
    
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
13 серпня 2021 р.   смт Ємільчине №155 

 
Про показники муніципальної 
статистики Ємільчинської селищної 
ради 

 
 
 

 
 

З метою створення селищної бази даних у всіх сферах місцевого самоврядування як 
інструменту для місцевого економічного і соціального розвитку, доступного для керівників, 
фахівців та жителів територіальної громади, відповідно до пп.1 п. «а» ст. 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ : 
 
1. Взяти участь у проекті «Автоматизована система муніципальної статистики»  
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». 
 
2. Затвердити показники муніципальної статистики за окремими напрямками (Додатки 1-14). 
 
3. Відповідальним за взаємодію із зазначеним проектом визначити заступника селищного 
голови Володимира ЄВТУХА. 
 
4. Старостам, виконавчим органам ради, комунальним установам та підприємствам  до 28 
серпня 2021 року надати у селищну раду відповідні показники муніципальної статистики 
селищної ради згідно затверджених форм станом на 1 січня 2021 року. 
 
5. Заступнику селищного голови Володимиру ЄВТУХУ разом із відділом економічного 
розвитку, інвестицій, транспорту, комунальної власності селищної ради (Оксана 
СОЛЯННІКОВА) забезпечити внесення показників муніципальної статистики селищної ради 
у Автоматизовану систему муніципальної статистики «Асоціації міст України» до 31 серпня 
2021 року. 
  
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника селищного голови 
Олександра РОМАНЮКА. 
 

 

Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 



 
 Додаток 1 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
ПОКАЗНИКИ  

муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Населення» 
 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

Ключовий  Чисельність наявного населення на кінець звітного року ( на 1 
січня наступного за звітним року) 

тис. осіб  

  Середньорічна чисельність наявного населення селища  тис. осіб  
  Середньорічна чисельність наявного населення селищної ради тис. осіб  
  Чисельність постійного населення на кінець звітного року тис. осіб  
Ключовий  Площа територіальної громади кв. км  
  Густота населення  тис. осіб/кв.км  
  Розподіл населення за статтю     
Ключовий  Кількість чоловіків  тис. осіб  
Ключовий  Кількість жінок  тис. осіб  
  Кількість чоловіків на 100 жінок  осіб  
  Розподіл населення за віком     
  кількість населення , молодшого від працездатного віку в т.ч. тис. осіб  
  кількість населення від 0 до 6 років включно тис. осіб  
  кількість населення віком від 7 до 16 років тис. осіб  
  кількість населення працездатного віку тис. осіб  
  кількість чоловіків працездатного віку тис. осіб  
  кількість жінок працездатного віку тис. осіб  
  кількість населення старшого від працездатного віку  тис. осіб  
  кількість чоловіків старших від працездатного віку тис. осіб  
  кількість жінок старших від працездатного віку  тис. осіб  
  Розподіл населення за віком у %     
Ключовий  населення молодше від працездатного віку у % до всього 

населення  
%  

Ключовий  населення працездатного віку у % до всього населення  %  
Ключовий  населення старшого від працездатного віку у % до всього 

населення  
%  

  Демографічні показники     
  Кількість пенсіонерів на кінець звітного періоду  тис. осіб  
  Кількість народжених за звітний рік  тис. осіб  
  Кількість померлих за звітний рік  тис. осіб  
Ключовий  Кількість пенсіонерів на 1000 жителів  осіб  
  Кількість народжених на 1000 жителів  осіб  
  Кількість померлих на 1000 жителів  осіб  
  Приріст(зменшення) наявного населення в порівнянні до 

попереднього року  
осіб  

  Природний приріст (зменшення) осіб  
  Міграційний приріст (зменшення) осіб  
Ключовий  Приріст (зменшення) населення на 1000 жителів осіб  
  Природній приріст (зменшення населення) на 1000 жителів осіб  
  Міграційний приріст (зменшення ) населення на 1000 жителів осіб  
  Зайнятість та доходи     
  Чисельність зареєстрованих безробітних  осіб  
  Рівень зареєстрованого безробіття %  
  Рівень зареєстрованого безробіття серед жінок  %  
  Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних 

робочих місць 
вакансії  



  Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію осіб/вакансію  
  Кількість створених нових робочих місць одиниць  
  Рівень працевлаштування %  
  Працевлаштовано всього осіб  
  Працевлаштовано жінок осіб  
  Працевлаштовано жінок у % до всіх працевлаштованих %  
Ключовий  Середньомісячна заробітна плата найманого працівника грн.  
  Загальна заборгованість із виплати заробітної плати (на 31.12 

звітного року), всього 
тис.грн.  

  в т.ч. на економічно-активних підприємствах тис.грн.  
  на підприємствах банкрутах тис.грн.  

 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 
 
                
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 2 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Селищний бюджет. Доходи» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Доходи всього (план-рішення ради) тис.грн.   
  Доходи всього (уточнений план) тис.грн.   
Ключовий Доходи всього (факт) тис.грн.   
  Виконання річного плану по Доходи всього (факт) %  
  Доходи на 1 жителя    
  Доходи на 1 жителя (план-рішення ради) грн./особу  
  Доходи на 1 жителя (уточнений план) грн./особу  
  Доходи на 1 жителя (факт) грн./особу  
  Загальний фонд всього    
  Загальний фонд всього (план-рішення ради)  тис.грн.  
  Загальний фонд всього (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Загальний фонд всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Загальному фонду  %  
  Загальний фонд у % до Доходів всього %  
  Дотації загального фонду    
  Базова  або реверсна дотація(план-рішення ради) тис.грн.  
  Базова дотація (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Базова дотація (факт) тис.грн.  
  Виконання річного показника по Базовій дотації (факт) %  
  Базова дотація у % до Загального  фонду %  
  Субвенції загального фонду    
  Субвенції загального фонду всього(план-рішення ради) тис.грн.  
  Субвенції загального фонду всього (уточнений план)  тис.грн.  
Ключовий Субвенції загального фонду всього (факт)  тис.грн.  
  Виконання річного показника по Субвенції загального фонду всього 

(факт) 
%  

  Субвенції на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям та інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям 

тис.грн.  

  Субвенція на виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим 
сім"ям та інвалідам з дитинства , дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям 

тис.грн.  

  Субвенції на надання пільг на субсидії населенню на оплату 
комунальних послуг 

тис.грн.  

  Субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого палива та скрапленого газу 

тис.грн.  

  Субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей , позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам -вихователям і прийомним батькам 

тис.грн.  

  Субвенції на соціально-економічний розвиток тис.грн.  
  Інші субвенції тис.грн.  
  Податок з доходів фізичних осіб    
  Податок з доходів фізичних осіб (план-рішення ради) тис.грн.  
  Податок з доходів фізичних осіб (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Податок з доходів фізичних осіб (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану Податку з доходів фізичних осіб %  



  Податок з доходів фізичних осіб в розрахунку на 1 жителя грн./особу  
  Акцизний податок  (уточнений план) тис.грн.  
  Акцизний податок (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану Акцизного податку  %  
  Спеціальний фонд    
  Спеціальний фонд (план-рішення ради) тис.грн.  
  Спеціальний фонд (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Спеціальний фонд (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Спеціальному фонду %  
  Спеціальний фонд у % до Доходів всього %  
  Трансферти (субвенції) спеціального фонду    
  Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (план) тис.грн.  
Ключовий Трансферти (субвенції) спеціального фонду всього (факт) тис.грн.  
  Субвенція спеціального фонду на надання пільг на субсидії населенню 

на оплату комунальних послуг (план) 
тис.грн.  

