
                                                          ПАСПОРТ  

територіальної громади Плющівського старостату 

 

   1. Адреса місцезнаходження: 

              56143 Миколаївська область, Баштанський район, с. Плющівка,  

              вул. Центральна, 44/3  

              Е-mail: – plyuschivka.z@gmail.com             

 

   2. Місце розташування.  

  Населений пункт с. Плющівка  розташоване  на відстані 12 км  від  районного 

центру м. Баштанка, за 68 км від обласного центру  м. Миколаїва, відстань до 

найближчої залізничної станції - 24 км.  

 

. 3. Відстань до районного центру: 

    Шосейним шляхом  - 12.0 км; 

    Залізницею  -    км 

 

. 4. Територіальний орган утворений в 2017 році 

 

 Тимчасово виконуючий обов»язки старости Плющівського територіального  

органу: Луценко Микола Олексійович, 26.10.1956 р.н. 

Освіта – вища 

Спеціаліст І категорії - помічник т.в.о. старости: Заливча Валентина Іванівна, 

 18.01.1957 р.н. 

Освіта – вища 

Депутат Баштанської міської ради на території Плющівського ТОВК-  

Таранкова Світлана Володимирівна, 01.11.1955 р.н. 

Освіта – вища 

 

   5. Органи самоорганізації населення: 

Громадська організація -  «Плющівська організація «Надія» 

Спілка власників корів  - СВК «Веселка», с.Плющівка 

Спілка власників корів  - СВК «Мрія», с.Новогеоргіївка, с.Шляхове   

 

  6. Територія 

 

Площа населених пунктів складає: всього 241,39га, в тому числі: 

 с.Плющівка – 109,21га; с.Новогеоргіївка – 76,59 га; с.Одрадне – 23,43 га; 

 с.Шляхове – 32,16 га.  

Доріг всього: 19,12 км (з асфальтним покриттям – 9,98 км, з грунтовим покриттям 

та жорства – 9,14 км). 

Кладовища «Плющівське», «Новогеоргіївське», «Одрадненське», всього – 3. 

Площа земельних ділянок складає: 8427,26 

  Із них: 

Присадибні ділянки – 119,40 га; 

Особисті селянські господарства (ОСГ – 216,78 га); 

Земельні паї – 3941,3497 га; 
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Фермерські господарства – 420,14 га; 

Земельні ділянки державної власності в оренді -               1407,16 га 

Земельні ділянки державної власності в користуванні –   19,5698 га; 

Земельні ділянки, виділені під магазин (для ведення роздрібної торгівлі – 0,07 га); 

Земельні ділянки, виділені під складські приміщення (для зберігання сільсько- 

господарської продукції 15,3829 га;)    

Земельні ділянки під об»єктами соціальної сфери – 0,2303 га. 

 

Утримується в підсобних господарствах населення: 

ВРХ      –           433;       з них корів –   280; 

Свиней –             63; 

Вівці     –           435; 

Бджолосім»ї –   245. 

  

7. Населення. 

 
 на 01.01.2019 

 

на 01.01.2020  
 

на 01.01.2021 р. 

Всього, чол. 1118   

дітей дошкільного 

вік      віку 

103   

дітей шкільного 

віку 

189   

громадян 

пенсійного віку 

195   

працездатне 

населення 

631   

кількість 

працюючих на 

підприємствах, 

установах, 

організаціях усіх 

форм власності та 

господарювання  

275   

 

 

 

 

 

Кількістьзайнятого населення тільки в особистому селянському господарстві- 136 

 

8. Характеритсика населених пунктів, що входять до складу громади 
 

Всього населених пунктів 4: с.Плющівка (центр).  

До Плющівського ТОВК входять села: 

с.Плющівка – засноване в1803 році (в минулому «Єфінгар»); 

с.Новогеоргіївка – засноване в 1804 році ( в минулому «Злодійка»); 

 с.Шляхове  – засноване в 1872 році; (в минулому «Ней-Карлсруе»,Червона Зірка); 

 с.Одрадне    – засноване в 1782 році. 

 

 



с. Плющівка 

 

Відстань до населеного пункту, де знаходиться адмінприміщення старостату- 0 км 

 (відстань до м. Баштанка – 12 км) 

 
 на 01.01.2019 р. на 01.01.2020 р. 

