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ВСТУП

Шановні стейкхолдери!
Дякуємо за інтерес до нашого району і сподіваємось перетворити ваш інтерес
на тривале партнерство. Старобільщина має більш ніж трьохсотрічну історію, є
батьківщиною багатьох відомих на всю країну та за її межами людей.
Його

багата

природна

спадщина,

кваліфікований

людський

капітал,

туристичний потенціал, значний торгівельний потенціал та доступ до водних
артерій, робить Старобільщину одним із найбільш інвестиційно-привабливих
регіонів сходу України.
Старобільщина здавна вважається головною житницею області. Справжнім
багатством надр є хлоридно-натрієва йодобромна, з домішкою родону, мінеральна
вода. Наш край багатий на храми. Наш регіон можна без перебільшення назвати
перлиною Луганщини. Старобільський район міцно тримає марку хлібної «столиці»
нашої Луганщини.
Ми переконані, що район має більше потенціалу. Для нас є честю познайомити
вас із Старобільським районом Луганської області та його можливостями.
Від імені Старобільської районної державної адміністрації, хотіли б запевнити
Вас, що ми готові надати всіляку допомогу інвесторам, які обрали Старобільщину
як потенційний район для інвестицій.

ЗАГАЛЬНІ ВІДО МОСТІ

Розробники: Старобільська районна державна адміністрація.
Голова Старобільської райдержадміністрації КОНОНОВ Віталій Васильович.
Адреса Старобільської районної державної адміністрації Луганської області:
поштовий індекс 92703 місто Старобільськ Луганської області, вулиця
Центральна, 35, код ЄДРПОУ 04051632 , телефон: (06461) 2-14-54
E-mail: starobilsk-rda@loga.gov.ua
Офіційний сайт: http://stb.loga.gov.ua
Старобільська райдержадміністрація в соціальних мережах та месенджерах:
Facebook - https://fb.com/starobilskrda
Instagram - https://instagram.com/starobilskrda
Viber - https://bit.ly/2WSVfjv
Telegram - https://t.me/starobilskrda
YouTube - https://bit.ly/3BLYQyr
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО РАЙОН
Адміністративний центр району - місто Старобільськ
Дата утворення: 1923 рік,
укрупнений Старобільський район утворений 19 липня 2020 року (згідно із
Постановою Верховної Ради України № 807-IX від 17 липня 2020 «Про утворення
та ліквідацію районів») у складі територій 5 селищних, 1 міської, 2 сільських
територіальних громад (це території колишніх Біловодського, Марківського,
Міловського, Новопсковського та Старобільського районів Луганської області).
Адміністративно-територіальні одиниці:
Міст районного значення – 1 (м. Старобільськ).
Селищ міського типу - 4 (смт. Біловодськ, Марківка, Мілове, Новопсков).
Сільських населених пунктів – 191.
Загальна площа району становить – 6 935 км2.
Економічний потенціал – сільськогосподарський.
Відстань від Старобільська до:
м. Харків – 250 км.;
м. Маріуполь – 361 км.;
м. Одеса (морський порт) – 911 км.;
м. Київ – 732 км.;
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1234 км.;
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) - 1549 км.;
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) - 1538 км.;
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1568 км.;
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1226 км.;
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 787 км.
Оточуючі райони: Сватівський, Сєвєродонецький, Новоайдарський Луганської
області.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Територіальні громади
Біловодська селищна
Білолуцька селищна
Марківська селищна
Міловська селищна
Новопсковська селищна
Старобільська міська
Чмирівська сільська
Шульгинська сільська
ВСЬОГО

Кількість рад, що
об’єднались
14
6
9
8
11
11
7
4
70

Площа, км2.

Населення

1596
641,2
1166,2
970,8
982,3
731,6
512,6
337,6
6935

22610
9662
14020
14755
23142
28458
9077
4286
126010

СПИСОК
міських, селищних, сільських рад Старобільського району та їх голів
№
Назва громади
Голова
Електронна
адреса
1.
Біловодська селищна
Мирошник Олег Валентинович
belrada_ps@ukr.net
2.
Білолуцька селищна
Грачевцов Іван Федорович
belolytsksovet@ukr.net
3.
Марківська селищна
Дзюба Ігор Анатолійович
mar_possovet@i.ua
4.
Міловська селищна
Савченко Олег Петрович
melovoe_possovet@ukr.net
5.
Новопсковська селищна
Гаєв Вадим Вікторович
info@novopskovrada.gov.ua
6.
Старобільська міська
Літвінова Яна Миколаївна
misto.starobilsk@gmail.com
7.
Чмирівська сільська
Яришев Сергій Миколайович
chmyrivska.rada@gmail.com
8.
Шульгинська сільська
Петренко Наталя Миколаївна
shulginka.otg@ukr.net

ДЕМОГРАФІЯ
Населення
126 010 осіб
з них
Чоловіків
Жінок
58 057 осіб
67 973 осіб
Окрім того на території Старобільського району зареєстровано 126 425 внутрішньо
переміщених осіб.

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:
- 73 100 працездатне населення;
- 17 067 осіб, середньооблікова кількість штатних працівників у 2 кварталі
2021 року;
- 4276 осіб - безробітні;
- 5 206 суб’єктів господарської діяльності;
- 2 879 фізичних осіб-підприємців;
- 5 000 здобувачів професійної освіти.

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА:
- 12 209 грн. середня заробітна плата у 3 кварталі 2021 року.
ІНВЕСТИЦІЇ
141,2% - індекс капітальних інвестицій у % до попереднього року.
ПРИРОДНІ БАГАТСТВА РАЙОНУ:
Ґрунти
Чорнозем звичайний складає 85% площі рілля
Гумус
Азот, що легко гідролізується
Фосфати
3,93%
107 мг/кг
75 мг/кг
Корисні копалини
Глина
Пісок
Експлуатаційні запаси
мінеральної води
1,34 млн. т.
3 млн. т.
5 864 м3/добу
Кам’яне довгополум’яне вугілля
(використовуються для отримання синтетичного рідкого палива та нафти)
3,5 млрд. т.
Запаси германію
35 млн. т.
Розвідано запаси: - сланцевого газу; - урану (Марківське ґрунтово-інфляційне родовище);
- нафти;- природного газу.
Наявні запаси фосфоритів, глини, гальки, гравію, піщаників, свинцево-цинкової руди.

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ РАЙОНУ
- 42% галузь сільського господарства та виробництво продуктів харчування;
- 21% галузь переробної промисловості;
- 19% галузь легкої промисловості;
- 9% галузь машинобудування;
- 9% торгівля.
ТОРГІВЛЯ
Обсяги імпорту
667 млн. грн
Імпортовано:
- насіння для сівби;
- мінеральні продукти;
- недорогоцінні метали та вироби з них;
- прилади та апаратура для фізичного або
хімічного аналізу;
- несамохідні транспортні засоби;
- двигуни змінного струму.

Обсяги експорту
351 млн. грн
Експортовано:
- мед;
- мінеральні продукти;
- недорогоцінні метали та вироби з них;
- котли та їх частини;
- арматура для трубопроводів.

Вільні земельні ділянки:
На території Старобільського району наявні 3 потенційно інвестиційнопривабливі ділянки типу Greenfield та Brownfield:
- Марківська громада - ділянка площею 60,6047 га;
- Новопсковська громада – ділянка площею 39,3 га;
- Чмирівська громада – ділянка площею 20,7 га.

РЕАЛІЗОВАНА ПРОДУКЦІЯ
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах
по Старобільському районі
Зібрана площа, га
88 446,2

Обсяг виробництва (валовий збір) у
початково оприбуткованій масі, ц
3212 443,4

Урожайність, ц з 1 га з
зібраної площі
36,3

Виробництво продукції тваринництва у підприємствах
по Старобільському районі
Жива маса сільськогосподарських тварин,
реалізованих на забій, ц
7317

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, ц
64249

Виробництво соняшнику у підприємствах
по Старобільському районі
Зібрана площа, га

Обсяг виробництва (валовий збір) у
початково оприбуткованій масі, ц

Урожайність, ц з 1 га з
зібраної площі

65 031,6

118 2013,8

18,2

Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах
по Старобільському району
Велика рогата худоба, голів
усього
у т.ч. корови
4577
1917

Свині, голів
12580

Вартість та стан нерухомості району:
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
ЕКОЛОГІЯ
378,5 т - обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення, у тому числі:
51,8 т діоксиду сірки
9,1 т діоксиду азоту
Норма надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на одну людину складає
1,5 м3/рік
Обсяги водопостачання:
Якість питної води
- 166,6 км водопровідні мережі
- жорсткість загальна 14,85 ммоль/дм3
- 93 км каналізаційні мережі
- сухий залишок 1900 мг/дм3
- 7 808 абонентів.
- хлориди 600 мг/дм3

Туризм
51 природоохоронна територія (площею
9 гідрологічних пам’яток природи:
- Лозовське
24 497 га), найбільші з них:
- «Стрілівський степ»
- Новоборьвське
- «Юницький ботанічний заказник»
- Шпотинське
- «Бутківський терасний парк»
- Христинове
- «Церковний ліс»
- Новонікольське джерела
- «Біловодський регіональний ландшафтний
- Пантелеймонова
парк»
- Водяна криниці
та інші
- Криштальна
- Калмичанка

Оздоровлення:
Серед природних рекреаційних ресурсів слід виділити:
- річки Айдар, Біла, Бішкінь, Деркул, Дубівець, Євсуг, Журавка, Кам’янка,
Комишна, Мілова, Черепаха.
- 499 ставків площею 2 600 га.
- 78 озер.
На території Старобільського району є експлуатаційні запаси мінеральної води,
яка застосовується в лікувальних цілях.
Заклади рекреації:
- комунальний заклад "позаміський заклад відпочинку, оздоровлення, культури,
спорту та туризму "Лісова галявина" (Марківська громада);
- товариство з обмеженою відповідальністю Новопсковський санаторій
«Перлина» (Новопсковська громада);
- позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Джура»
(Старобільська громада);
- комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної ради
"Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня" (Старобільська громада);
- приватне підприємство "Водолікарня" (Старобільська громада).

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ:
• При використанні та цитуванні інформаційних матеріалів, розміщених в
паспорті, гіперпосилання на Старобільську районну державну адміністрацію
(http://stb.loga.gov.ua/) обов’язкове.
• Друкування матеріалів дозволено за умови обов’язкового розміщення
гіперпосилання
на
Старобільську
районну
державну
адміністрацію
(http://stb.loga.gov.ua/).

БІЛОВОДСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Біловодське селищну раду.
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків - 292км;
м. Маріуполь - 367км;
м. Одеса (морський порт) - 952км;
м. Київ - 792км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) - 1288 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) - 1603 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) - 1592 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) - 1622 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) - 1280 км.
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) - 841 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
22610 осіб
з них
Чоловіків
11269 осіб

Жінок
11341 осіб

Крім того, на території Біловодської громади зареєстровано 38 тис. внутрішньо
переміщених осіб.
- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади*
Чоловіки
Жінки
18-39 років
40-59 років
18-39 років
2617 осіб
3339 осіб
2870 осіб

40-59 років
3321 осіб

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість - 48%
- бюджетна сфера - 27%
- торгівельна галузь та надання послуг - 16%
- інше - 9%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 11 884 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
Всього активних платників податків: 9 579

- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
В Біловодському професійному аграрному ліцеї навчаються 113 студентів за
напрямками:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії
А1, A2, B1);
- слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій
автотранспортних засобів (категорія С);
- кухар, кондитер.
3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля
- 9 закладів дошкільної освіти;
- 6 дошкільних підрозділів в закладах загальної середньої освіти;
- 11 закладів загальної середньої освіти, серед яких 8 ліцеїв (у тому числі 1
опорний заклад з 2 філіями), 3 гімназії;
- 2 заклади позашкільної освіти: Біловодський районний центр дитячої та
юнацької творчості;
- Біловодська дитячо-юнацька спортивна школа;
- комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Біловодської селищної
ради;
- центр професійного розвитку педагогічних працівників.
- «Біловодський центр культурних послуг» та 23 його філії;
- комунальна установа «Біловодська публічна бібліотека» та її 18 сільських
філій;
- Біловодський краєзнавчий музей;
- Біловодська школа мистецтв;
- парк культури та відпочинку.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій за останні 3 роки
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав
293,4 млн. грн., в т.ч. сільське господарство – 94,3 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав 284,8
млн. грн. в т.ч. сільське господарство – 96,1 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 131,5 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство –49,8 млн. грн.

6. Транспорт, логістика
Транспортна інфраструктура громади представлена лише одним видом
транспорту – автомобільним.
Назва
Автовокзал

Адреса
смт. Біловодськ,
вул.Центральна,240

Режим роботи
4.30-18.00
Перерва
7.30-9.30
11.30-12.30

Основні маршрути
Мілове – Рубіжне
Марківка – Станиця Луганська
Мілове – Станиця Луганська
Марківка-Сватово
Сєвєродонецьк- Марківка
Сєвєродонецьк- Мілове
Марківка- Сєвєродонецьк
Станиця Луганська- Мілове
Марківка-Сєвєродонецьк
Станиця Луганська-Височинівка
Височинівка - Станиця Луганська
Сватово - Марківка
Рубіжне - Мілове

Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Біловодської територіальної громади провадять діяльність 6
інтернет-провайдерів (Альфа IР, Доріс, Мережа +, Укртелеком, BLC, My telecom),
які надають послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет забезпечується 3 операторами (Київстар, Lifecell,
Vodafone).
8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
Сума
надходжень,
тис. грн
Структура
надходжень,
тис. грн

2018 рік

2019 рік

2020 рік

261 333,40

360 171,66

393 157,82

Податкові
надходження
81 427, 8131.16%

Податкові
надходження
94 534,31
26.25%

Податкові
надходження
103 672,56
26.37%

2021 рік
(січень-серпень)
204 074,78
Податкові
надходження
75 151,36
36.83%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
В Біловодській громаді функціонує 2 відділення та 7 банкоматів акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України», 1 відділення та 2 банкомати
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».
У банківських установах, комунальному некомерційному підприємстві
"Біловодська багатопрофільна лікарня", в продовольчих і непродовольчих
магазинах громади наявні пристрої для безконтактних способів оплати.
Функціонує Біловодська філія кредитної спілки «Імперіал ЛТД».

10. Економічний потенціал:
- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Цільове призначення (кількість)
Землі сільськогосподарського Землі житлової та
Землі промисловості, транспорту, зв'язку,
призначення
громадської забудови енергетики, оборони та іншого призначення
648
136
53
ВСЬОГО: 837 орендованих ділянок

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок
466 тис. м3

Суглинок
Ресурси підземних вод
3 114 тис. м3
111,30 тис. м3/добу
Вугілля
207 296 тис. т.
Розвідано запаси газу природного, нафти.
Наявні корисні копалини: фосфоритів, глини, гальки, гравію

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Біловодська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 98 фермерських господарств, які використовують
19 776 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 772, з них:
- 9 середніх підприємств;
- 194 малих підприємств;
- 567 фізичних осіб-підприємців.
Промисловість громади представлена приватним акціонерним товариством
«Біловодський маслоробний завод».

- Темпи реалізованої продукції
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
***

Усього, тис. грн

У тому числі
фізичні особипідприємства
підприємці
тис. грн
тис. грн

Луганська
55018462
45795070
область
Біловодський
1223880
949744,7
***За даними головного управління статистики Луганської області

9223392
274135

- Зовнішня/внутрішня торгівля (показники росту/падіння, експорт/імпорт
товарів, зовнішньоторговельний оборот, торгівельне сальдо, кількісні
показники роздрібного товарообороту, обсяг надання послуг в грошовому
еквіваленті)
Деякі підприємства громади здійснюють експорт сировини за кордон. Так,
ТОВ «Колос», ТОВ «Оріон-Схід ДМ», ТОВ «Слобода», ТОВ «Литвинівська МТС»
експортують пшеницю та кукурудзу до Ірану, Індонезії, Нідерландів і Туреччини.
ПАТ «Біловодський маслоробний завод» експортує казеїн технічний до Польщі.
ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» експортує свою продукцію до
Польщі, Уругваю, Марокко, Алжиру.
- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 295 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 15117,6 м2, із них:
- 107 продовольчих магазинів;
- 180 непродовольчих магазинів;
- 6 об’єктів торгівлі напівстаціонарні;
- 2 об’єктів торгівлі поза магазинами (лотки, торгівля зі складів, майданчиків
тощо, торгівля з орендованих кутків, прилавків).
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Біловодської громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
10%
20%

Ставки земельного податку на території Біловодської громади
№ з/п

1
1.2
1.3

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Для індівідуального садівництва
Для колективного садівництва

Ставки податку
(відсотків нормативної
грошової оцінки)
для
для
юридичних фізичних
осіб
осіб
1,0
1,0
0,6
0,35
0,6
0,6

1.4
1.5
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11

Для городництва
Для надання послуг у сільському господарстві
Землі житлової забудови
Землі громадської забудови
Землі оздоровчого, рекреаційного призначення
Землі історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення, водного фонду,
рибогосподарських потреб
Землі водного фонду, для рибогосподарських потреб
Землі промисловості, зв’язку та енергетики
Землі транспорту
Землі оборони
Землі загального користування

0,6
1,0
0,05
1,1
0,350
1,1

0,6
1,0
0,05
1,1
0,350
1,1

0,01

0,01

0,35
1,0
1,0
1,0
0,6

0,35
1,0
1,0
1,0
0,6

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на території Біловодської громади
№ з/п

Найменування

Ставки податку за 1 м2
для
юридичних
осіб

1
2
2.1
2.2
2.3

2.7
2.8
3

Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
Будівлі готельні та для тимчасового проживання
Будівлі торговельні
Адміністративно-побутові
будівлі
промислових
підприємств,
будівлі
для
конторських
та
адміністративних цілей інші
Будівлі транспорту та засобів зв’язку, гаражі
Резервуари, силоси та склади
Будівлі нежитлові інші

для фізичних
осіб
0,1

0,25
0,5

0,15
0,25
0,25
0,05

Туристичний збір на території Біловодської громади
Розмір ставки
0,5%
5%

Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

- Наявність комерційної нерухомості (кількість об'єктів, площа, середня
вартість оренди)
Адреса знаходження
вільного нежилого
приміщення
смт. Біловодськ, вул.
Центральна, 111 КЗ
«Біловодський
районний парк культури
та відпочинку»
Павільйон ігрових
автоматів:

Загальна
площа,
м²

33,4

Загальна характеристика
приміщення

Контакти

Об’єкт МАФ, прямокутна форма,
з металу, централізоване
електропостачання, не
опалюється, водопостачання
відсутнє