  Субвенція спеціального фонду на надання пільг на субсидії населенню 
на оплату комунальних послуг (факт) 

тис.грн.  

  Субвенція спеціального фонду на соціально-економічний розвиток 
(план) 

тис.грн.  

  Субвенція спеціального фонду на соціально-економічний 
розвиток(факт) 

тис.грн.  

  Субвенція спеціального фонду на погашення заборгованості минулих 
років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
водопостачання і водовідведення(план) 

тис.грн.  

  Субвенція спеціального фонду на погашення заборгованості минулих 
років з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
водопостачання і водовідведення (факт) 

тис.грн.  

  Інші субвенції спеціального фонду (план) тис.грн.  
  Інші субвенції спеціального фонду(факт) тис.грн.  
  Бюджет розвитку    
  Бюджет розвитку (план -рішення ради) тис.грн.  
  Бюджет розвитку (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Бюджет розвитку(факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Бюджету розвитку %  
  Бюджет розвитку у % до спеціального фонду %  
  Інші надходження до спеціального фонду    
  Надходження коштів від відчуження комунального майна (план-

рішення ради) 
тис.грн.  

  Надходження коштів від відчуження комунального майна (уточнений 
план) 

тис.грн.  

  Надходження коштів від відчуження комунального майна (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Надходження від відчудження 

комунального майна 
%  

  Надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського 
призначення (план-рішення ради) 

тис.грн.  

  Надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського 
призначення (уточнений план) 

тис.грн.  

  Надходження коштів від продажу земель несільськогосподарського 
призначення (факт) 

тис.грн.  

  Виконання річного показника по надходження від продажу земель не 
с/г призначення 

%  

  Власні надходження   всього     
  Власні доходи всього(план -рішення ради) тис.грн.  
  Власні доходи всього (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Власні доходи всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Власні доходи всього %  
  Власні доходи у відсотках до доходів всього (факт) %  
  Власні доходи в розрахунку на 1 жителя (уточнений план) грн./особу  
  Плата за землю    
  Оренда комунального майна    
  Оренда комунального майна (план- рішення ради) тис.грн.  



  Оренда комунального майна (уточнений план ) тис.грн.  
  Оренда комунального майна (факт) тис.грн.  
  Виконання річного показника по Оренді комунального майна %  
  Оренда комунального майна у % до Власних надходжень %  
  Податок на прибуток підприємств комунальньої власності    
  Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (план-

рішення ради) 
тис.грн.  

  Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (уточнений 
план) 

тис.грн.  

  Податок на прибуток підприємств комунальньої власності (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану Податок на прибуток підприємств 

комунальньої власності 
%  

  Податок на прибуток підприємств комунальньої власності у % до 
Власних надходжень 

%  

  Місцеві податки та збори всього    
  Єдиний податок (план-рішення ради) тис.грн.  
  Єдиний податок (уточнений план) тис.грн.  
  Єдиний податок (факт)  тис.грн.  
  Виконання річного плану по Єдиному податку %  
  Плата за землю (план-рішення ради) тис.грн.  
  Плата за землю (уточнений план) тис.грн.  
  Плата за землю (факт) тис.грн.  
  Виконання річного показника Плата за землю  %  
  Плата за землю у відсотках до власних надходжень  %  
  Місцеві податки та збори всього(план рішення сесії) тис.грн.  
  Місцеві податки та збори всього( уточнений план ) тис.грн.  
  Місцеві податки та збори всього(факт) тис.грн.  
  Місцеві податки та збори всього(факт)у % до власних надходжень %  
  Збір за паркування автотранспорту (план рішення ради) тис.грн.  
  Збір за паркування автотранспорту ( уточнений план ) тис.грн.  
  Збір за паркування автотранспорту (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Збір за паркування автотранспорту  %  
  Збір за паркування автотранспорту у % до Місцеві податки та збори %  
  Туристичний збір (план рішення ради) тис.грн.  
  Туристичний збір (уточнений план) тис.грн.  
  Туристичний збір (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Туристичний збір %  
  Туристичний збір у % до Місцеві податки та збори %  
  Податок на нерухоме майно (уточнен план) тис.грн.  
  податок на нерухоме майно (факт) тис.грн.  
  Транспортний податок (уточнен план) тис.грн.  
  Транспортний податок (факт) тис.грн.  
  Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (факт) 
тис.грн.  

  Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 

тис.грн.  

  Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно  (факт) 

тис.грн.  

  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності     
  Збір за паркування автотранспорту    
  Туристичний збір( з 2011р)    
  Ринковий збір (до 2011р)    
  Фінансування    
  Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(план -рішення ради) 
тис.грн.  

  Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(уточнений план) 

тис.грн.  

  Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(факт) 

тис.грн.  

  Інші надходження    
  Екологічний податок (уточнен план) тис.грн.  



  Екологічний  податок(факт) тис.грн.  
  Державне мито (факт) тис.грн.  
  Плата за розміщення тимчасово вільних коштів (факт) тис.грн.  
  Інші надходження (факт) тис.грн.  
  Плата за надання інших адміністративних послуг (факт) тис.грн.  

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 3 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
ПОКАЗНИКИ  

муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Селищний бюджет. Видатки» 
 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Видатки всього    
  Видатки всього(план-рішення ради) тис.грн.  
  Видатки всього(уточнений план) тис.грн.  
Ключовий  Видатки всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного показника Видатки всього %  
  Видатки всього на 1 жителя (план-рішення ради) грн./особу  
  Видатки всього на 1 жителя (факт) грн./особу  
  Видатки загального фонду    
  Видатки загального фонду всього(план-рішення ради) тис.грн.  
  Видатки загального фонду всього (уточнений план) тис.грн.  
  Видатки загального фонду всього (факт) тис.грн.  
  Видатки загального фонду за рахунок власних доходів тис.грн.  
  Видатки загального фонду за рахунок трансфертів тис.грн.  
  Виконання річного плану по Видатки загального фонду всього %  
  Видатки спеціального фонду    
  Видатки спеціального фонду(план -рішення ради) тис.грн.  
  Видатки спеціального фонду(уточнений план) тис.грн.  
  Видатки спеціального фонду (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Видатки спеціального фонду %  
  Видатки бюджету розвитку    
  Видатки Бюджету розвитку(план -рішення ради) тис.грн.  
  Видатки Бюджету розвитку(уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Видатки Бюджету розвитку(факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Видатки Бюджету розвитку %  
  Капітальні видатки у видатках Бюджету розвитку (факт) тис.грн.  
  Видатки Бюджету розвитку у % до видатків всього %  
  Видатки на місцеве самоврядування за функціональною 

класифікацією 
   

  Видатки на місцеве самоврядування всього(план -рішення ради) тис.грн.  
  Видатки на місцеве самоврядування всього (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий  Видатки на місцеве самоврядування всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного показника Видатки на місцеве самоврядування 

всього 
%  

  Видатки на місцеве самоврядування в розрахунку на 1 жителя грн./особу  
  Штатна чисельність працівників місцевого самоврядування всього осіб  
  Штатна чисельність посадовців місцевого самоврядування чоловіків осіб  
  Штатна чисельність посадовців місцевого самоврядування жінок осіб  
  Штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування, 

що не є посадовими особами місцевого самоврядування 
осіб  

  Частка працівників органів місцевого самоврядування, що не є 
посадовими особами місцевого самоврядування в загальній кількості 
працівників місцевого самоврядування 

%  

  Чисельність працівників органів місцевого самоврядування на 10 000 
населення 

осіб  

  Штатна чисельність працівників місцевого самоврядування всього 
(план) 

осіб  

  Видатки на місцеве самоврядування за економічною 
класифікацією 

   

  Заробітна на плата з нарахуваннями у видатках на місцеве тис.грн.  