  

на 01.01.2021 р. 

Кількість дворів 231   

Кількість 

населення 

708   

В т.ч. дітей 

дошкільного віку 

68   

дітей шкільного 

віку 

132   

працездатне 

населення 

388   

Громадян 

пенсійного віку 

120   

Кількість померлих 13   
Кількість 

народжених 
7                

 

 

Населений пункт с.Новогеоргіївка. 

 

Відстань до населеного пункту, де знаходиться адмінприміщення старостату 

- 5 км, (відстань до м. Баштанка – 4 км)  

 
  

на 01.01.2019 
  

на 01.01.2020  
 

 

 01.01.2021  

Кількість дворів 119   

Кількість 

населення 

327   

В т.ч. дітей 

дошкільного 

віку 

30   

дітей шкільного 

віку 

41   

працездатне 

населення 

194   

Громадян 

пенсійного віку 

62   

Кількість померлих 8   
Кількість 

народжених 
5   



          с.Одрадне. Відстань до населеного пункту,  де знаходиться      

адмінприміщення старостату – 3 км, (відстань до м.Баштанка – 12 км) 

 
  

на 01.01.2019 
  

на 01.01.2020  
 

 

 01.01.2021  

 

Кількість дворів  

4 

  

Кількість 

населення 

7   

В т.ч. дітей 

дошкільного 

віку 

0   

дітей шкільного 

віку 

0   

працездатне 

населення 

1   

Громадян 

пенсійного віку 

6   

Кількість 

померлих 

0   

Кількість 

народжених 

0   

 

Населений пункт с. Шляхове ( раніше Червона Зірка).   

Відстань до населеного пункту, де знаходиться адмінприміщення старостату 

 - 2,5 км ; (відстань до м.Баштанка – 10 км)  

 
  

на 01.01.2019 
  

на 01.01.2020  
 

 

 01.01.2021  

 

Кількість дворів 23   

Кількість 

населення 

76   

В т.ч. дітей 

дошкільного 

віку 

5   

дітей шкільного 

віку 

16   

працездатне 

населення 

43   

Громадян 

пенсійного віку 

12   

Кількість померлих 2   
К-сть народжених 1   



                                                                       

9. Основні напрямки спеціалізації  

 

1.СТОВ  «Дружба» - виробництво сільськогосподарської продукції та її реалізація 

2. ф/г «Головченко В.В.» - виробництво сільськогосподарської продукції та її 

реалізація. 

 

10. Підприємства сільськогосподарського виробництва 

 

Підприємства Кількість 
 

Всього: 27 

в тому числі:   

акціонерні товариства - 

кооперативна власність - 

державна власність - 

СТОВ 1 

фермерські 

господарства 

13 

приватні підприємства - 

 

11. Корисні копалини відсутні. 

 

12.Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади 
 

№ 

з/п 
Назва об»єкта 

соціальної 

сфери 

на 01.01.2019 р. на 01.01.2020 р. на  

01.01.2021 р. 

в 

сьо

го 

к-сть працюю 

чих 

всь

ого 

к-сть працюю 

чих 

всьо

го 

к-сть пра-

цюю- 

чих 

1. ЗОШ 1 25     

2. ДНЗ 1 8     

3. Будинок 

культури 

1 5     

4. Сільський клуб  

 

1 1     

 

                    13. Торгівля 
 

 на 01.01.2019 р. 

 

на 01.01.2020 р. 

 

на 01.01.2021 р. 

Магазини в т.ч.: 6   

продуктові -   

промислові -   

Інші, (змішані) 6   

  приватні 6   

Ринків в т.ч.: -   

стаціонарні -   

стихійні -   



продовольчі -   

промислові -   

Побутові 

підприємства 

-   

 

 

 

 

  14. Підприємства обслуговування населення         

      
 

№ 

з/п 

За типом 

діяльності 

На 01.01.2019 р. На 01.01.2020 р. На 01.01.2021р. 

14. Інші послуги  - - - 

 

15. Послуги зв»язку 
 

 на 01.01.2019 р. 

 

 

на 01.01.2020 р. 

 

 

на 01.01.2021 р. 