Відділ культури
виконавчого
комітету
Біловодської
селищної ради, тел.
0955661116

смт. Біловодськ,
вул.Петровського,34
(частина приміщення)
18,3

с. Брусівка,
вул. Степова, № 1

421

с. Брусівка,
вул. Степова, № 2
54
с. Нижньобараниківка
вул. Степ України, 1

248,1

с. Плугатар, вул. Миру,
11

98

с. Новоспасівка,
вул. Жарінова,2
с. Новоолександрівка,
Шкільна,9
с.Кононівка
вул. Центральна,18а
Брусівська ЗОШ І-ІІ
ступенів, 92814,
с.Брусівка, вул.
Прилужна
Семикозівська ЗОШ, с.
Семикозівка, вул.
Уманського, 87
с. Семикозівка, вул.
Уманського, 87а
смт.Біловодськ,
вул.Петровського, 32

смт.Біловодськ,
вул.Петровського, 32
смт.Біловодськ,
вул.Петровського,32

524,9

646

602

623,35

529,21

Амбулаторія загальної практикисімейної медицини (частина
приміщення амбулаторії).
Підключено до систем: опалення,
водопостачання,
електропостачання
Приміщення недіючого дитячого
садка, потребує капітального
ремонту, відсутнє опалення,
електроенергія, водопостачання
Будівля колишнього ФАПу,
приміщення потребує
капітального ремонту, відсутнє
опалення, електроенергія,
водопостачання
Частина адміністративної будівлі.
Приміщення потребує
капітального ремонту
Кафе "Улибка" - комунікації
відсутні, потребує капітального
ремонту. Металева конструкція.
Приміщення недіючого дитячого
садку. Комунікації відсутні,
потребує капітального ремонту
Приміщення потребує
капітального ремонту, відсутнє
опалення, електроенергія,
водопостачання
Приміщення недіючого
дошкільного навчального закладу
Не працююча школа.
Будівля школи, шкільна
прибудова, підвали 2 шт.
Не працююча школа.
Будівля школи, будівля
майстерні.
Котельня (шкільна котельна)

6,2
Частина приміщення
1

2
60

Частина приміщення
Частина приміщення (аптека)

Комунальне
неприбуткове
підприємство
«Центр первинної
медико санітарної
допомоги», тел.
(066) 5672049

Біловодська селищна
рада
Мірошник Світлана
Миколаївна (06466)
2-02-85

Відділ освіти
виконавчого
комітету
Біловодської
селищної ради
Гвоздік Микита
Миколайович
+380992104715
Відділ освіти
виконавчого
комітету
Біловодської
селищної ради
Гвоздік Микита
Миколайович
+380992104715
КПН «Біловодська
багатопрофільна
лікарня» Мележик
Аліна (066) 4614967

Окрім того, пропонуються до оренди та продажу:
1. Оренда приміщення першого поверху, площею 18,00 м², за адресою:
смт. Біловодськ, вул. Центральна, 132.
Початкова вартість оренди - 784.08 грн.
https://cutt.ly/JRGPQz4
2. Оренда приміщення вільного призначення, площею 38,1 м² в смт Біловодськ,
Луганська обл.
Початкова вартість оренди – 2 500 грн.
https://cutt.ly/LRGPEsr
3. Продаж приміщення магазину, площею 540 м2 (смт. Біловодськ).
Ціна продажу – 100 000 $
https://cutt.ly/kYj1319
- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
На території громади впроваджуються проекти з використання новітніх
технологій. Так, за проєктом «Сільській громаді - доступні wi-fi зони» в 3 населених
пунктах були встановлені дерев’яні альтанки з сонячними панелями, які
облаштовано точками вільного доступу wi-fi; реалізуються проєкти з використання
Порталу е-послуг на базі Біловодського центру надання адміністративних послуг та
інші.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Біловодська територіальна громада впроваджує співпрацю з дитячим фондом
UNICEF, програмою розвитку ООН (ПРООН), агентством США з міжнародного
розвитку (USAID), Швейцарсько-українським проєктом DESPRO.
З них:
В рамках співпраці з ПРООН реалізовано проєкти:
- проєкт «Чисте довкілля – чисте сумління», відбулося запровадження
роздільного збору сміття в с. Євсуг, придбання спеціальних контейнерів, урн, пресу
для пластику;
В рамках Швейцарсько-українського проєкту DESPRO у співвідношенні
50/50 триває реалізація 5 проєктів на загальну суму 4 358 тис. грн., спрямованих на
капітальний ремонт мереж водопостачання в с. Парневе та смт. Біловодськ,
будівництво підвідного водоводу в смт. Біловодськ, модернізацію свердловин в
с. Парневе та смт. Біловодськ.
Біловодською громадою постійно триває робота щодо залучення коштів від
міжнародних організацій.

12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
З метою оперативного інформування громадськості здійснюється постійне
оновлення офіційного сайту селищної ради, є сервіси електронної консультації,
електронних звернень, розпочата робота по створенню електронної платформи для
реалізації Бюджету участі.
Ведуться сторінки селищної ради у соціальних мережах, виготовляється
інформаційний бюлетень «Біловодський вісник».
Наразі, передбачена розробка та впровадження системи електронних платежів
та впровадження особистого кабінету громадянина, який дає можливість отримати
громадянам повний спектр адміністративних та дозвільних послуг без відвідування
ЦНАП в режимі 24/7, а саме: замовити адміністративні послуги, що надаються в
режимі онлайн (ідентифікація користувачів здійснюється за сучасними
технологіями Bank ID, Mobile ID або ID Card).
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
113,6

У тому числі
діоксиду сірки, т
1,2

оксидів азоту, т
1,2

- водопостачання та якісні характеристики питної води
На території Біловодської селищної територіальної громади послуги з
централізованого водопостачання, водовідведення надає Біловодське ремонтноексплуатаційне підприємство, підпорядковане Біловодській селищній раді.
В управлінні РЕП знаходяться
- 8 артезіанських свердловин (з них 1 – резервна, 2 законсервовано, 5 в роботі),
- 4 каналізаційних насосних станції;
- водопровідні мережі протяжністю 22,1 км;
- каналізаційні колектори протяжністю 23,4 км;
- очисні споруди проєктною потужністю до 2 тис. м3 на добу.
Послугами водопостачання та водовідведення в смт. Біловодськ користуються
58 підприємств і організацій, 1213 абонентів населення, з яких 380 – це приватний
сектор.
-система утилізації відходів
Послуги по збору та вивозу твердих побутових відходів надає КП «Біловодське
РЕП».
Для видалення твердих побутових відходів з 2007 року використовується
полігон площею 7,0 га потужністю 192 тис. м3.
Середньорічний обсяг видалення відходів складає 3024 м3 .
На даний час на полігоні знаходиться близько 22,3 тис. м3 відходів. Полігон
обслуговує КП «Біловодське РЕП», яке періодично проводить роботи з ущільнення
та впорядкування відходів. Інші відходи вивозяться стихійно, і як наслідок цього
виникають несанкціоновані звалища відходів, які виявляються та ліквідуються.

-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- відсутність сортування та перероблення твердих побутових відходів на
території Біловодської громади.
14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
Природно-заповідний фонд Біловодської громади включає 10 об’єктів
місцевого значення та 3 об’єкти загальнодержавного значення.
Загальна площа природно-заповідного фонду становить 22 343,2 га (близько
14% території Біловодської територіальної громади).
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
№ з/п Назва
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Регіональний
«Біловодський»

Значення Місце розташування
ландшафтний

на
північному
сході
Луганської області, на
Місцеве
території Біловодського
району, біля с. Городище
Юницький
державний
ботанічний Загальнодер Городищенський
заказник
жавне
старостинський округ
Комплексна
пам’ятка
природи
Городищенський
Місцеве
«Свинарська балка»
старостинський округ
Гідрологічний
пам’ятник
природи
Євсузький
Місцеве
«Водяна криниця»
старостинський округ
Заказник загальнозоологічний «ЄвсугЄвсузький
Місцеве
Степове»
старостинський округ
Заказник
загальнозоологічний
Кононівський
Місцеве
«Кононівський»
старостинський округ
Заказник
загальнозоологічний
Новолимарівський
Місцеве
«Новолимарівський»
старостинський округ
Пам’ятка природи ботанічна «Ясенева
Новолимарівський
Місцеве
захисна лісосмуга»
старостинський округ
Комплексна пам’ятка природи «Зарічна»
Новолимарівський
Місцеве
старостинський округ
Заказник ботанічний «Стінки ліскові»
Семикозівський
Місцеве
старостинський округ
Пам’ятка природи ботанічна «200-річні
Семикозівський
Місцеве
дуби»
старостинський округ
Заказник ботанічний «Балка Ковильна» Загальнодер Новолимарівський
жавне
старостинський округ
Ботанічна пам’ятка природи «Балка
Новолимарівський
Місцеве
крейдяний Яр»
старостинський округ
Ботанічна пам’ятка природи «Воронець»
За 2,5 км на північний
Місцеве
захід від смт. Біловодськ

Площа,
га

парк

14011,0

1065,0
5,0
1,0
5000,0
1500,0
1500,0
15,09
245,7
64,0
1,0
88,26
42,24
0,5

- наявність та кількість розроблених туристичних маршрутів
В Біловодській громаді наявні наступні об’єкти для відвідування туристів:
- Біловодський Свято-Троїцький Храм;
- Деркульський кінний завод № 63;
- Новоолександрівський кінний завод № 64;
- Біловодський метеорит;

- «Євсугськи криниці»
- Етноагросадиба «Дім, закутаний в теплінь».
З метою відвідування відповідних об’єктів можливо звернутися, для отримання
консультації, до відділу культури виконавчого комітету Біловодської селищної
ради:
Телефон:+38 (066) 568-65-44, +38 (095) 312-26-85
E-mail: viddil_kultura@ukr.net
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
По території громади протікає річка Деркул довжиною 64,7 км, яка впадає в
Сіверський Донець.
Загальна Гідрологічна мережа громади включає 6 річок (Деркул, Євсуг,
Комишна, Дубівець, Бішкінь, Журавка), які належать до басейну Сіверського Донця.
Наявні чотири водосховища площею 248,7 га.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
В самому центрі селища Біловодськ розташований парк культури та
відпочинку, який користується популярністю серед населення та гостей громади.
В громаді наявні ігрові та спортивні майданчики.
- наявність спортивної інфраструктури
У громаді налічується 96 чинних об’єктів спортивної інфраструктури:
- 53 спортивних майданчиків;
- 18 спортивних залів закладів загальної середньої освіти;
- 17 футбольних полів;
- 3 приміщення для фізкультурно-оздоровчої роботи;
- 1 стадіон (з 4 волейбольними майданчиками);
- 1 майданчик з тренажерним обладнанням Біловодського районного центру
«Спорт для всіх»;
- 1 спортивний зал Біловодського професійного аграрного ліцею;
- 1 спортивний зал Біловодської Дитячо-юнацької спортивної школи;
- 1 зал важкої атлетики спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву «Колос».
- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
Біловодська територіальна громада нараховує 29 пам'яток історії та
монументального мистецтва, 13 пам'яток архітектури, 538 об'єктів археології.
- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
В громаді наявний Біловодський районний краєзнавчий музей Загальна площа
музею зараз становить 400 м2. В музеї діє 8 виставкових залів: зала археології, зала
історії краю, зала природознавства, зала історії краю ХХ століття до 1939 року, зала
історії краю в роки Другої світової війни, інтерактивна зала, зала етнографії, зала
культурної спадщини.

- кількість закладів розміщення
- Хостел «Золота підкова» (смт. Біловодськ, вул. Торосяна, буд. 5)
Одноразова місткість – 32 осіб.
Телефон: 38 (095)-200-0100, 38 (066)-568-64-88
- Кімнати для тимчасового проживання «Єрмак» (смт. Біловодськ,
вул. Біловоди, буд. 1)
Одноразова місткість – 9 осіб (4 кімнати: на 4, 2, 2, 1 особи).
Телефон: 38 (050)-054-75-23
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
№
з/п

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього, од
Кількість, од.
Кількість
посадкових
місць, од.

2
3
4

Всього об'єктів ресторанного господарства,
з них:
Кафе, закусочні, буфети тощо
Бари
Їдальні, з них:

5

закриті їдальні

21

1487

6

Постачання готової їжі

3

0

1

54

2331

28
2
21

744
100
1487

- кількість публічних масових заходів
Серед найголовніших: проведення кінно-спортивного фестивалю «Золота
підкова», День селища/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам
- кількість відвідувачів громади
Рік

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
2018
10380
2019
3411
2020
**Інформація по Луганській області

У тому числі**
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
1. Переробна промисловість (провідною галуззю економіки громади є сільське
господарство та харчова промисловість, тому наявна потреба у будівництві
комплексу зі зберігання та переробки сільськогосподарських культур).
2. Розвиток туризму та галузі розваг (взагалі для розвитку туризму є усі
складові: чудова природа, водні об’єкти, історичні місця, кінні заводи та інші
туристичні атракції, які можуть зацікавити потенційного туриста).
3. Розвиток та надання підтримки у сфері конярства (на території громади
наявні кінні заводи, які зможуть принести прибуток після розведення та продажу
рідких тварин, а також залучення туристів).
4. Будівництво майданчика сортування та перероблення твердих побутових
відходів із переробкою на органічні речовини на території Біловодської громади.

16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади)
Біловодською територіальною громадою вдалось реалізувати ряд проєктів,
спрямованих на підвищення якості надання житлово-комунальних, медичних,
освітніх та соціальних послуг, розширення можливостей для забезпечення
культурних потреб.
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
- Біловодській обрій
- Городище вперед
- Данилівська громада
- Деркул-2013
- Джерельце
- Джерельце – 2015
- Дивокрай 2008
- Біловодська місцева організація всеукраїнського фізкультурного спортивного
товариства «КОЛОС»
- Любокрай
- Литвинівка-2015
- Ми за майбутнє
- Моя Шуліковка
- Наш формат
- Титан
За ініціативи ГО реалізовано багато соціальних проектів.
18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Шилобрид Олена Володимирівна - начальник управління економічного
розвитку та інвестицій виконавчого комітету Біловодської селищної ради
Телефон: +380951841504
Електронна пошта: ueritbel@ukr.net

БІЛОЛУЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Білолуцьку територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків – 246 км.;
м. Маріуполь – 363 км.;
м. Одеса (морський порт) – 839 км.;
м. Київ – 704 км.;
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1260 км.;
Малі Селменці (пункт пропуску зі Словацькою Республікою) – 1575 км.;
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) – 1564 км.;
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1594 км.;
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1252 км.;
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 813 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
9662 осіб
з них
Чоловіків
4538 осіб

Жінок
5124 осіб

- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади
Чоловіки
Жінки
951
1032
ВСЬОГО 1983 осіб

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 44%
- бюджетна сфера – 30%
- торгівельна галузь та надання послуг – 12%
- інше – 12%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 9 247 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
Чисельність безробітних громади становить 214 осіб.
Кількість штатних працівників – 792 особи.
3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 5 закладів дошкільної освіти;
- 8 закладів загальної середньої освіти;
- 20 закладів культури.

4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав
118 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 37,9 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав
114,5 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 38,6 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 52,9 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 20 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
Зовнішній та внутрішній транспортні зв’язки здійснюються виключно
автомобільним транспортом.
На території громади діють автобусні маршрути: Новопсков- с. Новобіла
(Новопсковська громада) та Новопсков-с. Кубань (Новопсковська громада).
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Білолуцької територіальної громади провадять діяльність 2
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Майтелеком»), які надають
послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет забезпечується 3 операторами (Київстар, Lifecell,
Vodafone).
На території громади налічується 4 стаціонарних відділення поштового зв’язку,
де надаються 25 видів послуг.
8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
Сума надходжень, тис. грн.

2020 рік**
13 444,27

2021 рік (січень-серпень)
79 898,83

Структура надходжень,
тис. грн.

Офіційні трансферти
Неподаткові надходження
7 163,50 - 53.28%
28 857,07 - 36.12%
Податкові надходження
Офіційні трансферти
6 197,87 - 46.10%
28 419,41 - 35.57%
Неподаткові надходження
Податкові надходження
82,90 - 0.62%
22 622,35 - 28.31%
** Білолуцька громада утворена 25 жовтня 2020 року, інформація за 2020 рік за період з
25.10.2020 по 31.12.2020р.

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
На території Білолуцької територіальної громади функціонує 1 відділення
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
Наявний 1 банкомат акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» та 1 банкомат акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

Окрім того, функціонує Білолуцька філія кредитної спілки «Мілове-кредит».
В продовольчих та непродовольчих магазинах наявні пристрої для
безконтактних способів оплати.
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
На території Білолуцької територіальної громади є вільні земельні ділянки з
земель резервного фонду для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва:
- кадастровий № 4423355300:01:002:009 площею 0,2165 га;
- кадастровий № 4423355300:01:002:0109 площею 0,9324 га;
- кадастровий номер 4423355300:01:002:0113 площею 0,1804 га.
- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Землі
сільськогосподарського
призначення
495

Цільове призначення
Землі житлової та
Землі водного
громадської
фонду
забудови
30

12

Землі промисловості,
транспорту, зв'язку,
енергетики, оборони та
іншого призначення
43

ВСЬОГО: 580

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок
7992 тис. м3

Суглинок
Крейда
Ресурси підземних вод
3
1 207 тис. м
4 985 тис. т
106 тис. м3/добу
Наявні корисні копалини: глини, гальки, піщаників

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Білолуцька громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 28 фермерських господарств, які використовують
27 200 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 162, з них:
- 29 малих підприємств;
- 133 фізичних осіб-підприємців.