самоврядування 
  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар у видатках на місцеве 

самоврядування 
тис.грн.  

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у видатках на місцеве 
самоврядування 

тис.грн.  

  Заробітна плата з нарахуваннями у % до видатків на місцеве 
самоврядування 

%  

  Предмети, матеріали, обладнання, інвентар у % до видатків на місцевн 
самоврядування 

%  

  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у % до видатків на 
місцеве самоврядування 

%  

  Видатки на освіту    
  Видатки на освіту всього (план-рішення ради) тис.грн.  
  Видатки на освіту всього (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Видатки на освіту всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану показника Видатки на освіту %  
  Видатки на освіту у % до видатків бюджету всього %  
Ключовий  Видатки на освіту в розрахунку на 1 жителя грн./особу  
  Видатки на охорону здоров'я    
  Видатки на охорону здоров"я всього (план-рішення ради) тис.грн.  
  Видатки на охорону здоров"я всього (уточнений план) тис.грн.  
  Видатки на охорону здоров"я всього (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану показника Видатки на охорону здоровя %  
  Видатки на охорону здоров"я у % до Видатків бюджету всього %  
  Видатки на охорону здоров"я в розрахунку на 1 жителя грн./особу  
  Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення    
  Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (план-

рішення ради) 
тис.грн.  

  Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (уточнений 
план) 

тис.грн.  

Ключовий Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення(факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану показника Видатки на соціальний захист та 

соціальне забезпечення 
%  

  Видатки на соціальний захист у % до видатків бюджету всього %  
  Видатки на соціальний захист в розрахунку на 1 жителя грн./особу  
  Видатки на житлово-комунальне господарство    
  Видатки на житлово-комунальне господарство всього(факт) тис.грн.  
  Видатки на благоустрій    
  Видатки на благоустрій громади (план-рішення ради) тис.грн.  
  Видатки на благоустрій громади (уточнений план) тис.грн.  
Ключовий Видатки на благоустрій громади (факт) тис.грн.  
  Виконання річного плану по Видатки на благоустрій %  
  Видатки на благоустрій у % до видатків бюджету %  
  Видатки на дорожнє господарство    
Ключовий Видатки на дорожнє господарство (факт) тис.грн.  
  Видатки на культуру та мистецтво    
Ключовий  Видатки на культуру та мистецтво(факт) тис.грн.  
  Видатки на фізкультуру та спорт    
Ключовий Видатки на фізкультуру та спорт(факт) тис.грн.  

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 



 Додаток 4 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Економічний розвиток» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Зареєстровані суб"єкти господарської діяльності  (на 31.12 звітного 
року) всього  

одиниць  

Ключовий Зареєстрованих СПД - юридичних осіб одиниць  
Ключовий  Зареєстрованих фізичних осіб -підприємців одиниць  
  Кількість фізичних осіб-підприємців на 10 000 нас.  одиниць  
Ключовий Кількість малих підприємств на 10 000 нас.  одиниць  
Ключовий 
показник 

Обсяг реалізованої продукції промисловості (факт.ціни) всього  тис.грн.  

  Обсяг реалізованої продукції промисловості (факт.ціни) в розрахунку 
на 1 жителя  

грн./особу  

Ключовий  Обсяг реалізованих послуг всього  тис.грн.  
  Обсяг реалізованих послуг на 1 жителя  грн./особу  
Ключовий  Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот) підприємств 

(юридичних і фізичних осіб), у діючих цінах відповідного року всього  
тис.грн.  

  Оборот роздрібної торгівлі (роздрібний товарооборот) підприємств 
(юридичних і фізичних осіб), у діючих цінах відповідного року на 1 
жителя  

грн./особу  

Ключовий  Зовнішньоторговельний оборот товарами всього  тис.дол.  
  Зовнішньоторговельний оборот товарами на 1 жителя  дол/особу  
  Сальдо зовнішньоторговельного обороту  тис.дол.  
Ключовий  Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком всього  тис.дол.  
  Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком на 1 

жителя  
дол/особу  

Ключовий  Видатки селищного бюджету на підтримку підпримництва  тис.грн.  
Ключовий  Надходження до селищного бюджету від малого підприємництва  тис.грн.  
  Питома вага надходжень від малого та середнього підприємництва у 

власних надходженнях бюджету  
%  

  Об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва , створені за 
участю місцевих органів влади  

одиниць  

  Експорт таварів на  жителя одиниць  
  Імпорт товарів на 1 жителя одиниць  

 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 5 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Централізоване 

водопостачання» 
 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

   
Фізична доступність до послуги  

    

Ключовий 
 

Загальна протяжність мережі водопостачання (в т.ч. водогонів, 
вуличної водопровідної мережі, внутрішньоквартальної та 
внутрішньодворової)  

км  

Ключовий Рівень зношеності мережі водопостачання  %  
Ключовий Охопленість населення послугою централізованого водопостачання  %  
  Показник фізичного оновлення мережі централізованого 

теплопостачання 
%  

  Якісна оцінка послуги     
  Аварійність мережі водопостачання  аварій /км  
Ключовий Режим водопостачання  год/добу  
  Кількісна оцінка послуги     
  Загальний обсяг поданої  води власними насосними станціями  та / 

або закупленої води  
тис.куб.м  

  Загальний обсяг поданої води до споживачів тис.куб.м  
Ключовий  Загальний обсяг води , поданої населенню  тис.куб.м  
  Енергоефективність водопостачання  кВт*год/ куб.м   
  Обсяг води, що реалізовано централізованими мережами одному 

мешканцю протягом доби  
куб.м/особу   

Ключовий  Витік та невраховані витрати води  %  
Ключовий  Собівартість виробництва та постачання питної води  грн./куб.м  
Ключовий  Середній тариф водопостачання для населення  грн./куб.м  
  Середній тариф водопостачання для бюджетних організацій  грн./куб.м  
  Середній тариф водопостачання для інших споживачів  грн./куб.м  
  Частка інвестиційної складової в тарифі водопостачання  %  
  Рівень відшкодування тарифом собівартості послуги (для населення)  %  
  Кількість підприємств, що займаються водопостачанням всього одиниць  
  Кількість  комунальних підприємств водопостачання  одиниць  
  Інвестиційна діяльність комунальних підприємств водопостачання 

всього  
тис.грн.  

  в т.ч. інвестиції комунальних підприємств водопостачання в основний 
капітал  

тис.грн.  

  інвестиції комунальних підприємств водопостачання в поточний 
ремонт мережі  

тис.грн.  

  Фінансові результати діяльності комунальних підприємств, що 
займаються водопостачанням за звітний рік  

   

Ключовий  Прибуток (збиток) комунальних підприємств, що надають послугу тис.грн.  
  Дебіторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.  
  населення безпосередньо  тис.грн.  
  пільги  тис.грн.  
  місцеві бюджетні установи  тис.грн.  
  державний  тис.грн.  
  інші споживачі  тис.грн.  
  Кредиторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.  
  електроенергія  тис.грн.  
  газ природний  тис.грн.  



