4354,14 57,6 4676,953 8126,5

видобуток рядового вугілля          млн.грн. 3712,78 51,4 4000 108

вироби керамічні вогнетривкі млн.грн. 641,36 185,8 676,953 106

4.

Продукція сільського господарства по всіх 

категоріях господарств в постійних цінах 

2016 року, всього
млн.грн. 310,45 323,34 104,2

у тому числі:

рослинництво млн.грн. 300,15 312,79 104,2

тваринництво млн.грн. 10,30 10,56 102,5

5. Фонд оплати праці найманих працівників млн грн 5 419,583 112,2 5 880,074 108

6. 
Середньомісячна заробітна плата 

працівників:
грн 17 720,786 104,1 18 612,306 105

7. Середній розмір пенсій грн 6 142,42 110 6 756,66 110

8.
Кількість підприєжмств малого та середнього 

бізнесу
одиниць 393 104 393 100

ІІІ Фінансова самодостатність

9.

Доходи загального бюджету територіальної 

громади (без трансфертів) на 1 особу грн 9252,7 9812,7 106

10.

Капітальні видатки бюджету територіальної 

громади (без трансфертів) на 1 особу грн 2136,9 457,4 21

11.

Частка видатків бюджету розвитку в 

загальному обсязі видатків територіальної 

громади (без урахування власних надходжень 

бюджетних установ)

грн 28,5 4,7 16

12.

Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати податку на 

доходи фізичних осіб на 1 особу
грн 7 423,40 7 892,70 106

13.

Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від плати за землю на 

1 особу

грн 456,40 456,40 100

14.

Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати єдиного 

податку на 1 особу

грн 777,00 825,40 106

15.

Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати акцизного 

податку на 1 особу

грн 390,80 415,60 106

2022 рік 

програма % 

до очік. 

2021 року

Показники економічного і соціального розвитку територіальної громади

2021 рік

№ 

з/п
Найменування показника

Одиниця 

виміру

2022 рік 

програма



16.

Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати податку на 

нерухоме майно на 1 особу

грн 71,90 84,50 118

17.

Касові видатки місцевого бюджету, 

спрямовані на підтримку внутрішньо 

переміщених осіб, наростаючим підсумком з 

початку року станом на останній день періоду
грн 4 634,30 5 648,20 122

IV
Якість та доступність публічних послуг

18.

Забезпеченість населення лікарями загальної 

практики - сімейними лікарями на 1000 осіб 

наявного населення на кінець року
осіб 25 109 25 100

19.

Середня наповнюваність групи дошкільного 

навчального закладу територіальної громади осіб 17 81 18,7 110

20.

Частка дітей дошкільного віку охоплена 

дошкільними навчальними закладами, у 

загальній кількості дітей дошкільного віку
% 66 х 66 х

21.

Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи  територіальної 

громади

осіб 24,3 90 24,3 100

22.

Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, у 

загальній кількості учнів, які того потребують
% 100 х 100 х

23.

Частка дітей, охоплених позашкільною 

освітою, у загальній кількості дітей 

шкільного віку
% 19 х 19 х

24.

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

% 24 х 24 х

25.

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 7 тестування з української мови

% 29 х 29 х

26.

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

% 16 х 16 х

V
Створення комфортних умов для життя

27.

Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водопостачанням, у 

загальній кількості домогосподарств 

територіальної громади

% 84,7 х 84,7 х



28.

Частка домогосподарств, забезпечених 

централізованим водовідведенням, у 

загальній кількості домогосподарств  

територіальної громади

% 84,7 х 84,7 х

29.

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 територіальної громади

% 0,8 х 0,8 х