- Темпи реалізованої продукції
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
***

Усього, тис. грн

У тому числі
фізичні особипідприємства
підприємці
тис. грн
тис. грн

Луганська
55018462
45795070
область
Новопсковський
1233021,0
986349,2
***За даними головного управління статистики Луганської області

9223392
246671,8

- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 73 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 4516,5 м2, із них:
- 41 продовольчих магазинів;
- 32 непродовольчих магазинів.
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Білолуцької громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
10%
20%

Ставки земельного податку на території Білолуцької громади
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Землі громадської забудови
Землі природно-заповідного фонду
Землі оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного призначення
Землі лісогосподарського призначення
Землі водного фонду
Землі промисловості, зв’язку та енергетики
Землі транспорту
Землі оборони, запасу, резервного фонду та
загального користування

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової
оцінки)
для юридичних
осіб
0,5
0,1
1,0
1,0

для фізичних
осіб
0,5
0,1
1,0
1,0

1,0

1,0

0,1
0,5
1,0
1,0

0,1
0,5
1,0
1,0

1,0

1,0

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на території Білолуцької громади
№ з/п

Класифікація будівель та споруд

1
Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
2
Будівлі готельні та для тимчасового проживання
3
Будівлі офісні
4
Будівлі торгівельні
5
Будівлі
транспорту
та
засобів
зв’язку,
промисловості, резервуари, силоси та склади
6
Будівлі для публічних виступів, закладів
освітнього,
медичного
та
оздоровчого
призначення
7
Будівлі навчальних та дослідних закладів, музеї та
бібліотеки, зали спортивні
8
Будівлі для культової та релігійної діяльності
9
Будівлі інші, не класифіковані раніше

Ставки податку за 1 м2
Для юридичних
Для
осіб
фізичних осіб
1,0
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4

0,001
0,001
0,001
0,001

0,4

0,001

0,4

0,001

0,4
0,4

0,001
0,001

Туристичний збір на території Білолуцької громади
Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

Розмір ставки
0,5%
5%

- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
Планується відбудова Білолуцького центру надання адміністративних послуг,
згідно з перспективним планом розвитку громади, до 2024 року.
11. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
Створено
та
постійно
оновлюється
сайт
Білолуцької
громади
https://cutt.ly/nRAskIV
Веб-портал використання публічних коштів робить прозорим рух грошей казни
громади Е-data https://cutt.ly/8RAsx66
Приймаються
повідомлення
через
соціальну
мережу
Facebook
https://cutt.ly/ZRAs3D9
Портал публічних закупівель https://cutt.ly/WRAdemB
Портал відкритих даних https://cutt.ly/4RAduyA

12. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
484,7

У тому числі
діоксиду сірки, т
0,8

оксидів азоту, т
58,9

- водопостачання та якісні характеристики питної води
Забезпечення населення питною водою в селищі Білолуцьк та інших сіл, які
увійшли до громади, забезпечуються водою з власних свердловин.
Лише в селах Козлове та Радгоспне забезпечення питною водою населення
здійснюється централізовано.
Протяжність водопровідної мережі становить 10,9 км.
-система утилізації відходів
На території громади наявна можливість щодо започаткування підприємства
житлово-комунальної сфери, яке буде надавати послуги зі збору, вивезення та
утилізації твердих побутових відходів.
Під сміттєзвалище виділена земельна ділянка площею 5,4 га, для тимчасового
складування твердих побутових відходів.
-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- Стихійні сміттєзвалища.
13. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
- Заповідне урочище «Зуїв ліс» - площа 47,0 Га.
- Лісовий заказник «Білолуцький» - площа 554,0 Га.
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
На території громади наявна ботанічна пам’ятка природи «Новобіла»
оголошена рішенням Луганської обласної ради № 8/7 від 29 вересня 1999 р.
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
- 2 річки (річка Айдар та її приток - річка Біла).
Також на території громади є рукотворні ставки та водосховища, зокрема в
селах Рогове, Новобіла, Можняківка, Танюшівка, Шапран.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
Парків – 6;
Ігрових майданчиків – 8.
- наявність спортивної інфраструктури
- 22 спортивних майданчиків;
- 3 футбольних поля;
- 1 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;
- 8 спортивних залів.
- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
- Археологічні – 2 пам’ятки (Білолуцький Свято-Троїцький храм та Церква
Різдва Богородиці);
- історико-культурні пам’ятки – 11;
- кургани – 46.

- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
Об’єктів історико-культурної спадщини – 11
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
Всього, од
№
з/п

1
2
3

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього об'єктів ресторанного господарства,
з них:
Кафе, закусочні, буфети тощо
Їдальні

Кількість, од.

Кількість
посадкових
місць, од.

10

531

2
8

82
449

- кількість відвідувачів громади
Рік

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
2018
10380
2019
3411
2020
**Інформація по Луганській області

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- День селища/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам;
- Фестиваль-конкурс української культури та фольклору «Байбак-fest»
14. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
Розвиток переробної промисловісті (провідною галуззю економіки громади є
сільське господарство та харчова промисловість, тому наявна потреба у будівництві
комплексу зі зберігання та переробки сільськогосподарських культур).
15. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
В громаді було реалізовано ряд проєктів соціального направлення.
16. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Відділ економіки Білолуцької селищної ради
Сковородка Наталія Василівна
Телефон: +380953862164,
Електронна пошта: economika1776@ukr.net

МАРКІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Марківську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків – 297 км;
м. Маріуполь – 371 км;
м. Одеса (морський порт) – 872 км;
м. Київ – 755 км;
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1302 км;
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) – 1617 км;
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) – 1606 км;
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1636 км;
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1294 км;
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 855 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
14020 осіб
з них
Чоловіків
6514 осіб

Жінок
7506 осіб

- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади
Чоловіки
Жінки
18-39 років
40-59 років
18-39 років
2191 осіб
2101 осіб
2090 осіб

40-59 років
2254 осіб

- розподіл працюючих по галузях економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість - 51%
- бюджетна сфера - 28%
- торгівельна галузь та надання послуг - 15%
- інше - 6%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 13 185 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
Працездатне населення - 8973 осіб
- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
В Марківському професійному аграрному ліцеї, навчаються 166 осіб, за
напрямками:
- кухар; кондитер; тракторист.

3. Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 1 гімназія;
- 7 загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів;
- 4 загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступенів;
- 5 дошкільних навчальних закладів;
- 2 заклади позашкільної освіти;
- 37 закладів культури;
- 2 заклади фізичної культури.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій за останні 3 роки
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав
214,6 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 68,9 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав
208,3 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 70,2 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за оперативною інформацією у 2021 році склав
96,2 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 36,5 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
На території громади перевезення пасажирів на приміських та міжміських
автобусних маршрутах загального користування здійснюється фізичними особамипідприємцями. Щодня обслуговується 7 автобусних маршрутів в різних напрямках.
Назва
Автовокзал

Адреса
смт. Марківка,
пл. Соборна,1

Режим роботи
4.30-19.00
Перерва
7.30-9.30
11.30-12.30

Основні маршрути
Марківка – Рубіжне
Марківка – Старобільськ -Сєвєродонецьк
Марківка- Біловодськ-Сєвєродонецьк
Марківка-Станиця Луганська
Височинівка-Станиця Луганська
Марківка-Сватово
Марківка-Караван-Солодкий

Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Марківської територіальної громади провадять діяльність 4
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком», ПАО «Доріс», Мережа+, My telecom), які
надають послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет забезпечується 3 операторами (Київстар, Lifecell,
Vodafone).

8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
2018 рік
Сума
надходжень,
тис. грн
Структура
надходжень,
тис. грн.

2019 рік

2020 рік

223 235 882.06

223 673 686.51

133 266,99

2021 рік
(січень-серпень)
135 134,55

Податкові
надходження
63 748,63
28.56%
Неподаткові
надходження
10 760,98 - 4.82%

Податкові
надходження
71 904,06
32.15%
Неподаткові
надходження
7 974,52 - 3.57%

Податкові
надходження
56 588,84
42.46%
Неподаткові
надходження
2 752,83 - 2.07%

Податкові
надходження
56 244,48
41.62%
Неподаткові
надходження
6 234,99 - 4.61%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
На території Марківської територіальної громади функціонують 2 відділення
банківських установ - акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»
та акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
На території громади наявна інвестиційно приваблива земельна ділянка
(несформована). Інформація про земельну ділянку наведена у таблиці.
Назва земельної
ділянки

Паркова зона
Район, місцевість, назва вулиці

Старобільський район,
смт. Марківка, вул. Паркова

Інформація про
власність

Географічні координати
Орієнтовна ціна землі, грн/м2
Власник(и)
Інформація про власника
(код за ЄДРПОУ, юридична та
поштова адреса, телефон, факс,
e-mail)

Основна інформація

Форма власності
Наявність актуального
концептуального дизайну (так/ні)
Кадастровий номер (за наявності)
Максимально доступна площа (як
одна ділянка), га
Цільове призначення

49° 31' 30.6"N 39°33' 46.6"E
НГО-1019,42 грн/га
Марківська селищна рада
04335559 Луганська обл.,
смт. Марківка,
вул.Центральна,буд.18,
(06464) 9-10-88, 9-16-00,
raysovmar@gmail.com
комунальна
ні

Локалізація

Використання землі на даний час
Вид ґрунту на ділянці, га

відсутній
60,6047 га
18.00 землі загального
користування
зелені насадження загального
користування
143е-болтні неосушені ґрунти

Характеристика
землі (ділянки)

Транспортне
положення

Чи є на ділянці
стабільне покриття
мобільним/інтернет
зв’язком
Поточний стан
справ
Контактна особа

Різниця в рівні землі, м
не визначено
(просимо вказати максимальну
різницю між найнижчим та
найвищим пунктом ділянки)
Забрудненість ґрунтових та
не визначено
підґрунтових вод (так/ні)
Рівень підґрунтових вод, м
не визначено
Чи були проведені геологічні
ні
дослідження ділянки (так/ні)
Ризик затоплення чи зсувів землі
ні
(так/ні)
Підземні перешкоди (так/ні)
ні
Наземні та повітряні перешкоди
так, ЛЕП
(так/ні)
Екологічні обмеження (так/ні)
ні
Будинки чи інші конструкції на
ні
ділянці (так/ні)
Зонування
ні
Доступ доріг до ділянки (вид та
дорога державного значення,
ширина доступної дороги)
асфальт, ширина7м
Найближча автомагістраль/дорога
Т 13-07 Сватово-Новопсковнаціонального значення, км
Мілове
Відстань до залізничної колії, км
74
Відстань до залізничної під’їзної
74
колії, км
Назва найближчого діючого
Міжнародний аеропорт Харків,
аеропорту та відстань до нього, км
310 км
Назва найближчого
Маріупольський морський
річкового/морський порту та
порт,405 км
відстань до нього, км
Так

Виготовлена технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації
земель комунальної власності, погоджена з органами виконавчої влади
Дзюба Ігор Анатолійович, голова Марківської селищної
ради,+380509316697

- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Цільове призначення (кількість)
Землі сільськогосподарського
Землі житлової та
Землі промисловості, транспорту,
призначення
громадської забудови
зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
195
42
29
ВСЬОГО: 266 орендованих ділянок

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Глинисті породи
Глина тугоплавка
Ресурси підземних вод
(вохра жовта)
751,8 тис. т.
11 532,6 тис. т.
193,0 тис. м3/добу
Розвідано запаси: - урану (Марківське ґрунтово-інфляційне родовище);
Наявні корисні копалини: мінеральних пігментів; фосфоритів, свинцево-цинкові руди

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Марківська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 21 фермерських господарств, які використовують
1068 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 421, з них:
- 6 середніх підприємств;
- 36 малих підприємств;
- 379 фізичних осіб-підприємців.
До основних промислових переробних підприємств Марківської громади можливо
віднести державне підприємство «Марківський хлібокомбінат» та товариство з
обмеженою відповідальністю ТОВ «Марківський сирзавод».
- Темпи реалізованої продукції
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
***

Усього, тис. грн

У тому числі
фізичні особипідприємства
підприємці
тис. грн
тис. грн

Луганська
55018462
45795070
область
Марківський
863920,8
668249,4
***За даними головного управління статистики Луганської області

9223392
195671,4

- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 154 підприємства
роздрібної торгівлі, загальною площею 9942,41 м2, із них:
- 60 продовольчих магазинів;
- 70 непродовольчих магазинів;
- 24 об’єктів торгівлі напівстаціонарних.
На території громади наявне комунальне підприємство "Марківський ринок",
кількість торговельних місць – 200.
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Марківської громади
№ з/п

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
10%
20%

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Ставки земельного податку на території Марківської громади
№
з/п
1
2
3
3.1

4
5
6.
7.
8.

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ, ринкової
інфраструктури
Землі оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного призначення
Землі
лісогосподарського
призначення,
водного фонду, рибогосподарських потреб
Землі промисловості, зв’язку та енергетики
Землі транспорту
Землі оборони та загального користування

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)
для юридичних осіб
для фізичних осіб
0,5
0,5
0,04
0,04
1,0
1,0
3,0

3,0

0,01

0,01

0,04

0,04

2,0
3,0
1,0

2,0
3,0
1,0

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на території Марківської громади
№
з/п

1
2
2.1
2.3
2.4
2.5

Найменування

Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
Будівлі готельні та для тимчасового проживання
Будівлі торговельні
Будівлі органів державного та місцевого управління
Будівлі фінансового обслуговування

Ставки податку за 1 м2
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)
для юридичних для фізичних
осіб
осіб
0,1
1
0,5
0,75
0,3
1,5

0,5
0,75
0,3
1,5

3.
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

Будівлі транспорту та засобів зв’язку, промисловості,
резервуари, силоси та склади
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
Будівлі промисловості, резервуари, силоси та склади
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього
та оздоровчого призначення
Будівлі для публічних виступів
Будівлі навчальних та дослідних закладів, лікарень та
оздоровчих закладів, зали спортивні
Будівлі сільськогосподарського призначення,
лісництва та рибного господарства

1,5
0,3

1,5
0,3

0,5
0,3

0,5
0,3

0,1

0,1

Туристичний збір на території Марківської громади
Марківська селищна рада
0,5%
5%

Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

- Наявність комерційної нерухомості (кількість об'єктів, площа, середня
вартість оренди)
Адреса знаходження вільного нежилого
приміщення

Загальна
площа, м2

92432. Луганська область, с, Скородна, вул.
Єременко, буд. 7 (Скороднянський сільський 222,8
клуб)
92426, Луганська область, с. Лимарівка, вул.
Дружби, буд. 17
241
(Лимарівський сільський клуб)
92400, Луганська область, смт. Марківка.
611
вул. Єременка, буд. 145
(Заклад дошкільної освіти №2)
92421, Луганська область, с.Розсохувате вул.
Матросова, буд. 21
462
(Розсохуватська загальноосвітня школа 1
ступеня)
Окрім того, пропонуються до оренди:

Загальна
х-а
приміщення
аварійне

аварійне
задовільне
задовільне

Контакти

Відділ культури,
національностей, релігій та
туризму Марківської
селищної ради, начальник
Стрижаченко Ольга
Вікторівна - 066-980-68-51
Відділ освіти Марківської
селищної ради, начальник
Бородавка Анатолій
Сергійович- 095-515-33-74

1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на першому
поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, смт Марківка, вул. Центральна, буд. 20
Початкова вартість оренди – 25,77 грн.
https://bit.ly/31z9taU
- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів (у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
Марківською територіальною громадою розроблено План дій щодо цифрової
трансформації та удосконалення послуг соціальних установ громади в рамках
розробки стратегії соціальних послуг.

11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Біловодська територіальна громада впроваджує співпрацю з програмою
розвитку ООН (ПРООН), українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ),
міжнародним фондом «Відродження» за соціальними проектами.
12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
Створено вільні, безкоштовні зони доступу до мережі інтернет в локальній
мережі з використанням бездротових технологій Wi-Fi. Проєкт реалізовано на базі
двох селищних та дев’яти сільських закладів культури Марківщини.
Також впроваджений проєкт спрямований на підвищення якості надання
адміністративних послуг шляхом запровадження інформаційного веб-порталу та
системи електронних послуг для громадськості.
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
34,7

У тому числі
оксидів азоту, т
2,3

- водопостачання та якісні характеристики питної води
На території Марківської селищної територіальної громади послуги з
централізованого водопостачання та водовідведення надає Марківська дільниця
районного комунального підприємства «Старобільськвода».
В управлінні дільниці знаходиться:
- 19,4 км водопровідних мереж;
- 19 км каналізаційних мереж;
- 6 свердловин, з них діючих 3.
Централізованим водопостачанням в громаді користується 57% населення, яке
забезпечується водою безперебійно і в достатніх обсягах, решта населення
використовують індивідуальні свердловини та колодязі.
- система утилізації відходів
Санітарне очищення в смт. Марківка здійснюється силами і засобами
комунального підприємства «Марківський комунальник», яке укомплектоване
спецавтотранспортом для збору і перевезення твердих побутових відходів ТПВ), в
наявності має:
- майданчики для тимчасового зберігання ТПВ – 15 шт.;
- контейнери – 80 шт.
На території селища Марківка знаходиться один паспортизований полігон
твердих побутових відходів загальною площею 2.06 га і місткістю 153000 м3.
- наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- стихійні сміттєзвалища

14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
- заказник місцевого значення «Гераськівський», площею 5356 га.;
- комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Ліснополянська», площею
285,5 га.
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
На території громади наявний Гераськівський заказник, який має різноманітну
фауну, що потребує збереження та відновлення. Зокрема, тут охороняється велика
колонія бабака степового.
- наявність та кількість об’єктів рекреації та оздоровлення
Наявний комунальний заклад «Позаміський заклад відпочинку, оздоровлення,
культури, спорту та туризму «Лісова Галявина» Марківської селищної ради.
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
В Марківській громаді бере початок і протікає річка Деркул довжиною 35,2 км.,
яка є притокою Сіверського Дінця.
В громаді наявне 1 джерело мінеральної води біля с. Лісна Поляна, з яких вода
виводиться на поверхню із кам’яновугільних відкладень, з глибини 656 м. За фізикохімічними показниками – це рідина без кольору, прісна з мінералізацією 1-2 г/дм3.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
- парк -1;
- сквери -5;
- ігрові майданчики – 28.
- наявність спортивної інфраструктури
Для занять фізичною культурою та спортом в громаді є відповідна матеріальноспортивна база:
- 1 стадіон «Нива»;
- 10 спортивних майданчиків (міні-футбол, волейбол, баскетбол);
- 14 спортивних залів;
- 11 футбольних полів;
- 6 майданчиків з нестандартним обладнанням;
- 11 дитячих спортивних майданчиків за місцем проживання дітей в
смт. Марківка;
- 10 приміщень для занять фізичною культурою і спортом, з них 6 приміщень з
тренажерним обладнанням.
Працює дитячо-юнацька спортивна школа. В 16 навчальних групах з грекоримської боротьби, футболу та волейболу (дівчата) та інших, займаються спортом
приблизно 250 юних дівчат та хлопців громади. Працюють філії дитячо-юнацької
спортивної школи в 5 загальноосвітніх закладах громади.
- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
Археологічні пам’ятки:
- 1 поселення;
- курганні групи -13;
- кургани-10.
Об’єкти культурної спадщини:

- будинок де розміщувались уряд УРСР та штаб Південно-Західного фронту;
- пам’ятка Єременко А.І.- Герою Радянського Союзу;
- 6 пам’яток воїнам-односельцям;
- 21 братська могила радянських воїнів.
- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
- 1 музей – комунальний заклад «Марківський історичний музей Марківської
селищної ради Луганської області»;
- 1 пам’ятка архітектури та містобудування початку ХХ ст. - Церква Кирила і
Мефодія (с. Тишківка).
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
№
з/п

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього, од
Кількість,
од.