  інші енергоносії  тис.грн.  
  інша кредиторська заборгованість  тис.грн.  

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 6 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Централізоване 

водовідведення» 
 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Фізична доступність  до централізованого водовідведення      
Ключовий  Загальна протяжність мережі водовідведення( в т.ч. колекторів, 

вуличних каналізаційних мереж, внутрішньоквартальних та 
внутрішньодворових мереж)  

км   

Ключовий  Рівень зношеності мережі водовідведення  %   
Ключовий  Охопленість населення послугою централізованого водовідведення  %  
  Якісна оцінка водовідведення     
  Кількість аварій в мережі за рік  одиниць  
  Аварійність мережі водовідведення  аварій /км  
  Показник фізичного оновлення мережі централізованого 

водовідведення  
%  

  з них пропущено стічних вод через очисні споруди – усього  тис.куб.м  
  Відведено (скинуто) стічних вод від населення  тис.куб.м  
Ключовий  Відведено (скинуто) стічних вод від 1 мешканця за добу  куб.м/особу   
  Кількісна оцінка водовідведення     
Ключовий  Собівартість централізованого водовідведення  грн./куб.м   
  Частка інвестиційної складової в тарифі водовідведення  %   
Ключовий  Тариф централізованого водовідведення для населення  грн./куб.м   
  Тариф централізованого водовідведення для бюджетних 

організацій  
грн./куб.м   

  Тариф водовідведення для інших споживачів  грн./куб.м   
  Рівень проплати мешканцями за надані послуги водовідведення  %   
  Енергоефективність водовідведення  кВт*год/ 

куб.м  
  

  Кількість підприємств, що займаються водовідведенням  одиниць   
  Кількість комунальних підприємств, що займаються 

водовідведенням 
одиниць   

  Інвестиційна діяльність комунальних підприємств водовідведення 
всього  

тис.грн.   

  Фінансові результати діяльності комунальних підприємств, що 
займаються водовідведенням  

    

Ключовий  Прибуток (збиток) комунальних підприємств водовідведення тис.грн.   
  Дебіторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
   населення безпосередньо  тис.грн.   
  пільги  тис.грн.   
  субсидії  тис.грн.   
  місцеві бюджетні установи  тис.грн.   
  державний сектор  тис.грн.   
   інші споживачі  тис.грн.   
  Кредиторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
   за товари , роботи, послуги, з неї  тис.грн.   
   електроенергія  тис.грн.   
   газ природний  тис.грн.   
   інші енергоносії  тис.грн.   

 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 



 
 Додаток 7 

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
ПОКАЗНИКИ  

муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Тверді побутові відходи» 
 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Фізична доступність послуги      

Ключовий  
Рівень охопленості послугою мешканців багатоквартирних 
будинків  %   

Ключовий  Рівень охопленості послугою мешканців приватних будинків  %  
Ключовий  Загальна кількість контейнерів для збору ТПВ всього в громаді  контейнерів   
Ключовий  Кількість контейнерів для роздільного збору ТПВ  контейнерів   

  
Відсоток контейнерів для роздільного збору сміття у загальній 
кількості контейнерів  %  

  Якісна оцінка послуги збору  та вивозу сміття     

  

Кількість підтверджених звернень (скарг) населення до органів 
місцевого самоврядування щодо неякісної послуги по збору та 
вивезенню ТПВ (звернень)  звернень  

  

Кількість підтверджених звернень(скарг) населення до органів 
місцевого самоврядування щодо неякісної послуги по збору та 
вивезенню ТПВ на 1000 жителів  

звернень/ 
1000 жителів   

  
Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, виявлених протягом 
звітного року  одиниць  

  Кількість несанкціонованих сміттєзвалищ на 1000 жителів  одиниць  
  Кількісна оцінка послуги збору, вивозу та захоронення  сміття     
Ключовий Об"єм зібраних ТПВ  всього тис.куб.м  
Ключовий 
показник Об"єм зібраних ТПВ від населення всього  тис.куб.м   
Ключовий  Об"єм відсортованих і відправлених на вторинну переробку ТПВ тис.куб.м   
  Об"єм спалених ТПВ  тис.куб.м   
  Об"єм захоронених ТПВ  тис.куб.м   

  
Частка відсортованих і відправлених на вторинну переробку ТПВ в 
загальному об"ємі зібраних  ТПВ  %  

  Частка спалених у ТПВ в загальному об"ємі зібраних  ТПВ  %  
  Частка захоронених ТПВ в загальному об"ємі зібраних ТПВ  %  
  Об"єм зібраних ТПВ в розрахунку на одного мешканця в рік  куб.м/особу   
  Середньорічні норми накопичення ТПВ на 1 мешканця  куб.м/особу   
Ключовий  Середній тариф на збір та вивіз ТПВ від населення  грн./куб.м  
Ключовий  Собівартість збору та вивозу ТПВ від населення  грн./куб.м  
  Рівень оплати населенням наданої послуги  %  
  Рівень відшкодування тарифом собівартості послуги для населення  %  
  Кількість підприємств, що займаються ТПВ всього  одиниць  
  Кількість підприємств , які займаються збором ТПВ одиниць   
  Кількість підприємств, що займаються сортуванням ТПВ одиниць   
  Кількість підприємств, що займаються захороненням ТПВ одиниць   

  
Інвестиційна діяльність комунальних підприємств, що займаються 
збором та утилізацією ТПВ всього  тис.грн.   

  
Інвестиції комунальних підприємств, що займаються ТПВ в 
основний капітал  тис.грн.   

  
Фінансові результати діяльності комунальних підприємств, що 
займаються збором та вивозом ТПВ за звітний рік      

Ключовий  Прибуток(збиток) комунальних підприємств,що займаються ТПВ тис.грн.   
  Дебіторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
   населення безпосередньо  тис.грн.   



  пільги  тис.грн.   
   державний  тис.грн.   
  Кредиторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
   за товари , роботи, послуги, з неї  тис.грн.   
  електроенергія  тис.грн.   
  інші енергоносії  тис.грн.   
   інша кредиторська заборгованість  тис.грн.   

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 8 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Житловий фонд» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Загальна інформація. Фізична доступність житлового фонду      
  Житловий фонд (загальна площа житлових приміщень) всього  тис.кв.м    
  Житловий фонд в розрахунку на одного мешканця  кв.м/особу   
  Загальна кількість багатоквартирних будинків  будинків    
  їх житловий фонд  тис.кв.м    
   в ньому квартир  квартир    
Ключовий  Житловий фонд у комунальній власності  тис.кв.м    
Ключовий  в ньому будинків  будинків    
   в ньому квартир  квартир    
Ключовий Загальна кількість будинків ОСББ  будинків    
  Житловий фонд ОСББ  тис.кв.м    
  Частка будинків ОСББ в загальній кількості багатоквартирних 

будинків  
%  

  Відомчий житловий фонд (разом з гуртожитками)  тис.кв.м   
  в ньому квартир(житлових кімнат)  квартир   
  Фонд житлово-будівельних та житлових кооперативів  будинків   
  Житловий фонд приватних будинків  тис.кв.м   
  в ньому домогосподарств  домогосподарств   
  Якісна оцінка надання послуг утримання житлового фонду     
  Кількість підтверджених скарг (звернень ) до органів місцевого 

самоврядування щодо послуг утримання житлових приміщень та 
прибудинкових територій комунальними підприємствами 

звернень  

  Кількість підтверджених скарг до органів місцевого 
самоврядування щодо послуг утримання житлових приміщень та 
прибудинкових територій комунальними підприємствами на 1000 
жителів  

звернень/ 1000 
жителів  

 

Ключовий  Кількість дитячих , спортивних майданчиків в житлових 
мікрорайонах на території громади  

одиниць  

  Кількість дитячих , спортивних майданчиків в житлових 
мікрорайонах на території громади на 1000 жителів  

одиниць  

  Кількісна оцінка надання послуг утримання житлового фонду     
Ключовий Середній тариф на послуги утримання житла та прибудинкової 

території , що надаться комунальними підприємствами  
грн/кв.м  

Ключовий Собівартість послуги утримання житла разом з обслуговуванням 
прибудинкової території, що надається комунальними 
підпримствами  

грн/кв.м  

  Рівень відшкодування тарифом собівартості наданих послуг 
утримання житла 

%  

  Рівень оплати за утримання житла та прибудинкової території в 
житловому фонді, що обслуговується комунальними 
підприємствами  

%  

Ключовий Фактичні видатки місцевого бюджету на утримання 
багатоквартирного житлового фонду  

тис.грн.  

