
Додаток 2 

до Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних 

та програмних документів 

соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади 

(пункт 25) 

 

 

Орієнтовний перелік показників соціально-економічного розвитку 

об’єднаної територіальної громади 

 
 Найменування показника Одиниця 

виміру 

Значення 

показника у 

попередньому 

році 

Значення 

показника у 

звітному році 

Звітний рік у 

відсотках до 

попереднього 

року 

І Демографічна ситуація     

1 Чисельність постійного населення осіб    

2 Чисельність постійного населення 

віком 16-59 років 

осіб    

3 Кількість дітей віком до 16 років осіб    

4 Демографічне навантаження на 

1000 осіб працездатного віку 

%    

5 Природний приріст (скорочення ) 

населення 

осіб    

6 Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення  

(на 1000 осіб наявного сільського 

населення) 

проміле    

7 Внутрішня міграція населення в 

межах населених пунктів 

об’єднаної територіальної громади 

осіб    

ІІ Економічна ефективність     

8 Обсяг капітальних інвестицій  

на 1 особу  

грн.    

 у тому числі за рахунок коштів 

державного бюджету 

грн.    

 у тому числі за рахунок коштів 

обласного бюджету 

грн.    

 у тому числі за рахунок коштів 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади 

грн.    

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:      

 обслуговуючих 

сільськогосподарських 

    

 виробничих сільськогосподарських     

 споживчих     
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11 Протяжність побудованих                  

у звітному році доріг з твердим 

покриттям місцевого значення 

км    

12 Кількість проектів регіонального 

розвитку, що реалізуються                

на території об’єднаної громади у 

тому числі за рахунок: 

одиниць    

 коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

    

коштів субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад 

    

інших джерел      

13 Обсяг фінансування проектів 

регіонального розвитку, що 

реалізуються на території 

об’єднаної громади 

грн.    

за рахунок державного бюджету     

за рахунок місцевого бюджету     

за рахунок інших джерел %    

ІІІ Фінансова самодостатність     

14 Доходи загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади                  

(без трансфертів) на 1 особу 

грн.    

15 Капітальні видатки бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без трансфертів) на 1 особу 

грн.    

16 Частка базової дотації в доходах 

загального фонду бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування субвенцій) 

%    

17 Частка видатків бюджету розвитку 

в загальному обсязі видатків 

об’єднаної територіальної громади 

(без урахування власних 

надходжень бюджетних установ) 

%    

18 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати податку на доходи 

фізичних осіб на 1 особу 

грн.    

19 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від плати за землю на 1 особу 

грн.    

20 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати єдиного податку на 1 

особу 

грн.    

21 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати акцизного податку на 1 

особу 

грн.    
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22 Обсяг надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

від сплати податку на нерухоме 

майно на 1 особу 
 

грн.    

ІV 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    

25 Середня наповнюваність групи 

дошкільного навчального закладу 

об’єднаної територіальної громади 

осіб     

26 Частка дітей дошкільного віку 

охоплена дошкільними 

навчальними закладами, у загальній 

кількості дітей дошкільного віку 

%    

27 Середня наповнюваність класів 

загальноосвітньої школи об’єднаної 

територіальної громади 

осіб    

28 Частка дітей, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і 

додому, у загальній кількості учнів, 

які того потребують 

%    

29 Частка дітей, охоплених 

позашкільною освітою, у загальній 

кількості дітей шкільного віку 

%    

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 

%    

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 

 

%    
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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 
 

%    

V Створення комфортних умов       

для життя  

    

33 Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водопостачанням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади 

%    

34 Частка домогосподарств, 

забезпечених централізованим 

водовідведенням, у загальній 

кількості домогосподарств 

об’єднаної територіальної громади 

%    

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 

%    

36 Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів,              

у загальній кількості населених 

пунктів об’єднаної територіальної 

громади 

%    

37 Частка населених пунктів, які 

уклали договори з обслуговуючими 

організаціями на вивезення твердих 

побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів 

об’єднаної територіальної громади 

%    

 

__________________ 


