
Додаток 1 
          до розпорядження керівника міської  
              військово-цивільної адміністрації 
      ___________  № ______ 

 
Основні показники економічного і соціального розвитку 

Волноваської міської територіальної громади  
 

№ 
з/п 

Найменування показника Одиниця 
виміру 

2021 рік 
2022 рік 
програма

2022 рік 
програма 
% до очік. 
2021 року 

очік. 
% до 
факту 

2020 року 
I Демографічна ситуація      
1 Чисельність постійного населення осіб 35701 98,8 35308 98,9 
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 -460 98,9 -421 91,5 

6 Міграційний приріст (скорочення) 
населення 

осіб 27 103,8 28 103,7 

7 Загальна кількість внутрішньо 
переміщених осіб 

осіб 36222 - 36630 101,1 

II Економічна ефективність      
8 Індекс промислової продукції % 101 - 105 104 

9 Обсяг реалізованої промислової 
продукції у відпускних цінах 
підприємств 

млн грн 479,5 102,4 533,7 111,3 

10 Продукція сільського господарства 
по всіх категоріях господарств в 
постійних цінах 2016 року, всього 

млн грн 
 

922,1 
 

103,7 
 

962,9 
 

104,4 
 

 у тому числі:      

 рослинництво млн грн  
784,9 

 
103,8 

 
820,5 

 
104,5 

 тваринництво млн грн  
137,2 

 
103,5 

 
142,4 

 
103,8 

11 Фонд оплати праці найманих 
працівників 

млн грн  
800,0 

 
- 

 
871,2 

 
108,9 

12 Середньомісячна заробітна плата 
працівників: 

 

грн 

 
 

10050,75 
 

 
 
- 
 

 
 

10945,27 
 

 
 

108,9 
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номінальна 

номінальна, скоригована на індекс 
споживчих цін, відсотків до 
попереднього року 

 

% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

102,5 
 
 
 

 
 
- 

13 Кількість зайнятих економічною 
діяльністю у віці 15-70 років 

тис. осіб * * * * 

14 Рівень безробіття населення у віці 
15-70 років за методологією 
Міжнародної організації праці 

% 
* * * * 

15 Середній розмір пенсій грн 4521,68 111,3 4802,03 106,2 

16 Обсяг капітальних інвестицій на 1 
особу 

грн. 1177 - 749 63,6 

 у тому числі за рахунок коштів 
державного бюджету 

грн. 289 -   

 у тому числі за рахунок коштів 
обласного бюджету 

грн.     

 у тому числі за рахунок коштів 
бюджету територіальної громади 

грн. 1116 - 733 65,7 

17 Кількість підприємств малого та 
середнього бізнесу на 1000 осіб 
наявного населення 

одиниць 10 - 10 100 

18 Частка доріг з твердим покриттям 
місцевого значення 

% 52,2 102 54 103 

III Фінансова самодостатність      
19 Доходи загального фонду бюджету 

територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу 

грн. 2960 108,4 3116 105,3 

20 Капітальні видатки бюджету 
територіальної громади (без 
трансфертів) на 1 особу 

грн. 1116 - 733 65,7 

21 Частка базової дотації в доходах 
загального фонду бюджету 
територіальної громади (без 
урахування субвенцій) 

% 31,3 - 32,7 104,5 

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

% 19,4 - 12,2 

 

62,9 

23 Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
податку на доходи фізичних осіб 
на 1 особу 

грн. 1910 109,0 2056 107,6 

24 Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від плати 
за землю на 1 особу 

грн. 465 107,1 460 98,9 
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25 Обсяг надходжень до бюджету 

територіальної громади від сплати 
єдиного податку на 1 особу 

грн. 326 107,6 343 105,2 

26 Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
акцизного податку на 1 особу 

грн. 165 103,1 167 101,2 

27 Обсяг надходжень до бюджету 
територіальної громади від сплати 
податку на нерухоме майно на 1 
особу 

грн. 41 112,2 50 108,7 

28 Касові видатки місцевого 
бюджету, спрямовані на підтримку 
внутрішньо переміщених осіб, 
наростаючим підсумком з початку 
року станом на останній день 
періоду 

грн 434240 - 557280 128,3 

IV Якість та доступність публічних 
послуг 

     

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

% 91 103 92 101 

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

осіб 0,42 100 0,42 100 

31 Середня наповнюваність групи 
дошкільного навчального закладу 
територіальної громади 

осіб 18 - 19 105,6 

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

% 77,0 - 77,0 100 

33 Середня наповнюваність класів 
загальноосвітньої школи  
територіальної громади 

осіб 17 100 17 100 

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

% 100 - 100 100 

35 Частка дітей, охоплених 
позашкільною освітою, у загальній 
кількості дітей шкільного віку 

% 47,3  47,6  

36 Частка випускників 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, які отримали за 
результатами зовнішнього 

% Данні 
відсутні 
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незалежного оцінювання з 
іноземної мови 160 балів і вище, у 
загальній кількості учнів, що 
проходили тестування з іноземної 
мови 

37 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 7тестування з 
української мови 

% Данні 
відсутні 

   

38 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 

% Данні 
відсутні 

   

V Створення комфортних умов 
для життя 

     

39 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водопостачанням, у загальній 
кількості домогосподарств 
територіальної громади 

% 68 100 70 103 

40 Частка домогосподарств, 
забезпечених централізованим 
водовідведенням, у загальній 
кількості домогосподарств  
територіальної громади 

% 55 100 57 103 

41 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 

% 0,01 100 0,01 100 

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

% 4,35 100 10 231 

43 Частка населених пунктів, які % 17,39 100 25 143 
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уклали договори з 
обслуговуючими організаціями на 
вивезення твердих побутових 
відходів, у загальній кількості 
населених пунктів територіальної 
громади 

44 Частка будівель, в яких розміщені 
органи державної влади і які 
відповідають вимогам 
архітектурної доступності для 
людей з інвалідністю 

% 50 100 50 100 

 
 
 
 

Керівник міської 
військово-цивільної адміністрації                                               І. Лубінець 

 