Ключовий в т.ч. на капітальний ремонт  тис.грн.  
  Частка видатків на капітальний ремонт багатоквартиного житлового 

фонду у видатках бюджету на ЖКГ  
%  

  Приведені видатки на утримання комунального житлового фонду грн/кв.м  
  Кількість підприємств, що надають послуги з утримання житла одиниць  



  Кількість комунальних підприємств , що надають послуги з 
утримання житла  

одиниць   

  Кількість ОСББ , що надають послуги з утримання житла одиниць   
  Кількість приватних підприємств , що надають послуги з утримання 

житла  
одиниць   

  Кількість управляючих компаній, що надають послуги з утримання 
житла  

одиниць   

  Інвестиційна діяльність комунальних підприємств, що займаються 
обслуговуванням житла всього  

тис.грн.   

  Інвестиції комунальних підприємств, що займаються 
обслуговуванням житла в основний капітал  

тис.грн.   

  Фінансові результати діяльності комунальних підприємств, що 
займаються обслуговуванням житла за звітний рік  

    

Ключовий Прибуток (збиток) комунальних підприємств, що надають послуги з 
обслуговування житла 

тис.грн.   

  Дебіторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
   населення безпосередньо  тис.грн.   
   субсидії  тис.грн.   
   місцеві бюджетні установи  тис.грн.   
  державний  тис.грн.   
  інші споживачі  тис.грн.   
  Кредиторська заборгованість, в т.ч.  тис.грн.   
  за товари , роботи, послуги, з неї  тис.грн.   
   електроенергія  тис.грн.   
  газ природний  тис.грн.   
   інші енергоносії  тис.грн.   
   інша кредиторська заборгованість  тис.грн.   

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 9 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Благоустрій» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Благоустрій     
Ключовий  Кількість посадовців ОМС , що займаються благоустроєм  осіб   
  Загальна кількість працівників сфери благоустрою (разом з 

задіяними працівниками)  
осіб   

  Загальна кількість працівників , що займаються озелененням  осіб   
  Загальна кількість працівників , що займаються міським освітленням  осіб   
  Загальна кількість працівників , що займаються доглядом кладовища  осіб   
  Загальна кількість працівників , що займаються дорожнім 

господарством 
осіб   

Ключовий  Середня заробітна плата в сфері благоустрою (станом на 31.12) грн.   
  Середня заробітна плата в сфері озеленення (станом на 31.12) грн.   
  Середня заробітна плата в сфері селищного освітлення (станом на 

31.12) 
грн.   

  Середня заробітна плата в дорожньому господарстві (станом на 
31.12) 

грн.   

  Середня заробітна плата в сфері догляду за кладовищами (станом на 
31.12) 

грн.   

  Озеленення     
Ключовий  Загальна площа усіх зелених насаджень в громаді га   
Ключовий Площа зелених насаджень загального користування всього  га   
  Площа парків культури та відпочинку  га   
  Парки міські, районні  га   
  Сквери  га   
  Набережні та бульвари  га   
  Гідропарки, лугопарки, лісопарки  га   
  Інші обєкти благо-устрою  га   
  Площа зелених насаджень обмеженого користування  га   
  Площа зелених насаджень спеціального призначення  га   
  Площа міських лісів  га   
Ключовий  Зелені насадження охоплені доглядом всього  га   
Ключовий  Видатки селищного бюджету на утримання зелених насаджень  тис.грн.  
  Видатки селищного бюджету на утримання зелених насаджень у % 

до видатків селищного бюджету на благоустрій  
%  

  Кількість знесених дерев протягом звітного року  одиниць  
  в т.ч. під забудову  одиниць  
  Кількість висаджених дерев  одиниць  
  Частка проінвентаризованих зелених насаджень  %  
  Питома вага площі зелених насаджень в загальній площі населених 

пунктів громади 
%  

  Парки культури та відпочинку у % до площі зелених насаджень 
загального користування всього  

%  

  Парки міські, районні у % до площі зелених насаджень загального 
користування всього  

%  

  Сквери у % до площі зелених насаджень загального користування 
всього  

%  

  Набережні та бульвари у % до площі зелених насаджень загального 
користування всього  

%  

  Гідропарки, лугопарки, лісопарки у % до площі зелених насаджень %  



загального користування всього  
  Інші об"єкти благоустрою % до площі зелених насаджень загального 

користування всього  
%  

  Зелені насадження охоплені доглядом у % до зелених насаджень 
загального користування  

%  

  Зовнішнє освітлення     
Ключовий Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення  км   
Ключовий Кількість світлоточок в мережі зовнішнього освітлення  одиниць   
Ключовий в т.ч.енергозберігаючих  одиниць   
  Витрати на електроенергію в зовнішньому освітленні  тис.грн.   
Ключовий Видатки селищного бюджету на утримання об"єктів зовнішнього 

освітлення  
тис.грн.   

  Дорожньо-мостове господарство      
Ключовий Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах 

територіальної громади всього  
км   

  з них дороги державного значення  км   
  дороги обласного значення  км   
Ключовий Загальна протяжність комунальних доріг км   
  Загальна протяжність доріг місцевого значення  км   
  Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі з твердим 

покриттям  
км   

  Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям  км   
  Протяжність мережі з щебеневим покриттям  км   
  Протяжність мережі з удосконаленим покриттям  км   
  Протяжність мережі, обладнаної закритою дощовою каналізацією  км   
  Протяжність освітлюваної вулично-дорожньої мережі  км   
  Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям км   
  Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям  км   
  Протяжність набережних річок, озер, водосховищ, заток, морів в 

межах населених пунктів  
км   

  Загальна площа вулично-дорожньої мережі в межах територіальної 
громади всього  

тис.кв.м    

  Кількість паркувальних місць на спеціально відведених майданчиках  одиниць   
  Площа, відведена під паркування  кв.м   
  Загальна протяжність мостів та шляхопроводів  км   
Ключовий Видатки селищного бюджету на утримання вулично-дорожньої 

мережі всього 
тис.грн.   

Ключовий Видатки селищного бюджету на поточний ремонт вулично-
дорожньої мережі 

тис.грн.   

Ключовий Видатки селищного бюджету на капітальний ремонт  вулично-
дорожньої мережі 

тис.грн.   

