
 

ПАСПОРТ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ  ХРИСТОФОРІВСЬКОГО 

СТАРОСТАТУ  БАШТАНСЬКОЇ ОТГ 

 

1. АДРЕСА   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

 

56163 Миколаївська область, Баштанський район, с. Христофорівка, 

вул. Приінгульська, 110,  тел./ факс: (05158) 9-53-38; 

е-mail: –  hristoforivka@ ukr.net    код ЄДРПОУ  04376469 

 

 2 . РОЗТАШУВАННЯ. 

   Село Христофорівка знаходиться в південно-західному напрямку від 

районного центру  м.Баштанки  на відстані 28 км, на північ за 50км- обласний 

центр м.Миколаїв. Найближчі залізничні станції за 12км  (с.Лоцкине), 22км 

(с.Явкине) 

 

3. ВІДСТАНЬ ДО РАЙОННОГО  ЦЕНТРУ. 

- шосейним шляхом - 28 км 

- залізницею - 0 км 

 

4. ТЕРИТОРІЯ. 

Всього  - 5668,87га 

в т.ч: сільськогосподарські  угіддя – 4174,20га 

рілля – 3590,21га 

землі  приватної  власності – 3363,07га 

 

Площа населеного  пункту – 199,71га га 

в т.ч.: забудовані  землі – 37,01га 

під  житловими  забудовами – 27,75га 

присадибні  ділянки для ОСГ , будівництва  та  обслуговування  житлових  

будинків і  господарських  споруд – 112,90га 

ліси  та  інші  лісові  площі – 0,3га 

землі  загального  користування – 33,39га. 

Дороги  загального  користування – 11,00га  

 

5. НАСЕЛЕННЯ. 

 на 01.01.2019 р. на 01.01.2020 р. на 01.01.2021  на 01.01.2011 р.  

Всього, чол. 826   971  

дітей дошкільного 

віку 
65   57  

дітей шкільного 

віку 

108   102  

громадян пенсій- 211   242  



ного віку 

працездатне насе-

лення 
442   480  

кількість працю-

ючих на підпри-

ємствах, уста-

новах, організа-

ціях усіх форм 

власності та 

господарювання  

79   75  

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА  НАСЕЛЕНОГО  ПУНКТУ 
 

Всього населених пунктів  __1__,  в них  __324__  двори, у тому числі: 

 

Населений пункт   село  Христофорівка,  в ньому: 

 на 01.01.2019 р. на 01.01.2020 р. на 01.01.2021 р. 

кількість дворів 324   

кількість насе-

лення 

826   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 
65   

дітей шкільного 

віку 

108   

громадян пенсій-

ного віку 
211   

 

 на 01.01.2019 р. на 01.01.2020 р. на 01.01.2021р. 

кількість помер-

лих 
11   

кількість наро-

джених 
6   

 

7. МІСЦЕВА  РАДА  УТВОРЕНА У __1921__ році. 

Відстань до найближчої  Пісківського  територіального  органу  виконавчого  

комітету  Баштанської  міської  ради -   6.0 км.  

 

8. ХРИСТОФОРІВСЬКИЙ ТИМЧАСОВО  ВИКОНУЮЧИЙ 

ОБОВ»ЯЗКИ СТАРОСТИ:     Золотухіна   Олена  Володимирівна 

число, місяць і рік народження   28.03.1974 р.н.  

службовий телефон  9-53-38 

освіта     вища 

спеціальність за освітою  вчитель  початкових  класів 



кваліфікація за дипломом  педагогіка  та  методика  викладання  в                    

                                             початкових  класах  

дата призначення – 29.12.2016 

раніше обирався  сільським головою – не  обиралася 

 

СПЕЦІАЛІСТ 1 КАТЕГОРІЇ /помічник т.в.о. старости /: 

Хруставка  Лариса  Володимирівна  

число, місяць і рік народження   08.03.1964 р.н.  