1
2
3
4

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:
Кафе, закусочні, буфети тощо
Їдальні, з них:
закриті їдальні (для харчування чітко визначеної групи осіб
на підприємствах та в організаціях, у загальноосвітніх,
професійно-техничних і вищих навчальних закладах,
малозабезпечених верств населення тощо)

16
8
8

Кількість
посадкових
місць, од.
1111
419
692

7

612

- кількість публічних масових заходів протягом
2018 рік - 836 заходів;
2019 рік - 1011 заходів;
2020 рік - 1097 (онлайн) заходів.
- кількість відвідувачів громади
Рік

Кількість туристів,
У тому числі
обслугованих туроператорами та
виїзні туристи
внутрішні
турагентами, усього осіб
туристи
2018
6261
6175
86
2019
10380
8610
1770
2020
3411
3373
38
*За даними Головного управління статистики у Луганській області
**Інформація по Луганській області

- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- День селища/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам;
- фестиваль «Луганщина-світанок України»;
- фестиваль «Новорічної пісні»;
- фестиваль фарб.

15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
В громаді наявні можливості розвитку малого та середнього бізнесу, з увагою
до молодіжного і жіночого підприємництва, в тому числі розвитку
сільськогосподарської кооперації, переробної промисловості, діяльності у сфері
побутових послуг.
16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади)
Громадою реалізовано 12 проєктів соціального напряму.
З 2020 року центр надання адміністративних послуг Марківської селищної ради
працює з міжнародною програмою «U-LEAD з Європою». В рамках цієї програми у
березні 2021року громада отримала мобільний центр надання адміністративних
послуг, що дозволить наблизити адміністративні послуги до населення громади.
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
На території громади впроваджують діяльність наступні громадські організації:
- «Моя Марківщина»;
- «Марківська районна організація «Місцевий розвиток»;
- «Бондарівка»;
- «Кризька сільська організація «Промінь»;
- «МОЛОДА ЕНЕРГІЯ»;
- «Надія»;
- «Марківська районна організація ветеранів України ім. А. І. Єременко» ;
- «Відродження».
За ініціативи громадської організації «Моя Марківщина» реалізовано проєкт
«Контроль над утилізацією твердих відходів - запорука чистого довкілля» вартістю
177 287,00 грн. В результаті реалізації проєкту придбані та установлені огорожі та
контейнери для сміття для навчальних закладів громади.
За ініціативи громадської організації «Кризька сільська організація «Промінь»
реалізовано проєкт «Адмінпослуги громади на крок ближче до населення» вартістю
281 600,00 грн. В результаті реалізації проєкту розроблено інформаційний вебпортал електронних адміністративних послуг, розширено функціонал наявного у
центрі надання адміністративних послуг програмного забезпечення «Універсам
послуг», створено «Персональний кабінет мешканця».
Та інші соціального напряму.
18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Сиса Вікторія – начальник відділу економічного розвитку та інвестицій
Марківської селищної ради,
Телефон: +380956150107
Електронна пошта: vitasysa@meta.ua

МІЛОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Міловську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків – 338 км;
м. Маріуполь – 381 км;
м. Одеса (морський порт) – 901 км;
м. Київ – 796 км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1334 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) – 1648 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) – 1638 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1668 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1325 км.
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 887 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
14 755 осіб
з них
Чоловіків
7190 осіб

Жінок
7565 осіб

- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади
Чоловіки
Жінки
18-39 років
40-59 років
18-39 років
2388 осіб
2221 осіб
2268 осіб

40-59 років
2382 осіб

- розподіл працюючих по галузях економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 49%
- бюджетна сфера – 27%
- торгівельна галузь та надання послуг – 17%
- інше – 7%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 11 750 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
Кількість працюючих
1026 осіб

Кількість безробітних
378 осіб

- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
У Великоцькій філії Марківського професійного аграрного ліцею займається 47
слухачів за напрямком тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 15 сільських бібліотек;
- 14 сільських будинків культури;
- 7 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів;
- 5 закладів дошкільної освіти;
- 2 заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (дошкільна освіта) ;
- 1 ліцей;
- 1 комунальний навчальний заклад (дошкільна освіта) ;
- комунальне підприємство «Міловський центральний Будинок культури
Міловської селищної ради»;
- комунальна установа «Міловська центральна публічна бібліотека Міловської
селищної ради» ;
- комунальний заклад позашкільної освіти «Мистецька школа»;
- комунальна установа «Краєзнавчий музей Міловської селищної ради»;
- стадіон «Будівельник»;
- спортивно-оздоровчий комплекс комунальної установи «Спорт для всіх» ;
- спортивна зала дитячо-юнацької спортивної школи.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав
178,6 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 57,4 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав
173,4 млн. грн., в т.ч. сільське господарство 58,5 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 80,1 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 30,3 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
Пасажирські перевезення населення на міжміських автобусних маршрутах
загального користування здійснюються перевізниками АТП «СєвєродонецьцеКомфорт-авто», ТОВ «Едельвейсавто», ПП «Саян», за наступними маршрутами:
- смт. Мілове - м. Рубіжне,
- смт. Мілове - м. Сєвєродонецьк,
- смт. Мілове- смт. Біловодськ,
- смт. Мілове – смт. Станиця-Луганська.
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.

7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Міловської територіальної громади провадять діяльність 2
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «Мережа+), які надають послуги
провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет забезпечується 3 операторами (Київстар, Lifecell,
Vodafone).
Забезпеченням поштового зв’язку в Міловській громаді займається відділення
поштового зв’язку «Мілове» Луганської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Населення громади користується послугами відділення компанії «Нова пошта».
8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
Сума
надходжень,
тис. грн
Структура
надходжень,
тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

187 173, 6

193 902, 62

187 283, 51

Податкові
надходження
40 336,78
21.55%
Неподаткові
надходження
4 505,58 - 2.41%

Податкові
надходження
47 756,32 - 24.63%

Податкові
надходження
54
852,22
- 29.29%
Неподаткові
надходження
4 181,84 - 2.23%

Неподаткові
надходження
6 131,19 - 3.16%

2021 рік
(січень-серпень)
113 681,22
Податкові
надходження
35 323,69 - 31.07%
Неподаткові
надходження
1 043,06 - 0.92%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
В Біловодській громаді функціонує 2 банківських відділення акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» та акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк».
В громаді наявні 7 банкоматів вищевказаних відділень.
У 9-ти населених пунктах розташовано 31 POS-термінал з безконтактним
способом оплати.
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
В Міловській громаді наявні 2240 вільних земельних ділянок (землі запасу).
- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Цільове призначення
Землі сільськогосподарського Землі житлової та громадської Землі промисловості, транспорту,
призначення
забудови
зв'язку, енергетики, оборони та
іншого призначення
286
73
19
ВСЬОГО: 378 орендованих ділянок

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок
Глина
Суглинок
3
3
99 тис. м
643 тис. м
1 969 тис. м3
Наявні запаси: -кам’яного вугілля, глини, піщанику

Ресурси підземних вод
200,5 тис. м3/добу

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Міловська громада розташована в регіоні, економіка якого базується переважно
на виробництві продукції сільського господарства та харчової промисловості.
На території громади діють 47 фермерських господарств, які використовують
13147 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 348, з них:
- 2 середніх підприємств;
- 66 малих підприємств;
- 280 фізичних осіб-підприємців.
- Темпи реалізованої продукції
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
***

Усього, тис. грн

У тому числі
фізичні особипідприємства
підприємці
тис. грн
тис. грн

Луганська
55018462
45795070
область
Міловський
626287,6
515625,5
***За даними головного управління статистики Луганської області

9223392
110662,1

- Зовнішня/внутрішня торгівля (показники росту/падіння, експорт/імпорт
товарів, зовнішньоторговельний оборот, торгівельне сальдо, кількісні
показники роздрібного товарообороту, обсяг надання послуг в грошовому
еквіваленті)
ІМПОРТ
Найменування підприємства

Адреса

2019 рік
ТОВ «Щедрий Лан»
м. Старобільськ, вул. Південна, 1
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»
ТОВ «М-СПЕКТР»
смт. Мілове, вул. Міловська, 60
2020 рік
ТОВ «Щедрий Лан»
м. Старобільськ, вул. Південна, 1
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»
ТОВ «М-СПЕКТР»
смт. Мілове, вул. Міловська, 60

Обсяг
зовнішньоекономічної
діяльності, тис. грн.

75 742,3

48 314,87

ЕКСПОРТ
Найменування підприємства

Адреса

2019 рік
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»
ТОВ «М-СПЕКТР»
смт. Мілове, вул. Міловська, 60
2020 рік
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»
ТОВ «М-СПЕКТР»
смт. Мілове, вул. Міловська, 60

Обсяг
зовнішньоекономічної
діяльності, тис. грн.

58 271,5

62 352,8

Статистична інформація з розподілом по громадам не ведеться, інформація
загалом по Старобільському районі Луганської області.
За даними східної митниці Держмитслужби України.

- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 187 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 7 242,6 м2, із них:
- 65 продовольчих магазинів;
- 61 непродовольчих магазинів;
- 54 об’єктів торгівлі напівстаціонарні.
- 7 об’єктів торгівлі поза магазинами (лотки, торгівля зі складів, майданчиків
тощо, торгівля з орендованих кутків, прилавків).
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Міловської громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
9%
10%

Ставки земельного податку на території Міловської громади
№
з/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Землі громадської забудови
Землі природно-заповідного фонду
Землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного
призначення
Землі лісогосподарського призначення, водного фонду,
рибогосподарських потреб
Землі промисловості, зв’язку та енергетики
Землі транспорту
Землі
Землі загального користування

Ставки податку
(відсотків нормативної
грошової оцінки)
для юридичних для фізичних
осіб
осіб
1
1
0,1
0,1
1
1
0,1
0,1
1

1

1

1

1
1
1
0,1

1
1
1
0,1

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
на території Міловської громади
№ з/п

Найменування

1
Будівлі житлові
2. Будівлі нежитлові
2.1
Будівлі готельні та для тимчасового проживання

Ставки податку за 1 м2
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)
Для
Для фізичних
юридичних
осіб
осіб
1,00
0,20
0,50

0,50

2.3
Будівлі торговельні
0,50
2.4
Будівлі органів державного та місцевого управління
0,75
2.5
Будівлі фінансового обслуговування
0,75
3. Будівлі транспорту та засобів зв’язку, промисловості, резервуари, силоси та склади
3.1
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
0,50
3.2
Будівлі промисловості, резервуари, силоси та склади
0,20
4. Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього та оздоровчого призначення
4.1
Будівлі для публічних виступів
0,50
4.2
Будівлі навчальних та дослідних закладів, лікарень та
0,05
оздоровчих закладів, зали спортивні

0,50
0,75
0,75
0,50
0,20
0,50
0,05

Туристичний збір на території Міловської громади
Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

Міловська селищна рада
0,49%
4,5%

- Наявність комерційної нерухомості (кількість об'єктів, площа, середня
вартість оренди)
Пропонуються для оренди та продажу:
1. Оренда нежитлового приміщення (гаражу) загальною площею 29,4м2, за
адресою: Луганська обл., Старобільський р-н., смт Мілове, вул. Миру, 37а
Початкова вартість оренди - 24.41 грн.
https://bit.ly/3rAM04g
2. Оренда частини нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0м2, на
першому поверсі двоповерхової будівлі, за адресою: Луганська обл., смт Мілове,
вул. Козацька, 6
Початкова вартість оренди - 254.37
https://bit.ly/3dkpynI
3. Оренда комплексу будівель площею 531,40 м2, за адресою: Луганська обл.,
Старобільський р-н, смт. Мілове, вул. Миру, 21.
Початкова вартість оренди - 8 513.03 грн.
https://bit.ly/3rBplVl
https://bit.ly/3pwFDfv
4. Продаж комерційної нерухомості (п’ять гаражів), площею 340 м 2, яка
знаходиться за адресою: смт. Мілове, вул. Дружби Народів, 181.
Ціна продажу – 750 000 грн.
https://bit.ly/3348Nv6
- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів (у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
При Міловській селищній раді створений Центр надання адміністративних
послуг, в якому наразі надається 128 адміністративних послуг, для задоволення
потреб населення поза межами адміністративного центру в інших населених

пунктах громади створено 7 відділених робочих місць, на яких адміністраторами
надається 89 адміністративних послуг.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Громада активно приймає участь в таких міжнародних програмах як Програма
розвитку ЄС/ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», Надзвичайна
кредитна програма для відновлення України, Дитячий фонд ЮНІСЕФ, Програма
ООН «Підтримка ініціатив зі зміцнення громадської безпеки, посилення соціальної
згуртованості, покращення взаємодії поліції та громади на засадах партнерства, а
також покращення доступу до правосуддя», проєкти Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID).
12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
Громада активно висвітлює свою діяльність у мережі Інтернет.
Працює офіційний веб-сайт громади https://cutt.ly/ORAf0Ey та офіційна
сторінка у мережі Facebook https://cutt.ly/sRAf4gt.
Для забезпечення зворотного зв'язку з громадянами на сайті створено розділи
«Електронна петиція» та «Звернення до посадовця».
Також є можливість відкритого моніторингу щодо придбання товарів та послуг
за бюджетні кошти.
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
18,1

У тому числі
оксидів азоту, т
2,3

- водопостачання та якісні характеристики питної води
Надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
населенню здійснюється тільки в центрі громади – смт. Мілове, його забезпечує
комунальне підприємство «Комсервіс».
Рівень забезпечення послугами центрального водопостачання селищної
територіальної громади складає 34,5%, а послугами водовідведення рівень
забезпечення складає 9%.
Села Міловської громади розташовані на землях, де є підземні родовища води.
Населення та підприємництва громади використовують індивідуальні свердловини та
добувають якісну артезіанську воду.
-система утилізації відходів
Загальний обсяг вивезених побутових відходів на рік складає 5876,8 мЗ, в
середньому за місяць - 489,7 мЗ. Зібране сміття вивозиться на сміттєзвалище у межах
смт. Мілове.

-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- Необхідність створення сучасного підприємства для надання послуг вивезення
твердих побутових відходів та переробки на органічні складові
14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
На території громади розташовано 8 об’єктів природно-заповідного фонду:
- відділення «Стрільцівський степ» Луганського природного заповідника
площею 1036,52 га;
- заказник місцевого значення «Балка Березова» площею 797,3га;
- орнітологічний заказник місцевого значення «Зоріновський» площею 20 га;
- ботанічний заказник місцевого значення «Крейдяні відслонення» площею
30 га;
- ботанічний заказник місцевого значення «Урочище Колядовка» площею
83,72 га.;
- ботанічний заказник місцевого значення «Урочище Розсохувате» площею
180,5 га;
- ботанічний заказник місцевого значення «Урочише «Верхнє» площею
62,32 га;
- ботанічний заказник місцевого значення «Великоцький» площею 252,67 га.
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
Наявні наступні гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення:
- «Криштальна» площею 0,10 га;
- «Калмичанка» площею 0,10 га;
- «Новомикільське джерело» площею 0,10 га.
- наявність та кількість об’єктів рекреації та оздоровлення
На території Новострільцівської та Великоцької сільської ради розташоване
відділення «Стрільцівський степ» Луганського природного заповідника.
На території Стрільцівської сільської ради знаходяться: Ботанічний заказник
місцевого значення «Крейдяні відслонення».
- наявність та кількість розроблених туристичних маршрутів
Наявні об’єкти для відвідування туристів:
- Свято-Троїцький храм Української православної церкви;
- Стрілецький степ;
- Орнітологічний заказник місцевого значення «Зориновський»;
- Стрілецький кінний завод № 60.
З метою відвідування відповідних об’єктів можливо звернутися, для отримання
консультації, до відділу Сектор культури і туризму Міловської селищної ради:
ДУБУК Оксана Петрівна
Телефон: (06465) 2-18-00
E-mail: melovoe_possovet@ukr.net
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
По території Міловської територіальної громади протікає 3 річки:
- р. Черепаха, довжиною 17,5 км.,

- р. Мілова, довжиною 26,6 км.,
- р. Камишна, довжиною 75,0 км.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
У смт. Мілове наявний парк відпочинку «Дружба народів» площею 3,38 га, який
є центральним місцем активного відпочинку для міловчан і відвідувачів Міловщини
та одним із найбільш відвідуваних публічних просторів у селищі.
Парків – 1; ігрових майданчиків – 34.
- наявність спортивної інфраструктури
Для занять фізичною культурою і спортом в громаді розташовані:
- 1 стадіон;
- 61 спортивний майданчик;
- 7 футбольних полів;
- 3 міні-поля зі штучним покриттям;
- 1 дитячо-юнацька спортивна школа;
- 1 школа боксу комунальної установи «Міловський районний центр «Спорт для
всіх».
- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
В смт. Мілове споруджено меморіальний комплекс “Україна – визволителям”,
який включено до державного реєстру нерухомих пам’яток України та
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 928 від 03.09.2009 «Про
занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України».
- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
В громаді наявна комунальна установа «Міловський районний краєзнавчий
музей Луганської області», якому налічується близько 1000 експонатів, які
розташовані у 11 діючих експозиціях.
- кількість закладів розміщення
Готель «Стрілецька слобода», розташований за адресою: смт. Мілове,
вул. Центральна, 130.
Готель може одночасно приймати до 60 осіб.
Телефон – (06465)2 12 28
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
Всього, од
№
з/п
1
2
3
4
6

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:
Ресторани
Кафе, закусочні, буфети тощо
Їдальні
Постачання готової їжі

Кількість,
од.
20
1
8
10
1

Кількість
посадкових
місць, од.
956
49
278
629
0

- кількість публічних масових заходів
2018 рік – 548 заходів;
2019 рік – 496 заходів;
2020 рік – 534 заходів.
- кількість відвідувачів громади
Рік

2018
2019
2020

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
10380
3411

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

*За даними Головного управління статистики у Луганській області
- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
1. Свято Масляної
2. Свято української пісні «Пісенний вернісаж»
3. Фестиваль традиційної та сучасної української культури «Душа моєї
Міловщини»
4. Фотоконкурс «Край, в якому я живу»
5. Огляд-конкурс самодіяльної народної творчості «Мій край, моя земля»
6. Конкурс серед бібліотекарів «Кращий за професією».
15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
- розвиток сільського господарства, в тому числі галузі тваринництва (громада
є сільськогосподарською. Напрямок тваринництва потребує додаткових фінансових
вкладень).
- розвиток відновлювальної (альтернативної) енергетики (географічно громада
розташована у степовій зоні, у її майже безводній частині, між басейнами річок
Деркул та Калитва. Розташування території громади на місцевості з потужними та
сталими вітрами є сприятливим фактором для будівництва вітряних
електростанцій).
- розвиток інфраструктури біля міждержавного пункту пропуску «Мілове»
(щоденно міждержавний пункт пропуску «Мілове» перетинають близька 2000 осіб
та понад 500 автомобілів. Облаштування території біля пункту пропуску дозволить
створити комфортні умови для осіб, що перетинатимуть державний кордон,
покращить безпеку руху тощо).
16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади)
В громаді реалізуються ряд проєктів соціального напряму.
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
За даними Міністерства юстиції України на території громади зареєстровано 32
громадських організації та об’єднання (у т.ч. районні осередки), які активно беруть
участь у суспільному житті громади та реалізують соціальні проекти.