Ключовий Площа відремонтованих доріг капітальним ремонтом  кв.м   
Ключовий Площа відремонтованих доріг поточним ремонтом  кв.м  
  Фактична вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг  грн/кв.м  
  Фактична вартість 1 кв.м капітального ремонту доріг  грн/кв.м  
  Видатки селищного бюджету на зимове утримання (посипка, 

чищення) вулично-дорожньої мережі  
тис.грн.  

  Видатки селищного бюджету на літнє утримання (посипка, чищення) 
вулично-дорожньої мережі 

тис.грн.   

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 



 Додаток 10 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Транспорт» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Громадський транспорт     
Ключовий  Перевезення пасажирів міським транспортом  тис. осіб   
  Перевезення пасажирів тролейбусами тис. осіб   
Ключовий  Пасажирооборот всіма видами транспорту  тис.пас.км   
  Пасажирооборот автомобільним транспортом(юр.особи та ФОП)  тис.пас.км   
  Пасажирські перевезення автомобільним транспортом     
Ключовий  Загальна кількість автобусних маршрутів одиниць  
  Загальна протяжність автобусних маршрутів  км  
  Загальна густота автобусних маршрутів  км/кв.км  
   Загальна кількість автобусів на маршрутах  одиниць  
  Загальна пасажиромісткість автобусів на маршрутах  одиниць  
  Середня пасажиромісткість автобусів на маршрутах  місць/машину  
  Середній вік автобусів, що здійснюють міські пасажирські 

перевезення  
років  

  Кількість автоперевізників фізичних осіб підприємців  одиниць  
  Видатки на погашення пільг автомобільним перевізникам 

(уточнений план на рік) 
тис.грн.   

Ключовий  Видатки на погашення пільг автомобільним перевізникам (факт) тис.грн.   
  Кількість зупинок автомобільного транспорту  одиниць   
  Пасажирські перевезення комунальним електротранспортом     
  пасажирські перевезення трамваями     
  пасажирські перевезення тролейбусами     

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 11 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Ссоціальний захист» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Фізична доступність до послуги     
  Заклади соціального обслуговування комунальної власності 

громади всього в т.ч. заклади з обліку бездомних осіб  
одиниць   

Ключовий  Кількість працівників соціальної сфери комунальних закладів 
соціального обслуговування всього (штатних працівників)  

осіб   

  Кількість працівників соціальної сфери комунальних закладів 
соціального обслуговування на 1000 жителів  

осіб  

Ключовий  Кількість осіб , що отримують соціальну допомогу(всі види 
допомоги) та соціальні послуги 

тис. осіб  

  Деякі категорії населення , що отримують соціальну допомогу 
та соціальні послуги  

   

  одинокі престарілі  тис. осіб  
  одинокі престарілі у % до всього населення %  
  ветерани війни  тис. осіб  
  ветерани війни у % до всього населення %  
  інваліди  тис. осіб  
  сім"ї, що отримують соціальну допомогу  сімей  
  в т.ч.малозабезпечені  тис. осіб  
  проблемні(кризові) сім"ї  тис. осіб  
  члени кризових сімей у % до всього населення %  
  діти та молодь незахищених груп  тис. осіб  
  діти та молодь незахищених категорій у % до всього населення %  
Ключовий  Кількість осіб , що отримують соціальну допомогу на 1000 

жителів  
осіб  

  Якісна оцінка надання послуги    
  Укомплектованість профільними кадрами комунальних закладів 

соціального обслуговування  
%  

  Умовна вартість обслуговування однієї людини в комунальних 
закладах соціального обслуговування в цілому  

грн./особу   

  Умовна вартість обслуговування однієї людини в управлінні праці 
та соціального захисту  

грн./особу   

  Умовна вартість обслуговування однієї людини в територіальному 
центрі соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян (або прирівнюваний до нього заклад)  

грн./особу   

  Кількість підтверджених скарг(звернень) в ОМС щодо соціального 
обслуговування  

звернень  

  Кількість підтверджених скарг(звернень) в ОМС щодо соціального 
обслуговування в розрахунку на 1 жителя 

звернень/ 1000 
жителів  

 

  Навантаження на 1 працівника соціальної сфери  осіб/1 
працівника 

 

  Кількісна оцінка надання послуги    
  Видатки селищного бюджету на соціальний захист в частині 

надання пільг  
тис.грн.  

  Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної 
допомоги  

тис.грн.  

  Видатки на підтримання громадських організацій у сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення  

тис.грн.  



  Видатки на соціальний захист в частині утримання бюджетних 
організацій соціального захисту  

тис.грн.  

  Видатки на субсидії житлово-комунальних послуг  тис.грн.  
  Видатки на соціальний захист в частині надання пільг у % до 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення  
%  

  Видатки на соціальний захист в частині надання соціальної 
допомоги у % до видатків на соціальний захист та соціальне 
забезпечення  

%  

  Видатки на утримання бюджетних організацій соціального захисту 
у % до видатків бюджету на соціальний захист та соціальне 
забезпечення  

%  

  Видатки на субсидії житлово-комунальних послуг у % до видатків 
бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення  

%  

  Видатки на підтримання громадських організацій у сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення у % до видатків 
на соціальний захист та соціальне забезпечення  

%  

Ключовий  Загальний фактичний обсяг фінансування міських цільових 
програм  

тис.грн.  

Ключовий  Кількість осіб, охоплених цільовими програмами осіб  
  Обсяг фінансування міських цільових програм в розрахунку на 1 

охопленого цими програмами 
тис.грн.  

Ключовий  Середня заробітна плата по соціальній сфері (станом на 31.12) грн.  

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 12 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Охорона здоров’я» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Фізична доступність закладів охорони здоров"я      
  Кількість лікарняних закладів , які утримуються з селищного 

бюджету всього  
одиниць   

   - міські лікарні  одиниць   
   - міські дитячі лікарні  одиниць   
   - пологові будинки  одиниць   
   - лікарні швидкої медичної допомоги  одиниць   
   - інші  одиниць   
  Ліжковий фонд лікарняних закладів, які утримуються з селищного 

бюджету (ліжок)  
ліжок   

  Кількість амбулаторно-поліклінічних закладів, які утримуються з 
селищного бюджету  

одиниць   

  Ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, які утримуються з 
селищного бюджету в розрахунку на 1000 жителів  

відвідувань 
/зміну  

  

Ключовий  Охоплення населення закладами сімейної медицини  %   
  Кількість автомобілів швидкої медичної допомоги всього  одиниць   
  Забезпечення автомобілями щвидкої медичної допомоги на 10 000 

населення  
одиниць #ДЕЛ/0! 

  Якісна оцінка надання послуги (громадське здоров"я)     
Ключовий  Середня очікувана тривалість життя  років   
  чоловіків  років   
Ключовий  Смертність дітей у віці до 1 року (на 1000 народжених)  випадків    
  Захворюваність дітей до 18 років в розрахунку на 1 000 населення 

(станом на 31.12 звітного року)  
випадків    

Ключовий  Захворюваність усього населення в розрахунку на 1 000 населення 
(станом на 31.12 звітного року)  

випадків    

  Захворюваність населення за класами хвороб  в розрахунку на 
1000 населення  

    

  злоякісні новоутворення  випадків    
  хвороби крові та кровотворних органів  випадків    
  хвороби систем кровообігу  випадків    
  хвороби органів дихання  випадків    
  активний туберкульоз  випадків    
  хронічний алкоголізм і алкогольні психози  випадків    
  розлад психіки та поведінки  випадків    
  наркоманія  випадків    
  гонорея  випадків    
  ВІЛ-інфіковані  випадків    
  СНІД випадків    
  Смертність населення з основних причин на 1000 населення      
  злоякісні новоутворення  осіб   
  хвороби системи кровообігу  осіб   
  хвороби органів дихання  осіб   
  нещасні випадки, отруєння та травми  осіб   
  Інші показники     
  Кількісна оцінка надання послуги      
Ключовий  Видатки місцевого бюджету на охорону здоров"я  тис.грн.   
  в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями працівникам медичної тис.грн.   



