
ПАСПОРТ 
Кагарлицької об’єднаної територіальної громади 

центр - м. Кагарлик 

Найменування показника Значення показника 

1 Чисельність населення станом на 1 квітня 2017 р. 
у тому числі дітей: 

32582 

дошкільного віку 1013 

шкільного віку 2874 

2 Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної 
громади 

43 

3 Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень 
у тому числі: 

304561612,00 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України 72776570,00 

бюджету розвитку 152135,00 

базової дотації - 

реверсної дотації - 

4 Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 845,2 

5 Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого 
самоврядування 
у тому числі: 

139 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 14 

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 5 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 1 

дошкільних навчальних закладів 21 

закладів позашкільної освіти 3 

закладів культури 63 

закладів фізичної культури 1 

фельдшерсько-акушерських пунктів, фельдшерських пунктів 20 

амбулаторій, поліклінік 9 

лікарень 1 

станцій швидкої допомоги , невідкладна допомога 1 

6 Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що 
здійснюють повноваження щодо: 

6 

правоохоронної діяльності 1 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1 

пенсійного забезпечення 1 

соціального захисту 1 

пожежної безпеки 1 

казначейського обслуговування 1 

7 Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 3 

 
 
 
 
 



Відомості про територіальні громади, що увійдуть 
до складу об’єднаної територіальної громади 

Порядковий 

номер 

Найменування територіальних 

громад та населених пунктів, 

що входять до їх складу, із 

зазначенням адміністративного 

статусу 

Чисельність 

населення 

станом на  

1 квітня 2017 р. 

Відстань до 

потенційного 

адміністративного 

центру спроможної 

територіальної 

громади, кілометрів 

 
Кагарлицька міська рада 13718 

 

1 м.Кагарлик 13718 0 

 
Леонівська  сільська рада 434 

 

2 с.Леонівка 289 17 

3 с.Антонівка 145 20 

 
Бендюгівська сільська рада 221 

 

4 с.Бендюгівка 221 17 

 
Буртівська сільська рада 1429 

 

5 с. Бурти 1256 8 

6 с. Очеретяне 173 14 

 
Великопріцівська сільська рада 650 

 

7 с.Великі Пріцьки 625 14 

8 с.Виселка 25 17 

9 с.Дібрівка - 15 

 
Халчанська сільська рада 617 

 

10 с.Халча 596 13 

11 с.Виселкове 6 10 

12 с.Воронівка 15 17 

 
Горохівська сільська рада 402 

 

13 с.Горохове 364 17 

14 с.Горохівське 38 13 

 
Демівщинська сільська рада 431 

 

15 с.Демівщина 382 13 

16 с.Оріхове 49 9 

 
Зеленоярська сільська рада 492 

 

17 с.Зелений Яр 492 9 

 
Шубівська сільська рада 735 

 



18 с.Шубівка 563 23 

19 с.Землянка 172 25 

 
Зікрачівська сільська рада 87 

 

20 с.Зікрачі 87 18 

 
Кадомська сільська рада 484 

 

21 с.Кадомка 378 12 

22 с.Зорівка 84 15 

23 с.Калинівка 22 20 

 
Горохуватська сільська рада 709 

 

24 с.Горохуватка 329 11 

25 с.Іванівка 343 12 

26 с.Тарасівка 37 10 

 
Кузьминецька сільська рада 571 

 

27 с.Кузьминці 348 18 

28 с.Панікарча 223 21 

 
Липовецька сільська рада 502 

 

29 с.Липовець 502 10 

 
Ліщинська сільська рада 637 

 

30 с.Ліщинка 246 13 

31 с.Тернівка 256 11 

32 с.Расавка 135 17 

 
Мирівська сільська рада 1010 

 

33 с.Мирівка 1010 17 

 
Новосілківська сільська рада 287 

 

34 с.Новосілки 287 14 

 
Переселенська сільська рада 1431 

 



35 с.Переселення 1431 5 

 
Расавська сільська рада 113 

 

36 с.Расавка 113 17 

 
Слобідська сільська рада 1659 

 

37 с.Слобода 1659 5 

 
Ставівська сільська рада 1274 

 

38 с.Стави 1274 12 

 
Стайківська сільська рада 2030 

 

39 с.Стайки 2030 26 

 
Стрітівська сільська рада 519 

 

40 с.Стрітівка 519 23 

 
Сущанська сільська рада 509 

 

41 с.Сущана 509 23 

 
Черняхівська сільська рада 1160 

 

42 с.Черняхів 1160 22 

 
Шпендівська сільська рада 466 

 

43 с.Шпендівка 466 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА 
щодо Кагарлицької об’єднаної територіальної громади 

(адміністративний центр – м. Кагарлик) 

1. 1.Загальна характеристика 
Кагарлицька об’єднана територіальна громада (далі – громада) базуватиметься на території 
Кагарлицького району. 
Географічне  розміщення громад знаходиться у південно-східній частині Київської області. 
На базі громад створені 27 органів місцевого самоврядування , до складу яких увійшли 43 
населених пункти, у т. числі м. Кагарлик (міська рада) та 26 сільських рад. 
Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру складе 5 км, 
максимальна – 26 км. 
Площа громади складатиме 845,2 кв. км. 
Загальна кількість мешканців громади складе 32582 особи, у тому числі дітей: дошкільного 
віку – 1013, шкільного віку – 2874 