службовий телефон  9-53-38 

освіта     вища 

спеціальність за освітою  українська  мова  та  література 

кваліфікація за дипломом  вчитель  української   мови  та  літератури 

 Дата призначення – 09.03.2017 року 

раніше обиралася секретарем ради –     не  обиралася             

                                                                

9. МІСЬКА РАДА  

Відстань до місцевої ради – Баштанська міська рада – 28 км 

                                                                    

10. КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЦІВ  ЗА ДАНИМИ  ОСТАННІХ  ВИБОРІВ -  

всього- 646 осіб. 

   

11. ЧЛЕНИ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ   БАШТАНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ 

РАДИ  

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Посада та місце роботи 

1. Золотухіна  Олена  

Володимирівна 

Тимчасово виконуючий  обов»язки 

старости Христофорівського  

територіального  органу  виконавчого  

комітету  Баштанської  міської  ради 

 

12. ДЕПУТАТОМ  МІСЬКОЇ РАДИ  ІЗ  ЧИСЛА  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  ОБРАНО: 

Мазуренка  Олександра  Григоровича 

 

13.ДЕПУТАТОМ   ОБЛАСНОЇ РАДИ  ІЗ  ЧИСЛА  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ  ОБРАНО :  

Рубського  Геннадія  Івановича 

  
14. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ 

 

Всього органів самоорганізації - , в них бере участь 215 осіб. 

Спілка власників корів «Степовичка», -        180 осіб; 

Христофорівська громадська організація  «Христофорівці» -     35 осіб; 

 



У тому числі: 
 

 

Керівники спілки власників корів  

 

№п/п Назва СВК П.І.П. голови Адреса, телефон 

1. Спілка власників корів 

«Степовичка» 

Наливана  Тамара  

Михайлівна 

с.Христофорівка,  

вул. 

Приінгульська,110  

тел. 9-53-38 

Громадські організації  

 

№п/п 
Назва громадської 

організації 
П.І.П. голови Адреса, телефон 

1. 

Христофорівська  

громадська  організація   

«Христофорівці» 

Хруставка  Лариса  

Володимирівна 

с.Христофорівка,  

вул. 

Приінгульська,110  

тел. 9-53-38 

 

    

15.  ПРИРОДНО – РЕСУРСНИЙ    ПОТЕНЦІАЛ 

   За особливістю природних умов село Христофорівка  старостинського 

округу  розташоване у межах степової фізико-географічної зони. В цілому 

клімат помірно-континентальний з м’якою малосніжною зимою і жарким 

посушливим літом. 

    На території протікає річка Інгул. 

   Найбагатшими є земельні ресурси, з урахуванням сільськогосподарського 

призначення  й  характеру  ґрунтового покриву – 3530,21 га. Так, ріллі на 

території, сіножатей та пасовищ – 561,99 га, під лісові землі відведено              

га,  в свою чергу багаторічні насадження розміщені на території – 364,00              

га, в свою  чергу  багаторічні  насадження розміщенні  на  території – 22 га, 

землі комерційного призначення займають – 0,9793 га.  

Під водоймищами  задіяно  більше  - 5 га.   

   Також на території Христофорівського старостинського округу існує: одна  

спілка власників корів (СВК)  «Степовичка», яка зареєстрована, як юридична 

особа.  Їм  надано  в  середньому  до  1,0 га  земель  пасовищ  на  одну  голову, 

чим забезпечено вирішення питання по випасу великої рогатої худоби. Ще у 

2007 році було повністю вирішено питання щодо надання площі для випасу та 

сінокосіння. Розвинене  м»ясо- молочне  тваринництво. Діє  ще  одна  ГО  

«Христофорівці» 

 В  селі  працює  11 річна  школа – 84  учні, їх  навчають  17  вчителів. Є  

сільський  будинок  культури  з  залом  глядачів  на  150  місць, сільська  

бібліотека  знаходиться  у  будівлі  соціальних  послуг, книжковий фонд  

складає 17  тисяч  екземплярів. Музей  історії  та  образотворчого  мистецтва 

розташувався  на  другому  поверсі  будівлі музею  історії  та  образотворчого  



мистецтва.Тут  розмістилися  і  виставочні  зали  наших  художників  та  

учасників народної  студії «Веселі  акварелі».  Сама  студія  займає  три  

кімнати  на  першому  поверсі. У  цій  будівлі  також є  зали  фітнес – центру 

«Олімп»  та кімната відпочинку. Сюди  із  превеликим  задоволенням ідуть  

відпочивати  не  лише  діти, а й дорослі. На  території  села  розташована  

лікарська  амбулаторія ( участкова лікарня  на 25  місць) , яка  потребує  

реконструкції. ЗДО  на  50  місць.  Працює  відділення  Укрпошти.  

