ПАСПОРТ
Валківська територіальна громада
(найменування територіальної громади)
Найменування показника
1. Чисельність населення станом на 1 січня 2015 р.
у тому числі дітей:
дошкільного віку
шкільного віку
2. Кількість населених пунктів, що входять до складу
територіальної громади (вказати кількість та назви)

Значення показника
18740
864
1825
70
м. Валки
с.Черемушна
с.Литвинівка
с.Піски
с.Яблунівка
с. Сніжків
с. Вільхівське
с. Дорофіївка
с. Кантакузівка
с. Ясеневе
с. Минківка
с. Велика
Кадигробівка
с. Велика Балка
с. Гребінники
с.Манили
с. Лисконоги
с. Мірошники
с. Тугаївка
с. Костів
с. Семківка
с. Колодківка
с. Гузівка
с. Кобзарівка
с. Козаченківка
с. Катричівка
с. Данильчин Кут
с. Довжик
с. Шийки
с. Зайцівка
с. Бугаївка
с. Бурякове
с.Заміське
с. Косенкове
с. Корнієнкове
с. Рудий Байрак

с. Мала
Кадигробівка
с. Перепелицівка
с. Тупицівка
с. Щербинівка
с. Водопій
с. Гонтів Яр
с. Корсунівка
с. Круглик
с. Кузьмівка
с. Старі Валки
с. Олександрівка
с. Рідкодуб
с. Соснівка
с. Корсунове
с. Серпневе
с. Благодатне
с. Ландишево
с. Крута Балка
с. Новоселівка
с. Мельникове
с. Вишневе
с. Велика Губщина
с. Михайлівка
с. Нестеренки
с. Різдвяне
с. Суха Балка
с. Скельки
с. Яхременки
с. Сидоренкове
с. Завгороднє
с. Очеретове
с. Майдан
с. Шелудькове
с. Мозолівка
3.

4.
5.

Обсяг доходів (розрахунковий) територіальної
громади, гривень
у тому числі:
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного
кодексу України
бюджету розвитку
базової дотації
реверсної дотації
Площа території територіальної громади, кв.
кілометрів
Кількість закладів, що утримуються за рахунок

22964763
22230600
86600
562,28
37

6.

7.

бюджету органів місцевого самоврядування
у тому числі:
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня
дошкільних навчальних закладів
закладів позашкільної освіти
закладів культури
закладів фізичної культури
фельдшерсько-акушерських пунктів
амбулаторій, поліклінік
лікарень
станцій швидкої допомоги
Наявність приміщень для розміщення державних
органів, установ, що здійснюють повноваження
щодо:
правоохоронної діяльності
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав
пенсійного забезпечення
соціального захисту
пожежної безпеки
казначейського обслуговування
Наявність приміщень для розміщення органів
місцевого самоврядування

11
26
-
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+
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+