18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Моліборський Олександр Миколайович – начальник відділу економічного
розвитку та інвестицій апарату Міловської селищної ради,
Телефон: +380502977383
Іванова Ольга Сергіївна – головний спеціаліст відділу економічного розвитку
та інвестицій апарату Міловської селищної ради,
Телефон: +380507022528
Електронна пошта: melovoe_possovet@ukr.net

НОВОПСКОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Новопсковську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків- 262 км;
м. Маріуполь- 341 км;
м. Одеса (морський порт) – 837 км;
м. Київ- 721 км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) - 1268 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) - 1582 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) - 1572 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1601 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1259 км.
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 820 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
23142 осіб
з них
Чоловіків
10647 осіб

Жінок
12495 осіб

- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади
Чоловіки
Жінки
3295
3721

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 44%
- бюджетна сфера – 27%
- торгівельна галузь та надання послуг – 23%
- інше – 6%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 11 550 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
В Новопсковському районному центрі зайнятості перебуває 299 безробітних.
З початку року 1031 особа з числа безробітних отримала послуги центру
зайнятості
- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
В Новопсковському професійному аграрному ліцеї Луганської області
навчаються 1160 учнів за напрямками:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «а», «в»,
«с»).

- слюсар ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій
(категорія «с»)
- монтажник систем утеплення будівель
3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 13 закладів дошкільної освіти;
- 13 закладів загальної середньої освіти;
- 2 заклади позашкільної освіти;
- 17 закладів культури;
- 1 дитяча-юнацька спортивна школа.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав 180,55
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 58 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав 175,2
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 59,1 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 80,9 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 30,7 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
Зовнішній та внутрішній транспортні зв’язки здійснюються виключно
автомобільним транспортом.
У смт. Новопсков працює автостанція. Сьогодні для задоволення потреб
населення громади в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних
маршрутів: Новопсков-Осинове, Новопсков-Ганусівка.
Загальна протяжність мережі комунальних доріг складає 70,32 км: доріг з
твердим покриттям 21,86 км, доріг з удосконаленим покриттям – 21,7 км, доріг з
ґрунтовим покриттям 26,76 км, автомобільних мостів 0,16 км (2 од.), пішохідних
мостів 0,63 км (3 од.).
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Новопсковської громади провадять діяльність 4 інтернетпровайдерів (ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Нові телемережі», ПАО «Доріс», Мережа+),
які надають послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет забезпечується 3 операторами (Київстар, Lifecell,
Vodafone).
Крім цього, жителі громади користуються послугами компанії «Нова пошта».

8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
2018 рік
Сума
надходжень,
тис. грн
Структура
надходжень,
тис. грн.

2019 рік

2020 рік

99 578,14

116 551,13

154 214,86.

2021 рік
(січень-серпень)
177 956,34

Податкові
надходження
41 509,63
41.69%
Неподаткові
надходження
20 584, 98
20.67%

Податкові
надходження
48 460,06
41.58%
Неподаткові
надходження
23 390,18 - 20.07%

Податкові
надходження
65 038,27
42.17%
Офіційні
трансферти
39 936, 21
25.90%

Податкові
надходження
68 221,11
38.34%
Неподаткові
надходження
42 611,76
23.95%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
На території Новопсковської територіальної громади функціонують 3
відділення акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» та 1
відділення приватного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк».
Окрім того, наявні 6 банкоматів зазначених вище банківських установ.
В відділеннях банкових установ, продовольчих і непродовольчих магазинах
району наявні пристрої для безконтактних способів оплати.
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
На території Новопсковської селищної територіальної громади наявна
інвестиційно приваблива земельна ділянка (несформована). Інформація про
земельну ділянку наведена у таблиці.
Дані
Населений пункт, громада, область

Характеристика ділянки
с.Ікове, Новопсковська селищна територіальна
громада, Луганської області
Доступна площа, га
Орієнтовно 39,3 га
Існуючий стан ділянки
Ділянка
вільна
від
рослинності
(не
використовується)
Цільове призначення
Землі сільськогосподарського призначення
Можливість підведення електромережі
По ділянці проходить лінія електропередач 10 кВ
Можливість підведення водопостачання
Так
Кадастровий номер
Відсутній
Координати Google
49.524924, 39.078223
Наявність технічної документації
Відсутня
Наявність фізико-хімічного аналізу ґрунту
Відсутній
Орієнтовна вартість
4824,78 грн./1 га
Розпорядник земельної ділянки
Новопсковська селищна рада
Варіанти передачі ділянки інвестору
Оренда через аукціон
Контактна
особа
місцевої
громади, Сивоконь
Аліна
Валентинівна
відповідальна за розвиток та інвестиції alina.syvokon05@gmail.com
(телефон, ел.пошта)
0955163551 моб.тел

- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Цільове призначення
(кількість)
Землі
Землі
Землі
Землі
Землі
Землі промисловості,
сільськогосподарського житлової та оздоровчого рекреаційного водного транспорту, зв'язку,
призначення
громадської призначення призначення фонду енергетики, оборони та
забудови
іншого призначення
415
98
1
9
2
30
ВСЬОГО: 555 орендованих ділянок

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок

401 тис. м3

Глина

Суглинок

Ресурси підземних
вод

Експлуатаційні
запаси мінеральних
вод
3
3
3
430 тис. м
1 712 тис. м
214 м /добу
640,2 м3/добу
Наявні запаси: -кам’яного вугілля, гальки, гравію, піщаників

- Розподіл економіки громади
Новопсковська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 22 фермерських господарств, які використовують
358 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 687, з них:
- 6 середніх підприємств;
- 79 малих підприємств;
- 602 фізичних осіб-підприємців.

- Темпи реалізованої продукції
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
***

Усього, тис. грн

У тому числі
фізичні особипідприємства
підприємці
тис. грн
тис. грн

Луганська
55018462
45795070
область
Новопсковський
1233021,0
986349,2
***За даними головного управління статистики Луганської області

9223392
246671,8

- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 236 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 14084,06 м2, із них:
- 92 продовольчих магазинів;
- 104 непродовольчих магазинів;
- 39 об’єктів торгівлі напівстаціонарні;
- 1 об’єкт торгівлі поза магазинами (лотки, торгівля зі складів, майданчиків
тощо, торгівля з орендованих кутків, прилавків).
На території наявні ринки ТОВ "Троянда" та ПП "Новопсков Торг", загальною
кількістю торгівельних місць 260.
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Новопсковської громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
9%
15%

Ставки земельного податку на території Новопсковської громади
№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Землі громадської забудови
Землі оздоровчого призначення
Землі природно-заповідного фонду
Землі рекреаційного призначення
Землі історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення

Ставки податку
(відсотків нормативної
грошової оцінки)
для
для
юридичних фізичних
осіб
осіб
1,0
0,5
1,0
0,3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
3,0
3,0
1,0
1,0
0,02
0,02

9
10
11
12

Землі водного фонду
Землі промисловості, транспорту
Землі зв’язку та енергетики
Землі оборони, запасу резервного фонду,
користування

загального

0,5
1,0
3,0

0,5
1,0
3,0

1,0

1,0

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на території Новопсковської громади
№ з/п

Найменування

Ставки податку за 1 м2
для
юридичних
осіб

1
2
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
3

Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
Готелі, ресторани та подібні будівлі
Інші будівлі для тимчасового проживання
Будівлі офісні
Будівлі торговельні
Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та
пов’язані з ними будівлі
Гаражі
Будівлі промислові та склади
Будівлі для публічних виступів
Музеї та бібліотеки
Будівлі навчальних та дослідних закладів
Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
Зали спортивні
Будівлі
сільськогосподарського
призначення,
лісівництва та рибного господарства
Будівлі для культової та релігійної діяльності
Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою
Будівлі інші, не класифіковані раніше

для фізичних
осіб
0,1
0,2
0,7
0,1
0,2
0,7
0,5
0,2
0,1
0,1
0,01
0,1
0,01
0,15
0,1
0,01
0,01

Туристичний збір на території Новопсковської громади
Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

Розмір ставки
0,4%
4%

- Наявність комерційної нерухомості (кількість об'єктів, площа, середня
вартість оренди)
Пропонуються для оренди:
1. Довгострокова оренда приміщення вільного призначення, площею 44,88 м²,
за адресою: смт. Новопсков, вул. Українська, 53.
Початкова вартість оренди – 5 800 грн.
https://cutt.ly/2RGDLKu

2. Довгострокова оренда приміщення вільного призначення, площею 11,22 м²,
за адресою: смт. Новопсков, вул. Українська.
Початкова вартість оренди – 1 500 грн.
https://cutt.ly/xRGDVEy
3. Довгострокова оренда приміщення вільного призначення, площею 18,04 м²,
за адресою: смт. Новопсков, вул. Українська, 53.
Початкова вартість оренди – 2 400 грн.
https://cutt.ly/4RGD1xO
4. Оренда будівлі, площею 49,40 м2, за адресою: Старобільський р-н, с. Осинове,
вул. Слобожанська, 127А.
Початкова вартість оренди – 901,55 грн.
https://cutt.ly/tRGFdqm
5. Оренда будівлі, площею 176,90 м2, за адресою: Старобільський р-н,
смт. Новопсков, вул. Весняна, 2.
Початкова вартість оренди – 6 907 грн.
https://cutt.ly/JRGFlXC
6. Оренда приміщення, загальною площею 800 м², за адресою: смт. Новопсков,
вул. Українська, 97-б. Можлива оренда з розподілом на площі 200 м², 70 м², 63 м²,
40 м², 25 м², 18 м² та інші.
Початкова вартість оренди – 150 грн.
https://cutt.ly/0Yj2ZkM
7. Продаж двоповерхової комерційної нерухомості (будівля СТО), площею
216м2 (смт. Новопсков).
Ціна продажу – 120 000 $
https://cutt.ly/OYj2CLB
- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
Діє Центр надання адміністративних послуг, де громадяни можуть отримати
235 видів послуг за сучасними технологіями.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Новопсковська громада співпрацює з багатьма міжнародними та вітчизняними
партнерами, з них:
- ПРООН; Дитячий фонд UNICEF; USAID; GIZ; Міжнародна благодійна
організація «Фонд Східна Європа»; Міжнародна організація з міграції; Агенція
регіонального розвитку Луганської області.
Угоди та меморандуми про співробітництво Новопсковської громади з
міжнародними та вітчизняними партнерами публікуються на офіційній сторінці за
посиланням: https://cutt.ly/5RAgPqW

12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
За фінансової підтримки Програми розвитку ООН в Україні, SDS
(Швейцарського бюро співробітництва), SIDA (Шведської агенції розвитку та
співробітництва) створена платформа для онлайн-трансляцій відкритих засідань
селищної ради та культурно-масових заходів в громаді, своєчасне оповіщення
жителів і гостей Новопсковської громади про соціальні проєкти тощо.
Повністю оновлено сайт Новопсковської громади https://cutt.ly/0RSCQOp;
веб-портал використання публічних коштів робить прозорим рух грошей казни
громади Е-data https://cutt.ly/DRSCRik;
система "Відкритий бюджет" https://cutt.ly/MRSCUDl;
система електронних петицій https://cutt.ly/LRSCOKW;
приймаються
повідомлення
через
соціальну
мережу
Facebook
https://cutt.ly/yRSCSet;
діє
офіційний
YouTube-канал
Новопсковської
селищної
ради
https://cutt.ly/kRSCD6q;
приймаються звернення через офіційний сайт https://cutt.ly/WRSCHpi
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
484,7

У тому числі
діоксиду сірки, т
0,8

оксидів азоту, т
58,9

- водопостачання та якісні характеристики питної води
Водопостачання споживачам смт. Новопсков здійснюється Новопсковською
дільницею РКП «Старобільськвода».
Довжина вуличних водопровідних мереж складає 34,1 км., з них зношені та
аварійні – 23,9 км, що становить 70%.
Протяжність каналізаційної мережі складає 18,6 км, з яких зношені та аварійні
7,4 км (40%).
-система утилізації відходів
Послуги по збору та вивозу твердих побутових відходів надає КП
«Новопсковжитло». Об’єм відходів, які утворюються на території громади згідно
норм накопичення складає близько 6,0 тис. м3/на рік.
Впроваджується роздільний збір сміття, відсортовується та збирається ПЕТпляшка (в смт. Новопсков наявні сітчасті контейнери для пластику на колесах з
кришками об’ємом 1,1м3 в кількості 11шт., встановлені на контейнерних
майданчиках для ТПВ), відсортовується папір та скло.
-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
Стихійні сміттєзвалища є одними із основних джерел забруднення
навколишнього середовища.

14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
До складу природно-заповідного фонду входять 10 об’єктів, площею 2733,5га,
що становить близько 2,8% від загальної площі громади, а саме:
- пам’ятка природно геологічна «Осинівські піщаники» (5 га);
- заказник лісовий «Новопсковський» (1186 га);
- заповідне урочище «Огидне» (71 га);
- заповідне урочище «Луг» (117 га);
- заказник іхтіологічний «Айдарський» (192 га);
- ботанічна пам’ятка природи «Осинівська» (116 га);
- ботанічний заказник «Крейдяні скелі» (97,19 га);
- ботанічний заказник «Новорозсошанський» (135,36 га);
- ландшафтний заказник «Кам’янський» (515,46 га);
- ландшафтний заказник «Донцівський» (298,5 га).
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
- «Крейдяні скелі» ботанічний заказник геологічний пам’ятник природи
місцевого значення, займає площу 86,59га, розташований біля села Закотне.
- Джерело «Солонка» - у цьому джерелі вода містить сірководень. Вода не
питна, але ця вода успішно використовується для лікування зовнішніх хвороб починаючи від радикуліту, остеохондрозу і закінчуючи шкіряними
захворюваннями.
- Новорозсошанське джерело – джерело знаходиться в екологічно чистій зоні.
Вода «Новорозсошанська» джерельна, прозора, безбарвна, без запаху, багата солями
магнію, кальцію, кремнію. Вода за своїми органолептичними санітарно –
бактеріологічними показниками та хімічним складом відноситься до природних
столових вод, видовбується з свердловини глибиною 45 м.
- наявність та кількість об’єктів рекреації та оздоровлення
На території громади наявний санаторій «Перлина». Спектр процедур,
пропонований санаторієм широкий, це: питне лікування, фітотерапія, лікувальні
ванни, душі, різні види масажу, електросвітлолікування, високотоновая терапія,
ультразвукова терапія, лазеротерапія, аероінотерапія і музикотерапія,
гідроколонотерапія, тюбажи, апаратна фізіотерапія, і т.д.
Вода з джерела «Солонка» успішно використовується для лікування зовнішніх
хвороб - починаючи від радикуліту, остеохондрозу і закінчуючи шкіряними
захворюваннями.
- наявність та кількість розроблених туристичних маршрутів
Розроблено 5 туристичних маршрутів різної категорії складності
(велосипедний/піший).
1.«Іковські печери» - пішохідний маршрут, довжина активної частини
маршруту не менше 7 км, тривалість 1 день. Питання що висвітлюється під час
маршруту - знайомство з духовною спадщиною громади.
2. Заповідне урочище «Луг», - пішохідний маршрут, довжина активної частини
маршруту не менше 7-14 км, тривалість 1 день. Питання що висвітлюється під час
маршруту - знайомство з мальовничими містами громади.

3. Геологічна пам’ятка «Осинівські піщаники» - пішохідний/велосипедний
маршрут, довжина активної частини маршруту 7-24 км, тривалість 1 день. Питання
що висвітлюється під час маршруту - знайомство з ботанічними пам’ятниками
громади.
4. Ботанічна пам’ятка природи «Осинівська» с. Тев’яшеве пішохідний/велосипедний маршрут, довжина активної частини маршруту не менше
7-24 км, тривалість 1 день. Питання що висвітлюється під час маршруту - знайомство
з ботанічними пам’ятниками громади.
5. Урочище «Рудня», Ведмежий ліс с. Осинове 2 велосипедний маршрут,
довжина активної частини маршруту 7-20 км, тривалість 1 день. Питання що
висвітлюється під час маршруту - знайомство з археологічними пам’ятниками
громади.
З метою відвідування відповідних об’єктів можливо звернутися, для отримання
консультації, до відділу культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської
селищної ради
Птушко Інна Миколаївна
Телефон:+38 (099) 5249537
E-mail: depctys.nvp@gmail.com
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
На території Новопсковської громади протікають 6 річок, найбільші з них –
Айдар зі своїми притоками: річками Біла та Кам’янка.
Крім того, на території є кілька невеликих, мілководних замулених озер,
максимальна глибина яких не перевищує 2-3 метрів.
У долині річки Айдар знаходяться озера Закотнянске, Глибоке, Плавневе, які
утворилися внаслідок зміни русла річки та наявності джерел підземних вод. Також
на території Новопсковської громади є рукотворні ставки та водосховища, зокрема
в селах Донцівка, Кам’янка, Піски, Риб’янцеве, Осинове, Булавинівка.
Головними природними рекреаційними ресурсами Новопсковщини є
мінеральні води - хлоридно-натрієві малої мінералізації.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
- 6 парків;
- 5 скверів;
- 33 ігрових майданчиків.
- наявність спортивної інфраструктури
- 69 спортивних майданчиків;
- 11 футбольних полів;
- 14 приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять;
- 25 спортивних залів.
- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
До переліку пам’яток архітектури та містобудування національного та
місцевого значення Новопсковського краю входять:
- Храм Успіння Пресвятої Богородиці - пам’ятка архітектури та культури
національного значення знаходиться в с. Осинове Новопсковського району.
- Білолуцький Свято-Троїцький є пам’яткою архітектури та містобудування
місцевого значення.

- Церква Різдва Богородиці – є пам’яткою архітектури та містобудування
місцевого значення. Її залишки збереглися до теперішнього часу.
- Пам’яткою монументального мистецтва Новопсковщини є Братська могила
підпільників, радянських воїнів, пам’ятний знак на честь воїнів односельців.
Монумент розташований на центральній вулиці селища Новопсков – Українській.
- Пам’ятник Кіндрату Булавіну Село Булавинівка Новопсковського району до
1782 мало назву Іванові Луки. Сьогоднішня назва села пов'язана з подіями
селянсько-козацького повстання під проводом Кіндрата Булавіна. 18 жовтня
1707 року в цьому селі відбувся один з боїв повсталих козаків і селян з царським
загоном.
- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
1 музей, 98 об’єктів історико-культурної спадщини
Загальний фонд музейної збірки – 5 263 предметів, з них основного фонду –
3865 предметів, науково-допоміжного – 1398 предметів.
- кількість закладів розміщення
На території Новопсковської громади діють два заклади розміщення:
- ТОВ Новопсковський санаторій «Перлина» з кількістю в 51 номер на 120
ліжко-місць. В санаторії створені умови для осіб з обмеженими можливостями.
Телефон: +380959287377
- ТОВ «ЛЕАНО» Готель – ресторан «Корона» з кількістю - 5 номерів на 8 ліжкомісць.
Телефон: +38066178021
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
Всього, од
№
з/п

Назва об'єкта ресторанного господарства

Кількість
Кількість,
посадкових
од.
місць, од.