 

16. СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО  ФОНДУ 

 
№з/п Територія 

Христофорівського 

старостинського округу 

Площа /га/ Оренда 

(га) 

Договора 

оренди з 

2005 по 

2059 роки 

/га/ 

 Територія, всього 

у тому числі: 

5668,87 715,18 
473,13 

1 Сільськогосподарські 

угіддя 

4174,20 714,15 
472,33 

2 Рілля 3590,21 405,09   163,27 

3 Ліси та інші лісовкриті 

площі 

364,00  2,30 
1,01 

4 Забудовані землі 42,58 - - 

5 Ставки, які знаходяться  - - - 

 - на території сіл - - - 

 - за територією сіл - - - 

 

17.  ПІДПРИЄМСТВА,ЩО  РОЗТАШОВАНІ  НА  ТЕРИТОРІЇ  

ХРИСТОФОРІВСЬКОГО  СТАРОСТАТУ : 
  

 ПРОМИСЛОВІ  ПІДПРИЄМСТВА – НЕ МАЄ 

 

 ПІДПРИЄМСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
 на 

01.01.2019  

на 

01.01.2020 

 

на 

01.01.2021 

 

Всього, 15   

в тому числі:     

акціонерні 

товариства 

-   

кооперативна 

власність 

-   

державна власність -   

фермерські 14   



господарства 

приватні 

підприємства 

-   

орендарі 1   

 

18. ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ Є КОМУНАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ   ГРОМАДИ 

 
( підприємств у комунальній власності немає, є заклади  освіти, культури) 

№з/п Назва на  
01.01.2019 р. 

на 
 01.01.2020 р. 

на 
01.01.2021 р. 

всього к-сть пра-

цюю 

чих 

Всьо-го к-сть пра-

цюючих 

всього к-сть 

працюю

чих 

1. ЗДО №14 

«Веселка» 

1 7     

2. КЗ 

«Христофорів

- 

ський СБК» 

1 3     

3. Музей  історії  

та 

образотворчог

о  мистецтва 

1 2     

4. Фітнес - 

центр 

1 1     

5. Студія  

образотворчог

о  мистецтва 

«Веселі  

акварелі» 

1 1     

6. Сільська  

бібліотека 

1 1     

7. Христофорів 

ська ЗОШ 1 – 

111ст. 

1 30     

 

19. ТОРГІВЛЯ 
 

 На 01.01.2019 р. На 

01.01.2020р. 

На 

01.01.2021р. 

Магазини в т.ч.: 8   

продуктові 1   

промислові -   

Інші, змішані 7   

Ринків в т.ч.: -   

стаціонарні -   

 

           

   20. ПІДПРИЄМСТВА  ОБСЛУГОВУВАННЯ   НАСЕЛЕННЯ 



 

№ 

п/п 
За типом діяльності На  

01.01.2019р. 
На 

 01.01.2020 р. 
На 

01.01.2021р. 

1. КП 

«Міськводоканал 

Баштанської  

міської  ради» 

1   

2. КП «Добробут» 1   

 

21. ПОСЛУГИ  ЗВ’ЯЗКУ 
 

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

Кількість 

телефонізованих 

населених 

пунктів 

1 

  

 

 

Абонентів 30   

Радіоточок 0   

відділення 

поштового 

зв’язку  

 

1 

  

 

 

 22.ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

МЕДИЧНІ  ЗАКЛАДИ  ХРИСТОФОРІВСЬКОГО  СТАРОСТАТУ 

  

23. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ 

ПАМ’ЯТКИ 

 

Пам»ятник воїнам - визволителям  на честь  загиблих в роки Великої  

Вітчизняної  війни  в селі  Христофорівці  було  встановлено  на  Братській  

могилі  в  1956  році, який  знаходиться  на  території  Христофорівської  

ЗОШ 1 – 111ст.  