сфери  
  комунальні послуги та енергоносії  тис.грн.   
  на медикаменти  тис.грн.   
  на харчування  тис.грн.   
  капітальні видатки  тис.грн.   
  Розрахункова вартість (потреба) 1 ліжко-дня в комунальних 

лікарняних закладах  
грн.   

Ключовий  Фактична вартість 1 ліжко-дня в комунальних лікарняних закладах  грн.   
  в т.ч. по медикаментах  грн.   
  Кількість лікарів в комунальних медичних закладах  осіб   
  Кількість середнього медичного персоналу в комунальних 

медичних закладах  
осіб  

Ключовий  Забезпеченість лікарями в комунальних медичних закладах 
гролмади населення громади (на 1000 жителів)  

осіб  

  Забезпеченість середнім медичним персоналом в комунальних 
медичних закладах громади населення громади (на 1000 жителів)  

осіб  

Ключовий  Середня заробітна плата лікарів в комунальних медичних закладах 
(станом на 31.12 звітного року)  

грн.  

  Середня заробітна плата середнього медичного персоналу в 
комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року)  

грн.  

  Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу в 
комунальних медичних закладах (станом на 31.12 звітного року)  

грн.   

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 13 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
 
 

ПОКАЗНИКИ  
муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Освіта» 

 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Заклади дошкільної освіти      
  Фізична доступність до послуги      
  Загальна кількість дітей дошкільного віку (0-6)  осіб   
  Кількість комунальних дошкільних закладів одиниць   
Ключовий  Кількість місць в комунальних дошкільних закладах одиниць  
Ключовий  Кількість дітей в комунальних дошкільних закладах осіб  
  Рівень охоплення дітей дошкільного віку комунальними 

дошкільними закладами  
%  

  Завантаженість комунальних дошкільних навчальних 
закладів(кількість дітей на 100 місць)  

дітей / 100 
місць   

 

  Якісна оцінка надання послуги (комунальні дошкільні заклади)     
  Кількість груп у дошкільних закладах комунальної форми 

власності  
груп   

  Середня кількість дітей в групах комунальних дошкільних 
закладів  

дітей / 1 групу   

  Загальна кількість педагогічних працівників комунальних 
дошкільних навчальних закладів,  

осіб  

Ключовий  Кількість дітей на 1 педагогічного працівника в комунальних 
дошкільних закладах  

дітей/  
1педпрацівника  

 

  Кількість педагогічних працівників комунальних дошкільних 
навчальних закладів, що мають вищу фахову освіту  

осіб  

  Кількість підтверджених скарг батьків щодо дошкільної освіти в 
комунальних закладах освіти  

звернень  

  Кількісна оцінка надання послуги     
  Розрахункова потреба утримання однієї дитини в комунальних 

дошкільних навчальних закладах  
грн/рік   

Ключовий  Сeредня вартість утримання однієї дитини в комунальних 
дошкільних навчальних закладах  

грн/рік    

  Середня вартість харчування 1 дитини в день в комунальних 
дошкільних закладах  

грн./день   

  Середня вартість харчування 1 дитини в день  в комунальних 
дошкільних закладах за рахунок бюджету  

грн./день   

  Середня вартість харчування 1 дитини в день в комунальних 
дошкільних закладах за рахунок батьківської плати  

грн./день   

  Видатки селищного бюджету на утримання комунальних 
дошкільних закладів освіти  

тис.грн.   

  Видатки селищного бюджету на утримання комунальних 
дошкільних закладів освіти в частині виплати ЗП працівникам  

тис.грн.   

  Видатки  селищного бюджету на харчування в утриманні 
комунальних дошкільних закладів  

тис.грн.   

  Видатки селищного бюджету на енергоносії  в утриманні 
комунальних дошкільних закладів 

тис.грн.   

  Фактичні видатки селищного бюджету на утримання комунальних 
дошкільних закладів освіти в розрахунку на 1 вихованця  в рік 

тис.грн./рік  

  Заклади загальної середньої освіти  (денні)    
  Фізична доступність до послуги     
  Кількість загальноосвітніх закладів всіх форм навчання власності  одиниць  



  Кількість місць в загальноосвітніх закладах всіх форм навчання  та 
власності  

одиниць  

  Кількість учнів в загальноосвітніх закладах всіх форм навчання та 
власності  

осіб  

  Кількість комунальних загальноосвітніх закладів  одиниць  
Ключовий  Кількість місць в комунальних загальноосвітніх закладів   одиниць  
Ключовий  Кількість  учнів  в комунальних загальноосвітніх закладів    осіб  
  Частка комунальних загальноосвітніх закладів у загальній 

кількості загальноосвітніх закладів всіх типів власності  
%  

  Якісна оцінка послуги    
  Рівень охоплення профільним навчанням учнів комунальних 

загальнооосвітніх закладів  
%  

  Рівень охоплення поглибленним вивченням учнів комунальних 
загальнооосвітніх заходів  

%  

Ключовий  Якісний показник навченості  %  
  Рівень компютеризації ЗОШ громади  учнів /1 комп   
  Кількість учнів, що навчаються в другу зміну в комунальних 

загальноосвітніх закладах  
%  

  Кількість підтверджених скарг батьків до органів місцевого 
самоврядування щодо шкільної освіти  

звернень  

  Кількість підтверджених скарг батьків до органів місцевого 
самоврядування щодо шкільної освіти на 1000 учнів  

звернень  

  Кількісна оцінка надання послуги      
  Кількість педагогічних працівників в комунальних 

загальноосвітніх навчальних закладах  
осіб  

  Кількість учнів на 1 педагогічного працівника в комунальних 
загальноосвітніх закладах  

дітей/  
1педпрацівника  

 

  Кількість класів в комунальних загальноосвітніх навчальних 
закладах  

класів   

  Середня наповненість класів комунальних загальноосвітніх 
навчальних закладах  

учнів/на 1 клас   

  Середня наповненість комунальних загальноосвітніх закладів  %  
  Розрахункова вартість (потреба ) утримання 1 учня комунальних 

загальноосвітніх закладів  
грн/рік   

  Фінансова забезпеченість 1 учня комунальних загальноосвітніх 
навчальних закладів за розрахунком Міністерства фінансів  

грн/рік   

Ключовий  Фактична вартість навчання одного учня на рік в комунальних 
загальноосвітніх навчальних закладах  

грн/рік    

  в т.ч. ЗП педагогічних працівників в фактичній вартості навчання 
одного учня на рік 

грн/рік    

  вартість харчування   учня на рік в фактичній вартості навчання 
одного учня на рік 

грн/рік    

  вартість енергоносіїв в фактичній вартості  навчання 1 учня на рік грн/рік    
  Вартість харчування денна учнів 1-4 класів  грн.   
  Середня заробітна плата педагогічних працівників  грн.   
  Заклади позашкільної освіти      
  Фізична доступність до послуги      
  Загальна кількість закладів комунальних позашкільної освіти  одиниць   
  Загальна кількість вихованців комунальних позашкільних закладів  осіб   
  Середня наповненість комунальних закладів позашкільної освіти  %   
  Якісна оцінка надання послуги      
  Кількість підтверджених скарг батьків до органів місцевого 

самоврядування щодо позашкільної освіти(звернень)  
звернень  

  Рівень охопленості учнів комунальними позашкільними закладами 
освіти  

%  

  Кількісна оцінка надання послуги     
  Кількість педагогічних працівників в комунальних позашкільних 

навчальних закладах  
осіб  

  Кількість вихованців на 1 педагогічного працівника в комунальних 
закладах позашкільної освіти  

дітей/  
1педпрацівника  

 

  Розрахункова вартість (потреба ) утримання 1 вихованця грн/рік   



комунальних закладів позашкільної освіти  
  Видатки селищного бюджету на утримання комунальних 

позашкільних закладів освіти  
тис.грн.   

