
ПАСПОРТ 

територіальної громади Новопавлівського старостату 

 

1. Адреса місцезнаходження: 56137, Миколаївська область Баштанський район 

с. Новопавлівка, вул..Шкільна, 37 

E-mail tovk_novopavlivka@ukr.net 

 

2. Місце розташування: Населений пункт  c.Новопавлівка  розташований 

на відстані 15 км  від районного центру м.Баштанки, 85 км від 

обласного центру м.Миколаєва, відстань до найближчої залізничної 

станції -  8 км. 

3. Відстань до районного центру шосейним шляхом   15  км 

4.  Територія. 

Всього  6164,97 га 

в т.ч: земель державної власності  1037.93 га 

земель комунальної власності   175,35  га 

земель приватної власності   4951.69  га 

Площа населених пунктів   302.68  га 

в т.ч.: державної власності  ------  га 

комунальної власності  180.26 га 

приватної власності   122.42  га 

Фермерські господарства (16)    339.2га 

Одноосібники (153 чол.) 1564,98 га 

Утримується в підсобних господарствах населення: 

ВРХ – 96, з них корів 64; свиней – 37, птиці – 3640; бджолосім’ї – 20 

 

5.Населення  

 

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

Всього, чол. 628   

дітей дошкільного 63   

mailto:tovk_novopavlivka@ukr.net


віку 

дітей шкільного 

віку 

62   

громадян пенсій-

ного віку 

116   

працездатне насе-

лення 

332   

кількість працю-

ючих на підпри-

ємствах, уста-

новах, організа-

ціях усіх форм 

власності та 

господарювання  

106   

 

7. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади 

Всього населених пунктів  2 ,  в них  308  дворів, у тому числі: 

 

Населений пункт   с.Новопавлівка,  в ньому: 257 дворів 

Населений пункт с. Зелений Клин, в ньому 51 двори 

Відстань до с. Новопавлівка, де знаходиться адміністративний будинок 

сільської ради 3 км. 

Населений пункт   с.Новопавлівка 

Площа – 242,21 га 

Всього дворів – 257 

Розміщено: 1 школа, 1 дитсадок, 1 будинок культури, 1 ФАП, 1 бібліотека, 1 

відділення зв’язку, 3 торгових об’єкти 

 

 



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

кількість дворів 300   

кількість насе-

лення 

736   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 

61   

дітей шкільного 

віку 

94   

громадян пенсій-

ного віку 

160   

кількість помер-

лих 

11   

кількість наро-

джених 

8   

 

Доріг всього – 11.2 км, асфальт.покриття – 8.8 км, бетонне – 1.5 км, тверде – 

0.9 км 

Населений пункт   с.Зелений Клин 

Площа – 60.47 га 

Всього дворів – 51 

Розміщено:  1 сільський клуб, 1 торговий об’єкт 

 

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

кількість дворів 51   

кількість насе-

лення 

75   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 

6   



дітей шкільного 

віку 

4   

громадян пенсій-

ного віку 

11   

кількість помер-

лих 

3   

кількість наро-

джених 

   

Доріг всього – 2.780 км.,з асфальтовим покриттям – 2.28 км, з твердим 

покриттям – 0.5 км 

7. Сільська рада утворена в 1964 році 

8. Кількість виборців – 522 

9. Т.в.о.старости – Рошиор Людмила Миколаївна, 30.11.1970 р.н. 

Службовий телефон – 9-3132 

освіта  повна вища 

спеціальність за освітою «Ветеринарія» 

кваліфікація за дипломом  ветеринарний лікар 

дата обрання  25 жовтня 2015 року 

раніше обирався  ні 

10. Помічник старости – Моцаченко Надія Василівна, 04.06.1979 р.н. 

Службовий телефон – 9-3132 

освіта повна вища 

спеціальність за освітою «Правознавство» 

кваліфікація за дипломом юрист 

дата обрання  20 листопада 2015 року 

раніше обирався  так 

11. Депутат Баштанської міської ради із числа територіальної громади –  

Бронза Олег Володимирович  



12. Депутат Баштанської районної ради – Якименко Олександр Іванович  

13. Органи самоорганізації населення – 3 

Громадська організація  «Імпульс», спілки власників корів «Берізка» та 

«Квітка» 

14. Корисні копалини відсутні 

15. Підприємства сільськогосподарського виробництва  

 Фермерські господарства – 16 

 Одноосібники – 153 

 Приватні підприємці – 4 

16. Комунальні підприємства – відсутні  

17 Торгівля – 4 магазини змішаної форми торгівлі 

18. Підприємства обслуговування населення  - поштове відділення 

19. Охорона здоров’я – ФАП. Фельдшер – Лукін Валентин Михайлович 

20. Освіта – Новопавлівська філія І-ІІ ступенів Баштанського ОСЗО №2 

21. Заклади культури – Новопавлівський сільський будинок культури, 

сільський клуб с. Зелений Клин 22. Основні історичні пам’ятки – братська 

могила, пам’ятники загиблим односельчанам23. Соціально-економічні 

проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення 

№ 

з\п 

Проблема  Шляхи її 

вирішення 

Очікуваний 

результат  

1. Забезпечення населення 

якісною питною водою 

Буріння 

свердловини 

Забезпечення 

населення водою 

2. Ремонт дороги Новопавлівка - 

Баштанка 

Виконання 

комплексу 

ремонтних робіт 

Сполучення з 

районним 

центром  

3. Капітальний ремонт споруд 

ДНЗ, школи, адмінспоруди, 

закладів культури 

Проведення 

ремонтних робіт 

Забезпечення 

комфортних умов 

праці та 

перебування 



дітей  

 

 

 

 

 

 