Кількість 

телефонізованих 

населених 

пунктів 

3   

Абонентів 53   

Радіоточок -   

відділення 

поштового 

зв’язку  

1  

 

 

 

16. Житлово-комунальне підприємство. 

  Відсутнє. 

 

17. Освіта 
 

Навчальні 

заклади 

на 01.01.2019р. 

кількість розрахункова 

кількість 

місць 

в них: форма 

власності 

Вчителів, 

виховател

ів 

Учнів, 

дітей 

ЗОШ  

І-ІІІ ст. 
1 320 16 165 Комунальна  

Діючі ДНЗ  1 27 2,5 39 Комунальна 

Приміщень 

недіючих 
- - - - - 

 

 



 

32. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ 

 

1. В 2015 році  створено юридичну особу- комунальний заклад «Плющівський 

сільський  Будинок культури (с.Плющівка) 

     2. Новогеоргіївський сільський клуб (с.Новогеоргіївка). 

     3. Філія Баштанської районної централізованої бібліотеки в с.Плющівка. 

     4. Музейна кімната – в Плющівському сільському Будинку культури. 

 

        33. СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ ТА СПОРУДИ 

 

1. Стадіони – 2 ( в с.Плющівка та с.Новогеоргіївка). 

2.Спортивні майданчики – 3 ( с.Плющівка – 2,   с.Новогеоргіївка –  1). 

 

34. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ 

 

   Пам’ятник воїнам визволителям на Пагорбі Слави в с.Плющівка – відкрито 

09.05.1967 року на честь річниці звільнення с.Плющівка від німецько-

фашистських загарбників та на честь 50-ти односельчан, що загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни. Пагорб Слави споруджено на місці поховання солдат-

визволителів  4-го гвардійського Кубанського механізованого корпусу і 9-ої 

гвардійської кавалерійської дивізії кінно-механізованої групи генерал-лейтенанта 

О.І.Плієва, які у березні 1944 року загинули, звільняючи с.Плющівку; у братській 

могилі поховано 67 воїнів-визволителів.    

 

   Пам’ятник воїнам визволителям на Пагорбі Слави в с.Новогеоргіївка –  

 відкрито в 1992 році на честь односельчан, що загинули в роки Великої 

Вітчизняної війни.   

   Обеліск в с.Плющівка на братській могилі мирних мешканців єврейської  

колонії  Єфінгар (нині с.Плющівка) – відкрито у вересні 1946 року на честь 

мирних мешканців єврейської національності,  яких розстріляли фашистські 

окупанти 10 вересня 1941 року.  

    У братській могилі поховано 521 мирних мешканців колонії Єфінгар.   

    Католицько – лютеранська кірха (1880 -1890 років побудови) в с. Шляхове (  

раніше с.Червона Зірка). 

 

35. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ПРОПОЗИЦІЇ  

СТОСОВНО ЇХ ВИРІШЕННЯ (У 2016 -2017 РОКАХ) 

 

№п/

п 

 

 

Проблема 

 

Шляхи її вирішення Очікуваний  результат  

1. Ремонт доріг 

комунальної 

власності 

 

Поточний ямковий ремонт доріг 

із залученням благодійних  та 

спонсорських коштів 

Ямковий ремонт та 

реконструкція об’єктів 

вулично-дорожньої мережі, 

надання якісних 

транспортних послуг 

населенню 



2. Забезпечення 

населення  якісною 

питною водою 

Залучення коштів бюджетів всіх 

рівнів, спонсорської допомоги. 

Технічне переоснащення 

енергоємного насосного 

обладнання з високим 

рівнем енергозаощадження; 

будівництво колективних 

установок доочищення 

води для питних потреб; 

надання якісних послуг 

населенню з водозабез- 

печення, підвищення якості 

питної води 

3. Ремонт даху при-

міщення Плющів-

ського сільського 

Будинку культури 

Забезпечення ремонту даху  

приміщення будинку культури. 

Розробка проектно-кошторисної 

документації, залучення коштів 

бюджетів всіх рівнів, інвести-

ційних джерел фінансування 

Надання  якісних  послуг  у 

сфері культури. 

4. Ремонт 

приміщення   

Новогеоргіївського 

сільського клубу 

Забезпечення ремонту даху, 

підлоги, приміщення сільського 

клубу 

Надання  якісних  послуг  у 

сфері культури. 

 