1

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:

39

2245

2
3
4

Ресторани
Кафе, закусочні, буфети тощо
Їдальні, з них:

2
19
18

324
690
1231

- кількість публічних масових заходів
За 2020 рік було проведено 140 масових засобів;
За 2019 рік – 119 масових заходів.
- кількість відвідувачів громади
Рік

2018
2019
2020

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
10380
3411

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

*За даними Головного управління статистики у Луганській області

- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- фестиваль української естрадної пісні «Пісенний Айдар»;
- фестиваль «Музика PROSTONEBA»;
- фестиваль «Новопсковська слобода»;
- фестиваль «Медовий взяток».
Розпочато в 2021 році хореографічний фестиваль танці для душі та фестиваль
дитячої творчості «Зорепад талантів» Зіркова сім’я.
15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
1. Розвиток туристичного кластера на базі оздоровлення (Створення
рекреаційних та громадських просторів між парком культури і відпочинку «Айдар»
та термальним джерелом «Сольонка»).
2. Розвиток тваринництва, переробка продукції (створення виробничої лінії з
виготовлення комбікормів «Слобожанський комбікорм» для всіх напрямків
тваринництва. Сьогодні населення відчуває дефіцит комбікормів, тому їхнє
виробництво для потреб тваринництва і птахівництва є перспективною справою).
16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади)
І місце на щорічному Всеукраїнському конкурсі "Кращі практики місцевого
самоврядування":
Практика "Створення умов для активізації та згуртування молоді
Новопсковської ОТГ задля економічного розвитку громади", номінація "Практики
залучення молоді до місцевого економічного розвитку";
Практика "Створення умов для включення різних соціальних груп до розбудови
громади", номінація "Інклюзивність регіонального та місцевого розвитку";
Практика "Створення умов для активізації та згуртування жителів
Новопсковської громади задля подальшого розвитку їхнього населеного пункту",
номінація «Влада та громада: інформування, діалог, участь».
Кращий шоу-кейс "Фестиваль як спосіб усвідомлення локальної ідентичності Новопсковська ОТГ" із запровадження автентичних культурних фестивалів
відібраний в рамках Конкурсу.
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
На території Новопсковської селищної територіальної громади успішно
працюють громадські організації:
- ГО «Моя Новопсковщина» спільно селищною радою і Програмою розвитку
ООН втілили проєкт зі створення в громаді ЦНАП https://cutt.ly/BERAQ06 та
поліцейської станції https://cutt.ly/WERAEGS
- ГО «Осинівська» - реалізовані проєкти з покращення доступу громадян до
інформації селищної ради, налагодження ефективної взаємодії між громадськістю
та владою https://cutt.ly/rERAOwC
- ГО "Центр підтримки громади" - проєкти з активізації молоді в громаді
https://cutt.ly/fERADgt

- ГО «Джерело Закам’янки» - проєкти із взаємодією з жінками, які виховують
дітей з інвалідністю https://cutt.ly/QERAHZF
- ГО «Стосується кожного» - активізація і розвиток молодіжного середовища в
громаді https://cutt.ly/OERALyS
- ГО «Журналісти проти корупції» - антикорупційна діяльність
https://cutt.ly/FERAXw2
18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Відділ економіки Новопсковської селищної ради
Онищенко Ольга Сергіївна
Телефон +380665169145
Електронна пошта olgaonishenko80@gmail.com

СТАРОБІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Старобільську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків – 239 км;
м. Маріуполь – 309 км;
м. Одеса (морський порт) – 810 км;
м. Київ – 697 км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1234 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) – 1549 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) – 1538 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1568 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1226 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
28 458 осіб
з них
Чоловіків
11485

Жінок
16973

- кадровий потенціал
Кадровий потенціал територіальної громади
Чоловіки
Жінки
18-39 років
40-59 років
18-39 років
3258
4156
3752

40-59 років
4343

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 42%
- бюджетна сфера – 27%
- торгівельна галузь та надання послуг – 18%
- інше – 8%
- промисловість – 5%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 13 100 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
За даними Старобільського районного центру зайнятості на обліку безробітних
осіб перебуває 1099 осіб (в межах колишнього Старобільського району Старобільська, Чмирівська та Шульгинська громада).

- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
Розташовані 2 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, а саме:
 державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка»(із коледжем), з напрямками:
- економіка і бізнес;
- історія, міжнародні відносини і соціально-політичні науки;
- культура і мистецтво;
- педагогіка і психологія;
- торгівля, обслуговуючі технології та туризм;
- фізика, математика та інформаційні технології;
- фізичне виховання і спорт;
- іноземні мови;
- природничі науки;
- українська філологія та соціальні комунікації.

 комунальний заклад «Старобільський медичний коледж», за напрямками:
- сестринська справа” (медична сестра)
- лікувальна справа” (фельдшер)

Присутні 2 заклади професійно-технічної освіти:
 Відокремлений підрозділ «Регіональний центр професійної освіти
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», з напрямками:
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
- водій автотранспортних засобів (категорії С);
- офісний службовець (бухгалтерія);
- машиніст крана автомобільного;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.

 Старобільський професійний ліцей, з напрямками:

- верстатник деревообробних верстатів
- муляр; пічник; штукатур;
- штукатур; лицювальник; плиточник;
- електрогазозварник; газорізальник;
- кухар; кондитер; офіціант;
- перукар(перукар-модельєр);
- оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

У вищих та професійно-технічних освітніх закладах громади навчаються понад
4000 осіб щорічно.
3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля.
- 15 дошкільних навчальних закладів;
- 15 загальноосвітніх навчальних закладів;
- 3 вищих навчальних заклади;
- 2 професійних ліцеїв;
- Старобільський районний Будинок творчості дітей та юнацтва;
- Старобільська дитячо-юнацька спортивна школа;
- Старобільський міжшкільний ресурсний центр.

4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав 134,6
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 43,2 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав 130,7
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 44,1 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 60,3 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 22,9 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
Через Старобільську міську територіальну громаду проходить автошлях Н-21 автомобільний шлях національного значення на території України, Старобільськ Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк.
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
Здійснюють свою діяльність 2 фірми таксі – диспетчерська таксі «Астра» та
диспетчерська компанія таксі «Комфорт».
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Старобільської територіальної громади провадять діяльність 7
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Стар-нет», ПрАТ «Доріс»,
«Альфа ІР», Мережа+, «Восток нет», BLC), які надають послуги провідного
(кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет, завдяки 3G та 4G покриття, забезпечується 3
операторами (Київстар, Lifecell, Vodafone).
8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
Сума надходжень, тис. грн.
Структура надходжень,
тис. грн.

2021 рік
(січень-серпень)
216 103,4
Податкові надходження 122 588,6 - 56.73%
Неподаткові надходження 6 751, 41 - 3.12%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
В Старобільській громаді функціонує 5 відділень та 7 банкоматів акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України», 2 відділення та 6 банкоматів
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк».

В супермаркетах «АТБ», «7Я», магазинах «Фокстрот», «EVA», «Олександр і
Аліна», «Явір» та інших продовольчих і непродовольчих магазинах району наявні
пристрої для безконтактних способів оплати.
Наявні кредитні спілки: Кредитна спілка «Агро-кредит» (надання кредитів
приватним землевласникам та іншим суб’єктам), «Фермер» (надання кредитів
суб’єктам малого підприємництва), «Землевласник» (надання кредитів суб’єктам
малого підприємництва), «Імперіал ЛТД» (приймання пайових внесків).
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
На території села Половинкине розташовані 3 вільні земельні ділянки:
 ділянка площею 0,3543га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі.
 ділянка сільськогосподарського призначення площею 55,72га.
 ділянка водного фонду площею 4,1562 га для експлуатації та догляду за
водними об’єктами.
В межах Калмиківської сільської ради наявні 8 вільних земельних ділянок, які
можуть бути надані громадянам для обслуговування житлових будинків
господарських будівель і споруд. Загальна площа цих земель складає 1,87 га.
У селі Сенькове наявні вільні земельні ділянки площею 3,8 га, які можливо
використовувати для обслуговування житлових та господарських будівель.
- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок для силікатної
цегли

Пісок для
Ресурси підземних вод
будівельних
розчинів
3
1741 тис. м
332 тис. м3
32,5 тис. м3/добу
Розвідано запаси: - сланцевого газу; - нафти, вугілля, крейди.
Наявні запаси: -кам’яного вугілля, глини, гальки, гравію

Експлуатаційні
запаси мінеральної
води
869.000 м3/добу

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Старобільська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 54 фермерських господарств, які використовують
20066 га земель.
Кількість фізичних осіб-підприємців - 836.

- Зовнішня/внутрішня торгівля (показники росту/падіння, експорт/імпорт
товарів, зовнішньоторговельний оборот, торгівельне сальдо, кількісні
показники роздрібного товарообороту, обсяг надання послуг в грошовому
еквіваленті)
ІМПОРТ
Найменування підприємства

Адреса

2019 рік
ТОВ «Щедрий Лан»
м. Старобільськ, вул. Південна, 1
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»
ТОВ «М-СПЕКТР»
смт. Мілове, вул. Міловська, 60
2020 рік
ТОВ «Щедрий Лан»
м. Старобільськ, вул. Південна, 1
ТОВ
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
«Металсплавтехнології»
76
ТОВ
«Сєвєродонецькі Старобільський р-н, с. Підгорівка,
металеві
вироби
та вул. Пушкіна, 1
конструкції»

Обсяг
зовнішньоекономічної
діяльності, тис. грн.

75 742,3

48 314,87

ЕКСПОРТ
Найменування підприємства

ТОВ
«Металсплавтехнології»
ТОВ
«Сєвєродонецькі
металеві
вироби
та
конструкції»
ТОВ
«Металсплавтехнології»
ТОВ
«Сєвєродонецькі
металеві
вироби
та
конструкції»

Адреса
2019 рік
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
76
Старобільський р-н, с. Підгорівка,
вул. Пушкіна, 1
2020 рік
м. Старобільськ, вул. Лангемака,
76
Старобільський р-н, с. Підгорівка,
вул. Пушкіна, 1

Обсяг
зовнішньоекономічної
діяльності, тис. грн.

58 271,5

62 352,8

За даними східної митниці Держмитслужби України.
- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 517 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 24809,17 м2, із них:
- 141 продовольчих магазинів;
- 247 непродовольчих магазинів;
- 123 об’єктів торгівлі напівстаціонарні;

- 6 об’єкт торгівлі поза магазинами (лотки, торгівля зі складів, майданчиків
тощо, торгівля з орендованих кутків, прилавків).
На території наявні ринки ТОВ "Ринок м.Старобільськ", "Універсальний",
критий ринок КПТ "Контакт".
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Старобільської громади
№ з/п
1
2

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
9%
10%

Ставки земельного податку на території Старобільської громади
№ з/п

1
1.3
2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
6
7
7.1
8.
9.
9.1
9.2
10.

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
для
юридичних
осіб
0,3
сільського
0,01

Землі сільськогосподарського призначення
Для пропаганди передовогодосвіду ведення
господарства
Землі житлової забудови
Для обслуговування паркінгів та автостоянок на землях
житлової та громадської забудови
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку з об’єктами торговорозважальної та
ринкової інфраструктури
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування
Для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування
Для будівництва та обслуговування будівель кредитнофінансових установ
Для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури
Землі оздоровчого, рекреаційного призначення
Землі історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення, водного фонду,
рибогосподарських потреб
Землі водного фонду, для рибогосподарських потреб
Для рибогосподарських потреб
Землі промисловості, зв’язку та енергетики
Землі транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства
Землі оборони

для
фізичних
осіб
0,3
-

0,05

0,05

1,0

1,0

1,0

1,0

0,01
1,0

0,01
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

3,0

3,0

3,0

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01

0,01

0,03
1,0
1,0

0,03
1,0
1,0

0,5

0,5

0,75

0,75

0,01

0,01

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на
території Старобільської міської ради
№ з/п

1
2
2.1
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.7
3

Найменування

Ставки податку за 1 м2
для
для
юридичних фізичних
осіб
осіб
0,05

Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
Готелі, ресторани та подібні будівлі
Будівлі офісні
Будівлі фінансового обслуговування
Будівлі торговельні
Будівлі транспорту та засобів зв’язку
Будівлі промислові та склади
Резервуари, силоси та склади
Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу, Склади
спеціальні товарні, Холодильники
Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного
та оздоровчого призначення

0,5
0,1
0,7
0,1
0,5
0,1
0,1
0,5
0,01-0,1
0,1

Будівлі нежитлові інші

Туристичний збір на території на території Старобільської громади
Розмір ставки
0,4%
4%

Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

- Наявність комерційної нерухомості (кількість об'єктів, площа, середня
вартість оренди)
Адреса
знаходження
вільного
нежитлового
приміщення
м. Старобільськ,
вул. Руднєва, буд. 6

Загальна
площа,
м2

44,1

Загальна характеристика

Контакти

Не використовується, потребує відділ
житловоремонту, опалення відсутнє
комунального господарства,
благоустрою та будівництва
Старобільської міської ради
+38(099) 406-55-29

Окрім того, пропонуються:
1. Оренда одноповерхової будівлі площею 302,9м2, за адресою: м. Старобільськ,
вул. Івана Світличного, 12.
Початкова вартість оренди - 6 981.85 грн.
https://bit.ly/31tqkw8
2. Довгострокова оренда приміщення вільного призначення 14,6 м², за адресою:
м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 35.
Початкова вартість оренди – 1 000 грн.
https://bit.ly/3lE04pQ

3. Оренда частини нежитлового приміщення, площею 3,0м², за адресою:
м. Старобільськ, площа Гоголя,1.
Початкова ціна оренди – 65,46 грн.
https://bit.ly/3prvPUh
4. Оренда одноповерхової будівлі, площею 67 м2, яка знаходиться у
м. Старобільськ Луганської області.
Початкова ціна оренди – 50 грн.
https://bit.ly/3rF60Ts
5. Оренда одноповерхової будівлі, площею 120 м2, яка знаходиться у
м. Старобільськ Луганської області.
Початкова ціна оренди – 150 грн.
https://bit.ly/3Eumhy6
6. Оренда кабінету, площею 14 м2,за адресою: м. Старобільськ вул. Трудова, 16.
Ціна оренди – 2400 грн.
https://bit.ly/3EuHiZx
7. Продаж бази зі складським приміщенням площею 720 м² в селі Лиман
Старобільського району Луганської області.
Орієнтовна вартість – 670 000 грн.
https://bit.ly/3y5Vcio
5. Продаж комерційної нерухомості, площею 58м2 (м. Старобільськ)
Ціна продажу – 35 000 $
https://bit.ly/3pxYgje
6. Продаж діючого магазину на території ринку в м. Старобільськ, площею 6м2
(м. Старобільськ)
Ціна продажу – 15 000 грн.
https://bit.ly/3IpV560
7. Продаж двоповерхової торгової бази, площею 500м2 (м. Старобільськ,
с. Підгорівка)
Ціна продажу – 45 000 $
https://bit.ly/3opRBrX
8. Продаж комерційної нерухомості, площею 164м2, за адресою:
м. Старобільськ, вул. Миру, 6.
Ціна продажу – 62 000 $
https://bit.ly/3Es9cFm
9. Продаж одноповерхової комерційної нерухомості, площею 116м2
Ціна продажу – 23 000 $
https://bit.ly/3pxv8sq
10. Продаж комплексу, площею 5 689 м2 (м. Старобільськ).
Ціна продажу – 270 000 $
https://bit.ly/3rEF71K
11. Продаж торгових модулів (2 шт.), площею 8м2 (м. Старобільськ)
Ціна продажу – 16 000 грн.
https://bit.ly/334oPoP
12. Продаж складських, виробничих будівель (кормовий цех 240 м2, свинарник
площею 420 м2).

Адреса місцезнаходження: Україна, Луганська область, Старобільський р-н.,
с. Половинкине.
Ціна продажу – 25 000 $
https://bit.ly/333e8Tr
- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
В громаді функціонує центр надання адміністративних послуг Старобільської
міської ради.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Громада впроваджує співпрацю з дитячим фондом UNICEF, програмою
розвитку ООН (ПРООН), агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
Швейцарсько-українським проєктом DESPRO, українським фондом соціальних
інвестицій (УФСІ), ООН Жінки, міжнародним фондом «Відродження» та іншими
міжнародними та вітчизняними партнерами
12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
На офіційному сайті Старобільської міської ради присутня можливість Езвернення до посадовців виконавчого комітету.
Крім того, сесії Старобільської міської ради відбуваються у прямій трансляції,
що надає можливість громадянам особисто переконатися в прозорості та
аргументовано розглянутих питань та прийнятих рішень.
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
333,3

У тому числі
діоксиду сірки, т
26,9

оксидів азоту, т
12,7

*Інформація в межах колишнього Старобільського району - Старобільська,
Чмирівська та Шульгинська громада.
- водопостачання та якісні характеристики питної води
Водопостачання та водовідведення в м. Старобільськ здійснює районне
комунальне підприємство «Старобільськвода».
Водопровідні мережі мають протяжність 62,1 км, каналізаційні мережі мають
протяжність 45,2 км.
Кількість споживачів у м. Старобільськ – 4744 абоненти (8,6 тис. осіб).
Показники якості питної води наступні:
- Жосткість загальна -13,6 ммоль/дм3,
- Сухий залишок -1900 мг/дм3
- Хлориди-600мг/дм3

-система утилізації відходів
В місті затверджена планово-поквартальна система санітарного очищення зі
збором господарсько-побутового сміття в металеві контейнери й щоденним вивозом
спеціалізованим автотранспортом КП «БЛАГОУСТРІЙ м. Старобільськ».
На території приватного сектора здійснюється планово поквартальна система
санітарного очищення з одноразовим щотижневим вивозом побутового сміття. Від
багатоповерхових будинків побутові відходи вивозяться щодня.
КП «БЛАГОУСТРІЙ м. Старобільськ» 2 рази на тиждень здійснює також вивіз
господарсько-побутового сміття із міста.
-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- стихійні сміттєзвалища
14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявний природно-заповідний фонд
Наявні 7 природоохоронні території-об’єкти відвідування туристів:
- «Айдарський»;
- «Соснове»;
- «Бутківський терасний парк»;
- «Широке»;
- «Пригодівський»;
- «Балакирівський»;
- «Церковний ліс».
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
1. Пам’ятка природи гідрологічна «Новоборовське джерело» - Старобільський
район, за 1 км на північ від с.Новоборівське у підніжжя правого схилу долини річки
Гнила Плотва.
- наявність та кількість об’єктів рекреації та оздоровлення
В Старобільському районі присутній дитячий позаміський заклад оздоровлення
та відпочинку "Джура".
В районі наявна обласна фізіотерапевтична лікарня за адресою місто
Старобільськ, вулиця Набережна, №3, та санаторій «Водолікарня», приватної
власності, за адресою місто Старобільськ, вулиця Старотагонрогська, № 109а.
- наявність та кількість розроблених туристичних маршрутів
5 туристичних маршрутів, а саме:
1. «Культові споруди міста Старобільська» в рамках проведення районного
мистецько-туристичного свята «Осінь в Старгороді» - довжина активної частини
маршруту не менше 3 км, тривалість 2 години;
2. «Старобільськ-Старгород. Міф чи реальність?» - довжина активної частини
маршруту не менше 3 км, тривалість 2 години;
3. Туристсько-краєзнавчий маршрут «Три сосни» - довжина активної частини
маршруту 12 км, тривалість 3,5 години;
4. Туристсько-краєзнавчий маршрут «Притоки Айдара» - довжина активної
частини маршруту 77 км, тривалість 6 діб;

5. Туристсько-краєзнавчий маршрут «А ми ту славу збережемо» - довжина
активної частини маршруту 76 км, тривалість 5 діб.
Окрім того туристичні кампанії, маршрути та екскурсії проводять різноманітні
громадські організації, жителі громади.
З метою відвідування відповідних об’єктів можливо звернутися, для отримання
консультації, до відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини
Старобільської міської ради:
E-mail: misto.starobilsk@gmail.com
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
По території громади протікає річка Айдар, в яку впадає невелика річка Біла. В
оздоровчо-лікувальній рекреації можливе використання запасів мінеральної води,
які є найбільшими в області – 869 м3/добу
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
- Старобільський парк культури та відпочинку загальною площею 3900м2.
- парк ім.Комсомольців 30-х років, який знаходиться по вулиці Набережна
міста Старобільськ.
- сквер імені 10-річчя незалежності України, який знаходиться у
підпорядкуванні Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
- наявність спортивної інфраструктури
№ з/п
1.
2.

