
 
ПАСПОРТ   

Баштанської об’єднаної територіальної громади 
(найменування спроможної територіальної  громади та її  

м.БАШТАНКА 

потенційного адміністративного центру 

 

Найменування показника 
Значення 

показника 

1. Чисельність населення за станом на 01 січня 2019 р., (осіб)  22594 

у тому числі дітей: 4220 

дошкільного віку  1753 

шкільного віку 2467 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 

територіальної громади 

26 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, тис.грн. 185967,3 

у тому числі:  

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 101655,7 

бюджету розвитку  

базової дотації 3455,8 

реверсної дотації  

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів  773,85 

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

самоврядування 

58 

у тому числі:  

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 7 

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 4 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня                        гімназія 1 

дошкільних навчальних закладів 15 

закладів позашкільної освіти  2 

закладів культури  15 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів 7 

амбулаторій, поліклінік 5 

лікарень 1 

станцій швидкої медичної допомоги  

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що 

здійснюють повноваження щодо:  

7 

правоохоронної діяльності 2 



Найменування показника 
Значення 

показника 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1 

пенсійного забезпечення  1 

соціального захисту 

 

 

1 

пожежної безпеки 1 

казначейського обслуговування 1 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 10 

 

Відомості  про територіальні громади, що входять до складу спроможної 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 
2019 року 

Відстань до  

адміністративного  

центру спроможної 

територіальної громади 

(км) 

1 м.Баштанка 12571 до обласного центру 

65 

2 с-ще Андріївка 238 10 

3 с.Зелений Яр 123 9 

4 с.Трудове 19 9 

5 с.Шевченко 150 8 

6 с.Добре 1507 12 

7 с.Новоєгорівка 1269 16 

8 с.Новоіванівка 543 24 

9 с.Київське 108 25 

10 с.Старосолдатське 103 12 

11 с.Новопалівка 642 19 

12 с.Зелений Клин 115 10 

13 с.Новосергіївка 410 21 

14 с.Горожене 25 10 

15 с.Зелений Гай 76 11 

16 с.Новогаражене 27 10 

17 с.Тарасівка 143 15 

18 с.Піски 837 17 



№ 
з/п 

 

Найменування територіальних громад та 

населених пунктів, що входять до їх складу, із 

зазначенням адміністративного статусу 

Чисельність 

населення 
за станом 

на 01 січня 
2019 року 

Відстань до  

адміністративного  

центру спроможної 

територіальної громади 

(км) 

19 с.Костянтинівка 318 18 

20 с.Плющівка 638 9 

21 с.Новогеоргіївка 340 8 

22 с.Одрадне 12 15 

23 с.Шляхове 70 10 

24 с.Христофорівка 923 21 

25 с.Явкине 1214 18 

26 с.Червоний Став 173 22 

 