.  

 

 

  

 

Медичні 

заклади 

На 01.01.2019 На 01.01.2020 На 01.01.2021  

кіль

кіст

ь 

закл

адів 

ліжо

к, 

відві

ду-

вань 

 в них: 

праців

ників 

кількіс

ть 

закладі

в 

ліжок

, 

Відві

ду 

вань 

 в них: 

працівни

ків 

кіль

кіст

ь 

закл

адів 

ліжок, 

відвіду

-вань 

 в 

них: 

праці

вникі

в 

Лікарська  

амбулаторія 

 

 

 

1  0 2       



24. ОСВІТА.  
 

Нав-

чальні 

заклади 

на 01.01.2019р. 

 

на 01.01.2020р. на 01.01.2021р.  

кі

ль

кі

ст

ь 

Розр

ахун

кова 

кіль

кіст

ь 

місц

ь 

в них: кіль-

кіст

ь 

Розра

хунко

ва  

кількі

сть 

місць 

в них: кіль-

кість 

 

Розра

хунко

ва 

кількі

сть 

місць 

 

в них: 

Вчи-

телі

в 

вихо

вате

лів 

Уч-нів, 

дітей 

вчит

елів, 

вихо

вате

лів 

Уч-

нів, 

діте

й 

Вчи-

телі

в 

вихо

вате

лів 

Уч-

нів, 

дітей 

ЗОШ  

І-ІІІ ст. 
1 380 15 82        

 

Діючий 

ЗДО  
1 42 2 25         

                         

25. СПОРТИВНІ ЗАКЛАДИ ТА СПОРУДИ 

 

1. Стадіони – 2 ( в с.Христофорівка). 

2.Спортивні майданчики – 2 (в с.Христофорівка). 

 

26. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ І ПРОПОЗИЦІЇ  

СТОСОВНО  ЇХ  ВИРІШЕННЯ  (У 2017 -2020 РОКАХ) 

 

№п/

п 

 

 

Проблема 

 

Шляхи її вирішення Очікуваний  результат  

1. Ремонт доріг 

комунальної 

власності 

 

Бюджет  Баштанської  ОТГ  Покращення  умов  для  

пересування  

автомобільним  

транспортом. 

2. Капітальний  ремонт  

водопровідної  

мережі. 

Бюджет  Баштанської  ОТГ  і  

КП  « Міськводоканал». 

Забезпечення 

водопостачанням   жителів 

села. надання якісних 

послуг населенню з 

водозабезпечення, 

підвищення якості питної 

води 

3. Капітальний  ремонт  

лікарської  

амбулаторії. 

Державна  субвенція, бюджет  

Баштанської  ОТГ. 

Створення  та  покращення  

умов  для  якісного 

медичного  обслуговування  

населення. 

4. Закінчення  

капітального 

ремонту 

приміщення  

Христофорівського 

сільського будинку 

культури  

Державна  субвенція, бюджет  

Баштанської  ОТГ. 

Створення  та  покращення  

комфортних  умов 

перебування жителів  села  

в  сільському  будинку  

культури та надання  

якісних  послуг  у сфері 

культури. Проведення  



культурного  дозвілля  

молоді. 

5. Капітальний  ремонт 

сходів , порогу  та  

тротуару  біля  

Христофорівського   

адмін..приміщення   

Бюджет  Баштанської  ОТГ. Покращення  зовнішнього  

вигляду  будівлі  та  

естетичного  вигляду  

приміщення. 

6 Придбання  та  

встановлення  

металопластикових  

вікон в Музеї  історії  

та  образотворчого  

мистецтва 

Бюджет  Баштанської  ОТГ. Покращення  матеріально – 

технічної  бази Музею 

історії  та  образотворчого  

мистецтва, 

енергозбереження  тепла  у  

приміщенні. 

 

 