Назва
Старобільська
ДЮСШ
РКУ ФСК «Колос»

Кіл-ть
місць
-

Кількість
відвідувачів (осіб)
502

1000

120

Адреса
м.Старобільськ,
вул.Центральна, 86а
м.Старобільськ,
вул.Руднєва, 1

- наявність археологічних та історико-культурних пам’яток
- Пам’ятник Кісі Вороб’янінову, м. Старобільськ вул. Центральна, 36.
- Пам’ятник Остапу Бендеру м. Старобільськ пл. Гоголя, 1.
- Пам’ятник Нестору Махну - центральна площа м. Старобільськ.
- кількість музеїв та об’єктів історико-культурної спадщини
В громаді розташований Луганський обласний краєзнавчий музей за адресою:
м. Старобільськ, вул. Гімназична, б.53.
Об’єкти історико-культурної спадщини:
- Свято-Миколаївський кафедральний собор;
- Свято-Скорботний жіночий монастир «Всіх скорботних радість»;
- Олександрівська чоловіча гімназія;
- Катеринівська гімназія;
- будинок Руднєва;
- підземні ходи батька Махна.
- каплиця у парку культури та відпочинку;
- кількість закладів розміщення
1. Готель «Астра» (м.Старобільськ, вул. Слобожанська, 40)
Одноразова місткість – 37 осіб.
Телефон – +380(066)-103-07-15
2. Готель «Айдар» (Старобільськ, вул. Шевченко, 2)

Одноразова місткість – 70 осіб.
Телефон – +380(050)-739-79-89
3. Готель «Мир» (Старобільський район, с. Половинкине, пл. Дружби, буд. 21)
Одноразова місткість – 16 осіб.
Телефон - +38(066)-243-33-54
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
№
з/п

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього, од
Кількість,
од.

1
2
3
4
5

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:
Кафе, закусочні, буфети тощо
Бари
Їдальні, з них:
закриті їдальні

48
37
10
1
1

Кількість
посадкових
місць, од.
1238
626
512
100
100

- кількість туристичних фірм
Функціонують 3 туристичних агентства «Наші подорожі», «MiyTOUR», «Стар
Тур», які надають послуги з бронювання масових та індивідуальних турів,
бронювання і продажу авіаквитків: на всі напрямки, будь-яких авіакомпаній,
продажу залізничних квитків, бронювання готелів під індивідуальні та групові тури,
оформлення віз, в тому числі Шенгенської, оформлення закордонних паспортів та
дитячих проїзних документів, туристичне страхування.
- кількість публічних масових заходів протягом останніх трьох років (по
рокам окремо)
В Старобільську проводиться щорічно мистецько-туристичнний фестиваль
«Осінь у Старгороді» ( за мотивами творів І. Ільфа та Є. Петрова)
З 2020 року, у зв’язку з пандемією COVID-19 зазначений захід призупинено.
- кількість відвідувачів громади
Роки

2018
2019
2020

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
10380
3411

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

*За даними Головного управління статистики у Луганській області
- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- День міста/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам;
- мистецько-туристичнний фестиваль «Осінь у Старгороді»;
- фестиваль красок Honey Fest STB.
15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
1. Сільське господарство (створення агропромислового ХАБу та
індустріального парку).

2. Переробна промисловість. Проєктна пропозиція ТОВ «Геліант-ХХІ»
«Комплекс по зберіганню та переробці насіння соняшнику». Пропозиція інвесторам
– комплекс по переробці насіння соняшнику, який складається із сховища
(елеватору) місткістю 50 000 м3 та маслопресового виробництва продуктивністю 230
т/добу. Потреба в інвестиціях – 15 000 000 дол.США, яка включає закупівлю
обладнання, доставку, розмитнення, монтаж, введення в експлуатацію. Придбання
додаткового обладнання, запуск виробництва.
3. Впровадження сонячних електростанцій, які надають електропостачання за
«Зеленим тарифом» (кліматична зона сприятлива для впровадження додаткових
сонячних електростанцій. Наразі на території громади діють 8 приватних сонячних
електростанцій).
4. Розвиток туризму та галузі розваг (взагалі для розвитку туризму є усі
складові: чудова природа, водні об’єкти, історичні місця, будівлі, мінеральні
родовища та інше).
16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади)
Підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій України та Старобільською міською
радою Луганської області щодо реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання,
відновлення відродження (Проєкт 3В)»
Старобільська міська територіальна громада спільно із міжнародними
організаціями впроваджує ряд соціальних проектів.
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
Громадські організації:
- ГО «Асоціація бізнесу Старобільського району»;
- Старобільська ГО «Воля»;
Громадські організації:
- Дитяча ГО "Старобільське районне відділення Луганської обласної дитячої
громадської організації "Лугарі";
- Старобільський фонд сприяння розвитку фізкультури та спорту "Прогрес";
- ГО "Ветеранів і інвалідів союз Чорнобиль України Старобільського району";
- ГО "Інвенторс";
- ГО "Муза стб";
- ГО "Правозахисна жіноча організація "Вікторія";
- ГО "Центр спільного розвитку "Дієва громада";
- Старобільська районна організація Товариства Червоного Хреста;
- Старобільська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану.
18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Начальник відділу територіального розвитку Старобільської міської ради –
Квітко Ольга Володимирівна
Телефон: +38(099) 406-55-29
Електронна адреса: misto.starobilsk@gmail.com

ЧМИРІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Чмирівську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків - 240 км;
м. Маріуполь- 310 км;
м. Одеса (морський порт) – 811 км;
м. Київ- 699 км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) - 1236 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) - 1550 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) - 1540 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1569 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1227 км.
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 788 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
9077 осіб
з них
Чоловіків
4344 осіб

Жінок
4733 осіб

- кадровий потенціал
15-18 років
174 осіб

Кадровий потенціал територіальної громади (осіб)
Чоловіки
Жінки
19-35 років
36-59 років
15-18 років 19-35 років
1079 осіб
1714 осіб
160 осіб
993 осіб

36-59 років
1751 осіб

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 46%
- бюджетна сфера – 29%
- торгівельна галузь та надання послуг – 16%
- інше – 9%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 12740 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
За даними Старобільського районного центру зайнятості на обліку безробітних
осіб перебуває 1099 осіб (в межах колишнього Старобільського району Старобільська, Чмирівська та Шульгинська громада).
- кількість здобувачів вищої освіти, професійно-технічної освіти (у разі
наявності відповідних закладів)
На території громади наявний державний заклад Луганський національний
аграрний університет, з напрямками:
- екологія;

- харчові технології;
- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
- будівництво та цивільна інженерія;
- геодезія та землеустрій;
- агроінженерія;
- агрономія;
- економіка.

3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 3 загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступенів;
- 3 дошкільних навчальних закладів;
- 1 заклад позашкільної освіти;
- 3 заклади культури;
- 1 фельдшерсько-акушерський пункт;
- 2 амбулаторії.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав 94,2
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 30,2 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав 91,4
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 30,8 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікується у 2021 році в обсязі 42,2 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 16 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
Потреба мешканців громади у транспорті задовольняється приватними
підприємцями – ФОП С. Волга, О. Богомолов, М. Ляшенко, які забезпечують роботу
автобусних маршрутів загального користування приміського внутрішньообласного
сполучення:
маршрут №244 – Старобільськ АС – Веселе
маршрут №245 – Старобільськ АС – Караяшник
маршрут №247 – Старобільськ АС – Лиман
маршрут №255 – Старобільськ АС – Тецьке
маршрут №256 – Старобільськ АС – Чмирівка.
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Міловської територіальної громади провадять діяльність 3
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком», «Альфа ІР» та ТОВ «Мережа+), які
надають послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет, завдяки 3G та 4G покриття, забезпечується 3
операторами (Київстар, Lifecell, Vodafone).

8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
2018 рік
Сума
надходжень,
тис. грн
Структура
надходжень,
тис. грн.

2019 рік

2020 рік

49 628,05

55 024,99

Податкові
надходження
14 628 - 29.48%

Податкові
Податкові
надходження
надходження
20 130,35 - 36.58% 17 736,11 - 31.74
%
Неподаткові
Неподаткові
надходження
надходження
1 247,86 - 2.27%
1 368,07 - 2.45%

Неподаткові
надходження
3 639,90 - 7.33%

55 883,32

2021 рік
(січень-серпень)
58 576,91
Податкові
надходження
21 035,22 - 35.91%
Неподаткові
надходження
2 492,46 - 4.26%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
В селі Веселе наявний банкомат акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України».
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
В селі Веселе Старобільського району наявна вільна земельна ділянка площею
20,7 га.
Назва
ділянки

земельної Інвестиційна пропозиція Greenfield
Район, місцевість

Характеристика
(ділянки)

Транспортне
положення

Старобільський район,
село Веселе
Власник (и)
Комунальна власність
Інформація про власника
05387305
(код за ЄДРПОУ, юридична та поштова Луганська
область,
адреса, телефон, факс, e-mail)
Старобільський район,
с.Веселе 9-51-38
Форма власності
комунальна
Максимально доступна площа (як одна 20,7
ділянка), га
Умови
використання
/ оренда
придбання(власність/постійне
користування/оренда/інше (уточніть)
Цільове призначення
Під
господарськими
дворами
Використання землі на даний час
Не використовується
Чи були проведені геологічні дослідження Ні
ділянки (так/ні)
Ризик затоплення чи зсувів землі (так/ні) ні
землі
Підземні перешкоди (так/ні)
Підземний водогін
Наземні та повітряні перешкоди (так/ні) ЛЕП
Будинки чи інші конструкції на ділянці Залишки зруйнованих
(так/ні)
будівель
Доступ доріг до ділянки (вид та ширина Відстань від земельної
доступної дороги)
ділянки
до

Інженерна
інфраструктура

Найближча
автомагістраль/дорога
національного значення, км
Відстань до залізничної колії, км
Відстань до залізничної під’їзної колії, км
Назва найближчого діючого аеропорту та
відстань до нього, км
Назва найближчого річкового/морський
порту та відстань до нього, км
Електрифікація (так/ні)

асфальтованої дороги
0,5км
Т1308
Відстань 0,5км
25км
25км
Міжнародний аеропорт
Сєвєродонецьк 120км
Дніпропетровський
річний порт 450км
ні

Газифікація (так/ні)
Водопостачання (так/ні)
Очисні споруди (так/ні)
Телекомунікації (так/ні)

Ні
Ні
Ні
Ні

Чи
є
на
ділянці
стабільне
покриття Так
мобільним/інтернет
зв’язком

- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Цільове призначення
Землі
сільськогосподарського
призначення
36

Землі житлової
та громадської
забудови

Землі промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики та іншого
призначення
5
11
ВСЬОГО 53 ділянки

Землі водного
фонду

2

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Глина тугоплавка
Ресурси підземних вод
1343,8 тис. т.
22,7 тис. м3/добу
Розвідано запаси: сланцевого газу; нафти, глини
Наявні запаси: -кам’яного вугілля, глини, гальки, гравію

- Розподіл економіки громади
Чмирівська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 42 фермерських господарств, які використовують
15 480 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 86, з них:
- 3 середніх підприємств;
- 43 малих підприємств;
- 40 фізичних осіб-підприємців.
- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 39 підприємств
роздрібної торгівлі, загальною площею 741,51 м2, із них:
- 31 продовольчих магазинів;
- 6 непродовольчих магазинів;
- 2 об’єктів торгівлі напівстаціонарні.
- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Чмирівської громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
10%
15%

Туристичний збір на території Чмирівської громади
Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

Відсоткові ставки
0,5%
1%

Ставки земельного податку на території Чмирівської громади
Вид цільового призначення земель

№ з/п Назва
1
1.1
1.3
2
2.1
2.2
2.3
3

Землі сільськогосподарського призначення
Для ведення особистого та підсобного селянського
господарства
Для іншого сільськогосподарського призначення
Землі житлової забудови
Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
Для колективного житлового будівництва
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного
житлового будинку та будівель тимчасового проживання
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, будівель
ринкової інфраструктури, інших будівель громадської забудови

Ставки податку
(відсотків нормативної
грошової оцінки)
для
для
юридичних фізичних
осіб
осіб
1,00
1,00
2,00

1,00

3,00
1,00

3,00
1,00

1,00

0,05

1,00

0,03

1,00

0,30

1,0

1,0

3,00

3,00

4
5
6
7
8
9
9.1

10
11
12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів
побутового обслуговування
Землі природно-заповідного фонду
Землі оздоровчого призначення
Землі рекреаційного призначення
Землі історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення
Землі водного фонду
Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших
лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних
захисних смуг морів, морських заток і лиманів
Землі промисловості, транспорту
Землі зв’язку, енергетики
Землі оборони

1,50

1,50

1,00
1,00
2,00
1,00
0,10
0,50

1,00
1,00
2,00
1,00
0,10
0,50

1,00

1,00

1,00
3,00
1,00

1,00
3,00
1,00

- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
В Чмирівській громаді функціонує Центр надання адміністративних послуг.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Громада активно бере участь у різних Конкурсах проєктів, які проводяться в
Україні.
Партнерами в реалізації проєктів на території Чмирівської громади є:
- Програма розвитку ООН за напрямками:
- Спільна програма ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та
сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України».
- Компоненту 3 «Відновлення управління та сприяння примиренню в
постраждалих від кризи громадах України» щодо створення ЦНАПу.
- Програма «Верховенство права та безпека на рівні громад у постраждалих від
конфлікту районах України».
- Програма «Відновлення та розбудова миру», Проєкт «Розроблення стратегій
місцевого соціально-економічного розвитку, планів організаційного розвитку
органів управління, а також надання навчально-консультаційного супроводу
процесу планування організаційного розвитку в 7 об’єднаних територіальних
громадах Луганської та Донецької областей»
- «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»
- Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ).
- ГО «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону».
- Програма Ради Європи «Децентралізація та територіальна консолідація
України» спільно з БФ «Творчий центр ТЦК».

12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
Ефективність влади відображається шляхом публікацій розпорядчих
документів на офіційних сайтах, публікаціях та інформування населення через
офіційні сайти та через інтернет-сторінки в соціальних мережах.
Сесії Чмирівської громади відбуваються у прямій трансляції, що надає
можливість громадянам особисто переконатися в прозорості та аргументовано
розглянутих питань та прийнятих рішень.
На офіційній сторінці громади існує «Симулятор бюджету Чмирівської».
Наявна електронна форма зворотного зв’язку https://cutt.ly/wRSNeMa
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
333,3

У тому числі
діоксиду сірки, т
26,9

оксидів азоту, т
12,7

*Інформація в межах колишнього Старобільського району - Старобільська,
Чмирівська та Шульгинська громада.
- водопостачання та якісні характеристики питної води
Показники якості питної води наступні:
- Жосткість загальна - 13,6 ммоль/дм3,
- Сухий залишок - 1900 мг/дм3
- Хлориди - 600мг/дм3
-система утилізації відходів
КП «Обрій» надає послуги з вивезення твердих побутових відходів на полігон
КП «Благоустрій м. Старобільськ» згідно договору.
Загальні обсяги вивезення сміття становлять:
- за рік - 3,35 тис.м3,
- за календарний місяць - 279 м3.
Полігонів ДЛЯ утилізації відходів на території Чмирівської сільської ради немає.
-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- відсутність громадянської свідомості у громадян і самі жителі засмічують
навколишнє середовище, утворюють стихійні сміттєзвалища, не бажаючи укладати
договір і оплачувати послуги з вивезення сміття
14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
На території громади існує гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення
«Шпотинське джерело».
- наявність та кількість об’єктів рекреації та оздоровлення
На території громади є сосновий бір, рекреаційна зона в межах річки Айдар та
соснового бору де розташований дитячий табор відпочинку «Сосновий».