1. 2.Економічний потенціал громади 
В галузі  промисловості  функціонують  підприємства з виробництва харчових продуктів –
ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лагода» ,ТОВ «Борошномельна Компанія «ТЕВІ»; 
молочна галузь – ПрАТ «КАГМА», переробна промисловість –ТДВ «Узинський цукровий 
завод»,ТОВ «Комплекс Агромарс», елеватор ТОВ «ТД Зернотрейд» , виробництво 
будівельних матеріалів –ТОВ «Пантек –виробництво»,  ТОВ «Ема –Цемент» , виробництво 
меблів –ТОВ  «Мойдодир», обробка деревини- КП «Успіх» , ТОВ «Лісбудіндустрія », фабрика 
«VARIAL – М». 
У сфері сільського господарства працює 118 сільгосппідприємств різної форми власності. З 
них  97 фермерських господарств ,що обробляють 11,5 тис. га ріллі. Також працюють 426 
одноосібних господарств, які обробляють 11,2 тис.га  ріллі. 
У структурі валового  виробництва сільськогосподарської продукції   рослинництва становить  
79 %, тваринництва   21 %. 
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі рослинництва: 
ПрАт «Агрофорт»,ПОСП «Дніпро»,ФГ «Широкоступ», ПП ПСП «Переселенське – К», ТОВ 
«Дан-Фарм-Україна» . 
Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі тваринництва: 
ТОВ «Дан фарм Україна», ферми «Данам»,  ЗАТ «Агрофорт», ПОСП «Дніпро», Агрофірма 
«Перемога». 
На території, яку охоплюватиме громада, постійно працює і сплачує єдиний податок – 984 
суб’єкти малого і середнього підприємництва, з яких 120 – юридичних осіб, 864 – фізичних 
осіб-підприємців. 
Торгівельні послуги надають 287 закладів торгівлі ( з них 50 продовольчих магазинів, 43 
непродовольчі, 41 магазин змішаного типу  та 153 підприємств роздрібної торгівлі ,що 
належать фізичним особам – підприємцям) ; наявні 3 магазини мережевої торгівлі : 2 
відділення мережі продовольчо-промислових супермаркетів «Фора» , 1 супермаркет ТОВ  
«АТБ-маркет» , 8 АЗС, 11 аптечних кіосків і аптек а також 10 закладів громадського 
харчування на 1104 посадових місця , 3 ринки , на яких значна частина жителів задовольняє 
свої потреби. 
3. Транспортне сполучення 
Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з 
адміністративним центром. 
Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами загального користування 
державного та місцевого значення. Територією громади проходять автомобільні шляхи 
державного значення  Київ – Знам’янка , Біла Церква – Ржищів . Шляхи обласного значення 
становлять - 70,4 км, місцевого значення 171,5 км. 
Транспортний комплекс представлений 1 приватним підприємцем, який  надає послуги з 
пасажирських перевезень на 16 автобусних маршрутах.  
Також наявний зупинний пункт 71 км  Південно-Західної залізниці  , який розташований  на 
лінії Київ – Миронівка та залізнична станція  Кагарлик 2 . На території міста проходять 10 
розгалужень під’їздних залізничних  колій. 
4. Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету громади 
За рахунок бюджету об’єднаної громади на її території функціонуватимуть: 
Медицина: 



Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Кагарлицького р-
ну». 
В структуру КЗ «ЦПМСД» входять: 

 6 фельдшерсько-акушерських пунктів,  
14 фельдшерських пунктів; 
8 амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 
 невідкладна допомога 
Комунальний заклад Кагарлицької районної ради «Кагарлицька ЦРЛ» 
В структуру КЗ КРР «Кагарлицька ЦРЛ» входять : 

 Поліклініка , 10 відділень , рентген служба , клініко-діагностична лабораторія , кабінет 
функціональної діагностики,внутрішньо-лікарняна аптека. 
Освіта: 
44 заклади освіти, а саме: 14 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня, 5 
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, 1 загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня , 21 дошкільний  навчальний  заклад та 3 заклади позашкільної освіти; 
Культура : 

63  заклади культури; 
1 заклад  фізичної культури. 
Соціальний захист: 

Фукнціонує територіальний центр допомоги одиноким престарілим громадянам по 
Кагарлицькому району , Кагарлицький районний ЦСССДМ, міський ЦСССДМ та 5 сільських 
центрів. 
Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів складає  6  одиниць. 
Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого самоврядування складає 
3  одиниці. 
Обсяг доходів загального фонду (прогноз в умовах 2017 року) громади становитиме 

304561,6 тис. грн., у тому числі: 

 доходи без урахування трансфертів з державного бюджету (згідно статті 64 Бюджетного 

кодексу України) – 72776,5 тис. грн., 

 освітня субвенція – 38431,5 тис .грн., 

 медична субвенція  – 25987,5 тис. грн. 
Прогнозний обсяг видатків загального фонду громади становить 304561,6 тис. грн. 

 Прогнозний обсяг бюджету розвитку: 152,1 тис.грн. 

 

 

 