  Видатки селищного бюджету  на виплату ЗП працівникам в  
утриманні комунальних позашкільних закладів освіти   

тис.грн.   

  Видатки селищного бюджету на енергоносії  в утриманні 
комунальних позашкільних закладів освітина енергоносії  

тис.грн.   

Ключовий  Фактична вартість утримання 1 вихованця в позашкільних 
комунальних закладах 

грн/рік    

  Фактична вартість утримання 1 вихованця в позашкільних 
комунальних закладах за рахунок бюджету  

грн.   

  Фактична вартість утримання 1 вихованця в позашкільних 
комунальних закладах за рахунок батьківської плати  

грн.   

 
 
 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 14 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 13.08.2021р.  №155 

 
ПОКАЗНИКИ  

муніципальної статистики селищної ради за напрямком «Культура і мистецтво» 

Ключовий 
показник 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

  Фізична доступність до послуги     
  Кількість закладів культури , що утримуються з селищного бюджету 

всього  
одиниць   

Ключовий  Кількість  закладів клубного типу, що утримуються з селищного 
бюджету  

одиниць   

Ключовий  Кількість шкіл естетичного виховання, що утримуються з селищного 
бюджету.  

одиниць   

Ключовий  Кількість публічних масових бібліотек ,що утримуються з селищного 
бюджету.  

одиниць   

Ключовий  Кількість музеїв (включаючи філіали), що утримуються з селищного 
бюджету  

одиниць   

Ключовий  Кількість професійних театрів, що утримуються з селищного 
бюджету  

одиниць   

  Кількість кінозалів та кінотеатрів, що утримуються з селищного 
бюджету 

одиниць   

  Кількість концертних організацій, що утримуються з селищного 
бюджету  

одиниць   

  інші (в т.ч.громадські організації культурно-мистецького 
спрямування)  

одиниць   

  Якісна оцінка надання послуги     
  управління(відділи) культури місцевих рад      
  Проведено культурно-масових заходів одиниць   
  Проведені  фестивалі, ярмарки , події українського та міжнародного 

рівня  
одиниць   

  будинки культури, палаци культури, клуби     
  Кількість жителів, що припадає на 1 установу культури  тис. осіб  
Ключовий  Кількість художніх колективів, аматорських об"єднань при будинках 

культури  
одиниць  

  Кількість аматорських колективів. фолькльорного напрямку при 
будинках культури 

одиниць  

  Кількість художніх колективів, аматорських об"єднань при будинках 
культури на 1000 жителів  

одиниць  

  Кількість учасників художніх колективів, аматорських об"єднань при 
будинках культури  

тис. осіб  

  Рівень охопленості населення постійними формами культурно-
масової діяльності  

%  

  школи естетичного виховання     
Ключовий  Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного виховання всього  осіб  
  Кількість випускників шкіл естетичного виховання осіб  
  Охопленість учнів шкіл школами естетичного виховання  %  
  бібліотеки     
  Кількість масових публічних бібліотек на 10 000 жителів  одиниць  
Ключовий Оновлення книжкового фонду масових публічних бібліотек %  
  музеї      
  Кількість виставок в комунальних музеях протягом року  одиниць   
  Кількість проведених екскурсій в комунальних музеях одиниць   
  Кількість відвідувачів комунальних музеїв за рік осіб   
  театри      
  Кількість вистав комунальних театрів протягом року  одиниць   
  Кількість глядачів комунальних театрів протягом року осіб   



  демонстратори кіно      
  Кількість глядачів кіносеансів осіб   
  концертні організації, професійні колективи тощо      
  кількість концертів протягом року одиниць   
  кількість глядачів концертів протягом року осіб   
  Кількісна оцінка надання послуги      
Ключовий  Загальна кількість працюючих в сфері культури всього  осіб   
  Загальна кількість працюючих в сфері культури без техн.працівників  осіб   
  Кількість працівників сфери культури, що мають профільну фахову 

освіту  
осіб   

Ключовий  Середня заробітна плата у сфері культури станом на 31.12 грн.   
  управління/відділи культури      
  Видатки з місцевого бюджету на утримання управлінь/відділів 

культури всього  
тис.грн.   

  заклади культури клубного типу      
  Видатки на утримання закладів клубного типу   всього  тис.грн.   
  Видатки на утримання закладів клубного типу з місцевого бюджету  тис.грн.   
  Видатки на утримання закладів клубного типуза рахунок інших 

джерел фінансування 
тис.грн.   

  Закладами клубного типу надано платних послуг тис.грн.   
  школи естетичного виховання      
  Видатки на утримання  шкіл естетичного виховання з місцевого 

бюджету всього  
тис.грн.   

  Інші джерела фінансування діяльності шкіл естетичного виховання тис.грн.   
  % батьківської плати у видатках на утримання шкіл естетичного 

виховання  
%   

  середній розмір батьківської плати за навчання  грн.   
  бібліотеки      
  Видатки на утримання бібліотек з місцевого бюджету всього  тис.грн.   
  Видатки  на книги та періодику  з місцевого бюджету тис.грн.   
  Інші джерела фінансування діяльності бібліотек тис.грн.   
  Платні послуги в діяльності бібліотек тис.грн.   
  Кількість інтернет- місць в бібліотеках  одиниць   
  Охопленість читачів бібліотек інтернет- місцями  %   
  музеї      
  Видатки на утримання музеїв з селищного бюджету всього  тис.грн.   
  Видатки на утримання музеїв за рахунок інших джерел фінансування 

діяльності  
тис.грн.   

  Видатки на утримання музеїв за рахунок платних  послуг тис.грн.   
  театри      
  Видатки на утримання театрів  з селищного бюджету всього  тис.грн.   
  Видатки на утримання театрів за рахунок інших джерел фінансування 

діяльності  
тис.грн.   

  Видатки на утримання театрів за рахунок коштів від вистав  тис.грн.   
  кінозали      
  Видатки на утримання кінотеатрів  з селищного бюджету всього  тис.грн.   
  Видатки на утримання кінотеатрів за рахунок  інших джерел  

фінансування діяльності  
тис.грн.   

  Видатки на утримання кінотеатрів за рахунок коштів від показу кіно  тис.грн.   
  Культурна спадщина      
  Кількість пам"яток національного значення, занесених в державний 

реєстр  
одиниць   

Ключовий  Кількість пам"яток місцевого значення занесених в державний реєстр  одиниць   
  Кількість заключених охоронних договорів  одиниць   
Ключовий  Видатки місцевого бюджету на утримання пам"яток місцевого 

значення  
тис.грн.   

 
 
Заступник селищного голови Володимир ЄВТУХ 

 