- наявність та кількість розроблених туристичних маршрутів
1. Туристсько-краєзнавчий маршрут «Три сосни» - довжина активної частини
маршруту 12 км, тривалість 3,5 години;
2. Туристсько-краєзнавчий маршрут «Притоки Айдара» - довжина активної
частини маршруту 77 км, тривалість 6 діб;
3. Туристсько-краєзнавчий маршрут «А ми тую славу збережемо» - довжина
активної частини маршруту 76 км, тривалість 5 діб.
Окрім того, туристичні кампанії, маршрути та екскурсії проводять різноманітні
громадські організації, жителі громади.
З метою відвідування відповідних об’єктів можливо звернутися, для отримання
консультації, до відділу освіти, культури, молоді та спорту Чмирівської сільської
ради:
Приходько Наталія Валентинівна
Телефон: +38 (099) 089-95-01
E-mail: chmyrivska.rada@gmail.com
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
На території Чмирівської сільської ради мається водний об'єкт - річка Айдар (за
межами населеного пункту).
- наявність спортивної інфраструктури
На території Чмирівської сільської територіальної громади діють такі спортивні
споруди:
- 1 сільське футбольне поле;
- 1 футбольне міні-поле зі штучним покриттям;
- 1 волейбольно-баскетбольний майданчик зі штучним покриттям;
- 2 спортивні зали закладів загальної середньої освіти;
- 2 вуличні пришкільні спортивні комплекси;
- 1 хореографічна зала.
На базі Центру культури і дозвілля Чмирівської сільської ради Старобільського
району Луганської області діють спортивні гуртки та секції з футболу, волейболу та
баскетболу, аеробіки, фітнесу.
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
№ Назва об'єкта ресторанного господарства
з/п

Всього, од
Кількість,
од.

Кількість
посадкових
місць, од.

1

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:

3

190

2

Кафе, закусочні, буфети тощо

3

190

- кількість відвідувачів громади
Роки

2018
2019
2020

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
10380
3411

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

*За даними Головного управління статистики у Луганській області
- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- День села/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам;
- Фестиваль родинних талантів best-fest.
15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
1. Переробна промисловість (провідною галуззю економіки громади є сільське
господарство та харчова промисловість, тому наявна потреба у будівництві
комплексу зі зберігання та переробки сільськогосподарських культур та наповнення
агрологістичного хабу продукцією).
2. Впровадження сонячних електростанцій, які надають електропостачання за
«Зеленим тарифом» (кліматична зона сприятлива для впровадження додаткових
сонячних електростанцій).
16. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти)
На території Чмирівської сільської ради діють громадські формування:
Громадська організація «Чмирівський світанок»; Громадська організація
«Вишневий цвіт Старобільщини»; Громадська організація «Бутівська сільська
родина Старобільщини»; Громадська організація «Чмирівська ветеранська
Берегиня»; Громадська організація «Шпотинське джерело Старобільщини»;
Громадська організація «Золота Нива Старобільщини»; Ініціативна група «Мay
Woman»; Ініціативна група «Women in the creative world»; Ініціативна група сіл
Бутове та Піщане; Координаційна рада з гендерних питань
17. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб
Голова Чмирівської сільської ради – Яришев Сергій Миколайович
Телефон: +308990899501
Електронна адреса: chmyrivska.rada@gmail.com

ШУЛЬГИНСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
1. Загальна інформація про Шульгинську територіальну громаду
Відстань автомобільними шляхами до:
м. Харків - 239 км;
м. Маріуполь - 299 км;
м. Одеса (морський порт) - 802 км;
м. Київ - 263 км.
Ягодин (пункт пропуску з Республікою Польща) – 1249 км.
Малі Селменці (пункт пропуску з Словацькою Республікою) - 1564 км.
Чоп (пункт пропуску з Угорщиною) - 1553 км.
Дякове (пункт пропуску з Румунією) – 1582 км.
Мамалига (пункт пропуску з Республікою Молдова) – 1240 км.
Сеньківка (пункт пропуску з Республікою Білорусь) – 802 км.
2. Демографія та людський ресурс:
- загальна кількість населення, розподіл населення за гендером
Населення
4286 осіб
з них
Чоловіків
2060 осіб

Жінок
2226 осіб

- кадровий потенціал
Населення у віці:
Молодшому за працездатний
Працездатному
старшому за працездатний

535
2751
1179

- розподіл працюючих по галузям економіки
Основний відсоток населення працює в галузі сільського господарства.
- сільське господарство та переробна промисловість – 47%
- бюджетна сфера – 28%
- торгівельна галузь та надання послуг – 15%
- інше – 10%
- середня заробітна плата по населеному пункту (громаді)
Середня заробітна плата по Старобільському району складає 12 209 грн. (за
3 квартал 2021 року).
Середня заробітна плата по громаді складає ≈ 12 100 грн.
- кількість працюючих та кількість безробітних
За даними Старобільського районного центру зайнятості на обліку безробітних
осіб перебуває 1099 осіб (в межах колишнього Старобільського району Старобільська, Чмирівська та Шульгинська громада).
3.Кількість та профіль закладів освіти, культури, дозвілля;
- 4 дошкільних навчальних закладів;
- 4 загальноосвітніх навчальних закладів;
- 5 закладів первинної допомоги;
- 5 бібліотек;

- 6 інших закладів культури;
- 1 школа мистецтв.
4. Житлова, офісна та виробничо-промислова інфраструктура
Опосередкована вартість 1м2 загальної площі квартир/будинку (з
урахуванням ПДВ) складає 13 938 грн. (відповідно до наказу Міністерства розвитку
громад та територій України від 10.09.2021р. № 230).
5. Обсяг капітальних інвестицій
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2019 рік склав 61,9
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 19,9 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій за статистичними даними за 2020 рік склав 60,1
млн. грн., в т.ч. сільське господарство 20,3 млн. грн.
Обсяг капітальних інвестицій очікуваний у 2021 році складе 27,7 млн. грн., в
т.ч. сільське господарство 10,5 млн. грн.
6. Транспорт, логістика
По території Шульгинської сільської ради проходять дороги національного
(Н21) та обласного значення (Т1306).
Також, через територію громади проходять транзитні внутрішньообласні та
міжобласні маршрути, які забезпечують попит населення у переміщенні до міст
обласного значення, таких як Сєвєродонецьк, Харків, Полтава, Дніпро, Київ та інші.
7. Телекомунікаційні системи (у тому числі мережа "Інтернет")
На території Міловської територіальної громади провадять діяльність 3
інтернет-провайдерів (ПАТ «Укртелеком», «Альфа ІР» та ТОВ «Мережа+), які
надають послуги провідного (кабельного) та безпровідного інтернету.
Мобільний зв’язок та інтернет, завдяки 3G та 4G покриття, забезпечується 3
операторами (Київстар, Lifecell, Vodafone).
8. Бюджетні можливості (сума надходжень, структура бюджетних
надходжень)
2020 рік
Сума надходжень, тис. грн.

33 237,19

2021 рік (січень-серпень)
58 576 908.57

Структура надходжень,
тис. грн.

Податкові надходження
14 854, 19 - 44.69%
Неподаткові надходження
353,23 - 1.06%

Податкові надходження
10 051,59 - 40.06%
Неподаткові надходження
318,32 - 1.27%

9. Фінансово-кредитна система (наявність банківських, фінансових та
кредитних установ, мережа банкоматів та безконтактних способів оплати)
В громаді функціонує відділення акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України»
10. Економічний потенціал:
- Кількість вільних земельних ділянок (за цільовим призначенням)
На території Шульгинської територіальної громади наявні наступні вільні
земельні ділянки:
- (класифікація 01.03) двадцять вісім ділянок загальною площею 56,7579 га;
- (класифікація 16.00) двадцять ділянок загальною площею 112,076 га.

- Кількість орендованих земельних ділянок (за цільовим призначенням та
строком оренди)
Землі
сільськогосподарського
призначення
39

Цільове призначення
(кількість)
Землі житлової
Землі водного Землі промисловості, транспорту,
та громадської
фонду
зв'язку, енергетики, оборони та
забудови
іншого призначення
5
3
3
ВСЬОГО: 50 орендованих ділянок

- Якісні характеристики земельних ділянок (для сільськогосподарського
призначення)
Територія громади відноситься до Троїцько-Старобільського агроґрунтового
району, який характеризується значною строкатістю ґрунтового покрову і являється
містом формування зональних ґрунтів – чорноземів звичайних, які в
номенклатурному стані ґрунтів громади займають переважне місце – понад 85%
площі рілля.
Середній вміст гумусу в ґрунтах за даними агрохімічної паспортизації складає
3,93%. Ґрунти містять азоту, що легко гідролізується 107 мг/кг.
За даними останнього циклу агрохімічної паспортизації, вміст активних
фосфатів становить в середньому 75 мг/кг ґрунту.
- Наявність корисних копалин
Пісок для будівельних розчинів
Ресурси підземних вод
3
905 тис. м
15 тис. м3/добу
Розвідано запаси: - сланцевого газу;- нафти.
Наявні запаси: -кам’яного вугілля, глини, гальки, гравію

- Розподіл економіки громади та за рівнем розвитку (мале, середнє, велике)
Шульгинська громада розташована в регіоні, економіка якого базується
переважно на виробництві продукції сільського господарства та харчової
промисловості.
На території громади діють 23 фермерських господарств, які використовують
7 522 га земель.
Кількість суб'єктів малого та середнього підприємництва, одиниць: 136, з них:
- 56 середніх підприємств;
- 40 малих підприємств;
- 40 фізичних осіб-підприємців.
- Кількість супермаркетів, ринків, продовольчих/непродовольчих
магазинів, загальна площа
Торгівельне обслуговування мешканців громади здійснюють 41 підприємство
роздрібної торгівлі, загальною площею 2164,5 м2, із них:
- 29 продовольчих магазинів;
- 11 непродовольчих магазинів;
- 1 об’єкт торгівлі напівстаціонарний.

- Місцеві податки та обмеження, преференції
Ставки єдиного податку на території Шульгинської громади
№ з/п

Види економічної діяльності
I група платників єдиного податку
IІ група платників єдиного податку,

1
2

Розмір ставки єдиного податку
(відсоток до розміру
прожиткового мінімуму)
10%
20%

Ставки земельного податку на території Шульгинської громади
№ з/п

1
1.1
2
2.1
2.2
3
3.1

3.2

3.3
4
5
6
6.1
6.2
7
8
9
9.1

10
10.1

11
11.1

Вид цільового призначення земель

Землі сільськогосподарського призначення
Для збереження та використання земель природно-заповідного
фонду
Землі житлової забудови
Для колективного житлового будівництва
Для колективного гаражного будівництва та іншої житлової
забудови
Землі громадської забудови
Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної
інфраструктури та закладів громадського харчування, будівель
кредитно-фінансових установ
Для будівництва та обслуговування будівель закладів
комунального обслуговування,
розміщення та постійної
діяльності органів ДСНС
Для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови
Землі природно-заповідного фонду
Землі оздоровчого призначення
Землі рекреаційного призначення
Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури
і спорту
Для індивідуального дачного будівництва
Землі історико-культурного призначення
Землі лісогосподарського призначення
Землі водного фонду
Для проведення науково-дослідних робіт, будівництва та
експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих
закладів
Землі промисловості
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості
Землі транспорту
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного
транспорту,
авіаційного транспорту,
трубопровідного
транспорту

Ставки податку
(відсотків
нормативної
грошової оцінки)
для
для
юридичних фізичних
осіб
осіб
0,5
0,5
1,00

1,00

0,5
0,50
1,00

0,04
0,50
1,00

1,0
3,00

1,0
3,00

0,10

0,10

0,50

0,50

1,00
1,00
1,00
0,10

1,00
1,00
1,00
0,10

0,50
0,30
0,10
1,50
1,00

0,05
0,30
0,10
0,50
1,00

2,00
0,30

1,50
0,15

1,00
3,00

1,00
3,00

11.3
11.4
12
12.1
13
14
15
16
17

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд
автомобільного транспорту та дорожнього господарства
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій
Землі зв’язку
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів
поштового зв'язку
Землі енергетики
Землі оборони
Землі запасу
Землі резервного фонду
Землі загального користування

6,00

6,00

2,00

1,00

3,00
1,00

3,00
1,00

3,00
1,00
1,00
1,00
4,0

3,00
1,00
1,00
1,00
2,0

Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
на території Шульгинської громади
№з/п

Найменування

Ставки податку
для
юридичних
осіб
0,3

для
фізичних
осіб
0,05

0,50

0,5

1.
2.
2.1

Будівлі житлові
Будівлі нежитлові
Ресторани та бари

2.2

Інші будівлі для тимчасового проживання

0,3

0,05

2.3

Торгові центри, універмаги, магазини

0,25

0,25

2.4

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,25

0,25

2.5

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,25

0,25

2.6

0,1

0,1

0,25

0,25

2.8

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін.
Бази та склади підприємств торгівлі й громадського
харчування
Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,1

0,1

2.9

Будівлі торговельні інші

0,25

0,25

3

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

0,1

0,1

3.1

Гаражі наземні

0,050

-

4

Резервуари, силоси та склади
Будівлі
сільськогосподарського
лісівництва та рибного господарства

0,05

0,05

0,1

0,1

2.7

5

призначення,

Туристичний збір на території Шульгинської громади
Внутрішній туризм
Для в’їзного туризму

Розмір ставки
0,1%
0,1%

- SMART- технології населеного пункту (громади), а саме: наявність
проєктів(у тому числі реалізованих), які направлені на впровадження новітніх
цифрових технологій у різні сфери суспільно-економічного життя населеного
пункту (громади)
В громаді функціонує Шульгинський центр надання адміністративних послуг.
11. Міжнародна співпраця (у тому числі МТД), перелік міжнародних
партнерів, стан реалізації проєктів.
Громада впроваджує співпрацю з дитячим фондом UNICEF, програмою
розвитку ООН (ПРООН), агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
Швейцарсько-українським проєктом DESPRO, українським фондом соціальних
інвестицій (УФСІ), міжнародним фондом «Відродження» та іншими міжнародними
та вітчизняними партнерами
12. Новації в управлінні (ефективність, відкритість, прозорість місцевої
влади, впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в
управлінні, створення умов для спрощеної системи ведення бізнесу)
Шульгинська сільська територіальна громада має свій офіційний веб-сайт та
сторінку в соціальній мережі Facebook.
Адреса сайту Шульгинської громади: https://cutt.ly/8RSNGCS
Адреса сторінки в facebook: https://cutt.ly/1RSNKJ0
Адреса сторінки в facebook відділу освіти, культури, молоді та спорту
Шульгинської сільської ради: https://cutt.ly/mRSNXdy
13. Екологія:
-обсяги викидів
Обсяги викидів, т
333,3

У тому числі
діоксиду сірки, т
26,9

оксидів азоту, т
12,7

*Інформація в межах колишнього Старобільського району - Старобільська,
Чмирівська та Шульгинська громада.
- водопостачання та якісні характеристики питної води
Водозабір здійснюється з артезіанських свердловин. Господарсько-питне
водопостачання здійснюється з індивідуальних нецентралізованих джерел. Відсоток
населення, що користується водою з індивідуальних свердловин – 87%,
централізованим водопостачанням охоплено 13% населення громади (село Кам’янка
та села Малохатського старостату).
- система утилізації відходів
Наявна потреба та можливості щодо започаткування організації або
підприємства по збору, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів.
Проводяться щорічні заходи з мінімізації стихійних звалищ силами небайдужих
жителів, інформування та попередження населення про недопущення утворення
стихійних звалищ на території Шульгинської сільської ради.
-наявність факторів, які негативно впливають на екологію
- стихійні сміттєзвалища

14. Розвиток туризму та дозвілля:
- наявність пам’яток природи, біологічних, дендрологічних, гідрологічних
пам’яток, у тому числі місцевого значення
1. Пам’ятка природи гідрологічна «Лозовське джерело» - Старобільський
район, за 3 км на південний захід від с.Лозовівка, на правому схилі балки Криничний
яр, котрий відкривається в долину р. Айдар.
- наявність річок, озер, боліт, джерел мінеральної води
річка Айдар.
- наявність парків, скверів, ігрових майданчиків (кількісно)
Наявний новітній дитячий майданчик біля будівлі Шульгинського центру
надання адміністративних послуг.
- наявність спортивної інфраструктури
На території Шульгинської громади працюють 2 діючих спортивних зали в
с. Шульгинка та в с. Байдівка.
Також у Шульгинській загальноосвітній є віддалене робоче місце тренера
Старобільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби,
участь у секції приймає близько 50 осіб.
- кількість закладів харчування та ресторанного господарства
Всього, од
№
з/п

1
2
3

Назва об'єкта ресторанного господарства

Всього об'єктів ресторанного господарства, з них:
Бари
Їдальні

Кількість, од.

Кількість
посадкових
місць, од.

7
2
5

362
100
262

- кількість відвідувачів громади за останні три роки (по роках окремо)
Роки

2018
2019
2020

Кількість туристів,
обслугованих туроператорами та
турагентами, усього осіб
6261
10380
3411

У тому числі
виїзні туристи
внутрішні
туристи
6175
86
8610
1770
3373
38

*За даними Головного управління статистики у Луганській області
- наявність щорічних фестивалів, інших заходів
- День села/громади;
- День сільгоспвиробників;
- Заходи присвячені державним святам;
15. Пріоритетні для інвестування сфери діяльності та інвестиційні
пропозиції громади.
1. Переробна промисловість (провідною галуззю економіки громади є сільське
господарство та харчова промисловість, тому наявна потреба у будівництві

комплексу зі зберігання та переробки сільськогосподарських культур та наповнення
агрологістичного хабу продукцією).
2. Впровадження сонячних електростанцій, які надають електропостачання за
«Зеленим тарифом» (кліматична зона сприятлива для впровадження додаткових
сонячних електростанцій).
16. Здобутки та досягнення населеного пункту (громади).
Громада стала переможцем всеукраїнської програми «Нове село» та наразі
першою у країні впроваджує проєкт зі створення сучасного простору із сервісною
зоною, у якій планується надання державних соціальних послуг, а також послуг, які
надають місцеві підприємці.
В Шульгинській сільській громаді відкрився сучасний сервісний центр
адміністративних та соціальних послуг за програмою Президента Володимира
Зеленського «Нове село».
17. Розвиток громадського життя (кількість наявних громадських
організацій, профіль їх діяльності, реалізовані проєкти).
На території громади наявні громадські організації:
- Спілка громадян власників (співвласників) с. Шульгінка;
- ГО "Старобільська громадська організація "Воля";
- ГО "Шульгинські зорі";
- ГО Шульгинська первинна районна організація Всеукраїнського союзу жінок
- трудівниць "За майбутнє дітей України";
- ГО "асоціація сільгоспвиробників Шульгинської громади";
- ГО "Шульгинська організація "від мрії до дії";
- ГО "Різнірівні".
18. Контакти відповідальних за міжнародні зв'язки інвестицій осіб.
Голова Шульгинської сільської ради - Петренко Наталя Миколаївна
Електронна адреса: shulginka.otg@ukr.net

КОНТАКТНІ ОСОБИ
СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Череватий Володимир Олександрович, перший заступник голови Старобільської
районної державної адміністрації Луганської області.
E-mail: cherevatyv@gmail.com
Вірютіна Олена Олексіївна, начальник відділу соціально-економічного розвитку
територій Старобільської районної державної адміністрації Луганської області.
E-mail: virutina123@ukr.net
Заволодько Олексій Олександрович, провідний спеціаліст відділу соціальноекономічного розвитку територій Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області.
E-mail: alekszavko@gmail.com

