
СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИЙ

ПАСПОРТ 

Южноукраїнська міська територіальна громада 



Загальні
відомості

НАСЕЛЕНІ 

ПУНКТИ ГРОМАДИ:

■ Южноукраїнська міська рада є

представницьким органом місцевого

самоврядування Южноукраїнської міської

територіальної громади, у своїй діяльності

керується положеннями Конституції України,

Закону України "Про місцеве самоврядування

в Україні", Статутом територіальної громади та

іншими нормативно-правовими актами і

загальновизнаними міжнародно-правовими

стандартами щодо місцевого самоврядування.

■ Місто ЮЖНОУКРАЇНСЬК є

адміністративним центром Южноукраїнської

міської територіальної громади, до складу якої

увійшли 3 ради відповідно до розпорядження

Кабінету Міністрів України від 12 червня

2020р. № 719-р «Про визначення

адміністративних центрів та затвердження

територій територіальних громад

Миколаївської області»: Южноукраїнська,

Іванівська, Костянтинівська.



Склад 

Южноукраїнської міської територіальної громади: 

Адміністративний центр:
м.Южноукраїнськ

Костянтинівський старостинський округ:

- смт.Костянтинівка

- с.Бузьке

Іванівський старостинський округ:

- с.Іванівка

- с.Панкратове



№ 

з/п
Повна назва місцевої ради

Назви населених 

пунктів

Голова міської, 

селищної/ 

сільської ради

Робочий 

телефон

1. Южноукраїнська міська рада м.Южноукраїнськ Секретар 

Южноукраїнської

міської ради

Акуленко Олександр 

Анатолійович

(05136) 5-55-65

2. Южноукраїнська міська рада смт. Костянтинівка

с.Бузьке

Cтароста

Костянтинівського 

старостинського округу

Черней Олександр 

Олександрович

3. Южноукраїнська міська рада с.Іванівка

с.Панкратова

Cтароста Іванівського 

старостинського округу

Латій Ігор Васильович



НАСЕЛЕННЯ ГРОМАДИ



Сільські/міські ради Всього населення

у тому числі

Пенсіонери Діти Безробітні

м.Южноукраїнськ 38 560 8534 8861 713

смт.Костянтинівка* 2154 45 30 29

с.Бузьке* 192 487 125 145

с.Іванівка* 474 107 78 69

с.Панкратове* 245 50 25 57

Всього: 41625 9223 9119 1013

Населення Южноукраїнської міської територіальної громади 

Зведена характеристика населення з розбивкою по радам територіальної 

одиниці станом на 01.01.2022

*За усною інформацією старост



РИНОК ПРАЦІ



НАЙМЕНУВАННЯ ОДИНИЦЯ 

ВИМІРУ

ПОКАЗНИК

Фонд оплати праці штатних працівників млн.грн. 3781,30

Середньооблікова чисельність штатних працівників тис.осіб 11,00

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника по місту, 

в т.ч. по галузях економіки:

грн. 28646,53

- промисловість (середньомісячна заробітна плата одного 

штатного працівника ПУ АЕС)

грн. 38544,00

- освіта грн. 12345,00

- соціальний захист та соціальне забезпечення грн. 12588,74

- охорона здоров’я грн. 10986,27

- культура та мистецтво грн. 13378,18

- фізична культура грн. 14409,38



ПОКАЗНИКИ ОДИНИЦЯ ВИМІРУ ПОКАЗНИК

Зареєстровано осіб, як безробітних осіб 1013

Мають статус безробітного осіб 335

Працевлаштовано за сприяння служби зайнятості осіб 616

Проходили професійне навчання осіб 148

Потреба підприємств у працівниках осіб 30

Отримують допомогу по безробіттю осіб 260



МЕРЕЖА ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ, 
ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ



Суб’єкти господарювання, 2061 од.

Юридичні особи

575

Фізичні осіби-

підприємці 1486



Об'єкти роздрібної 

торгівлі 384

Об'єкти сфери послуг

200

Заклади ресторанного 

господарства 59

Аптеки та аптечні 

пункти 17

АЗС та АЗГС 5

В розрізі по видам діяльності, 665 од.:



Сфера освіти



Заклади освіти:

Дошкільні заклади 7

Заклади загальної середньої освіти 7

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат 1

Центр соціально-незахищених дітей 1

Южноукраїнський професійний ліцей 1

Позашкільні навчальні заклади 3

Кількість учнів в закладах загальної середньої освіти (осіб) 4351

Кількість гуртків та секцій в позашкільних навчальних закладах 132

Кількість дітей в гуртках та секціях позашкільних навчальних закладів

(осіб)
1571



СФЕРА 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я



Заклади охорони здоров’я
комунальної форми власності

Заклади охорони
здоров’я - 2

Страхові компанії - 7

Фельдшерсько-
акушерські пункти – 2

Працівники – 647 штат. од.



ПРОМИСЛОВІСТЬ



Обсяг виробництва елекроенергії

за 2021 рік - 17934,4 млн.кВт/год.

Обсяг реалізованої промислової
продукції у діючих цінах

за 2021 рік - 19585,6 млн.грн.



ФІНАНСОВІ
ПОКАЗНИКИ



Доходи бюджету Южноукраїнської
міської територіальної громади

за 9 місяців 2022 року

Загальний фонд

11035,1 тис.грн.

Спеціальний фонд

573938,4 тис.грн.

584973,5 тис.грн., в т.ч.:



Податки/збори/обов’язкові платежі

за 9 місяців 2022 року  - 510272,5 тис.грн.

Субвенції з державного/обласного бюджетів до
загального фонду бюджету громади

за 9 місяців 2022 року – 62598,3 тис.грн.



Видатки бюджету Южноукраїнської
міської територіальної громади

за 9 місяців 2022 року

Загальний фонд 
248753,4 тис.грн.

Спеціальний фонд 
9043,6 тис.грн.

257797,0 тис.грн., в т.ч.:

Сума коштів на проведення заходів міських програм, що
фінансуються з бюджету громади

52932,1 тис.грн. 


