
 

ПАСПОРТ 

 

Новоіванівського старостинського округу Баштанської ОТГ 
 

1. Юридична адреса : 56153  Миколаївська область Баштанський 

район  

с. Новоіванівка вул. Одеська,8, тел. 9-37-75, факс 9-37-75, електрона 

адреса nivan555@ukr.net 

 

2 . Місце розташування. 

Населений пункт  Новоіванівка   розташований на відстані 18 км  від 

районного центру м.Баштанки, 85 км від обласного центру м.Миколаєва, 

відстань до найближчої залізничної станції – 12 км. 

 

3. Відстань до районного центру. 

- шосейним шляхом   18 км 

- залізницею   __-__ км 

 

4. Територія. 

Всього  5706,10 га 

в т.ч: земель державної власності  1625,7021 га 

земель комунальної власності   _________ га 

земель приватної власності   4080,4  га 

Площа населених пунктів   315,2  га 

в т.ч.: державної власності  194,4  га 

комунальної власності  _____ га 

приватної власності   120,8 га 

Особисте селянське господарство –160,64 га 

Фермерські господарства –250,30 га 

Одноосібники – 1294,68 га ( 165 чол) 

Спілки власників корів – 434,75 га 

 

5.Утримується в підсобних господарствах населення: 

 

ВРХ – 216 голоів, в т.ч. корів- 125 голів; 

Свині- 90 голів; 

Вівці- 90 голів; 

Кози-19 голів; 

Коні -3 голови; 

 

 

6. Населення. 

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

Всього, чол. 460   

дітей 

дошкільного віку 
36   

дітей шкільного 

віку 
52   



громадян пенсій-

ного віку 
151   

працездатне насе-

лення 
247   

кількість працю-

ючих на підпри-

ємствах, уста-

новах, організа-

ціях усіх форм 

власності та 

господарювання  

52   

 

7. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади 

Всього населених пунктів 3,  в них  ____196__  дворів, у тому числі: 

 

Населений пункт   Новоіванівка,  в ньому: 

 

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

кількість дворів 145   

кількість насе-

лення 
351   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 
25   

дітей шкільного 

віку 
46   

громадян пенсій-

ного віку 
123   

 

Доріг всього -7,45 км; 

в.ч. асфальтованих-6,8 км; грунтових-0,65 км 

 

Населений пункт   Київське,  в ньому: 

 

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

кількість дворів 32   

кількість насе-

лення 
71   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 

8   

дітей шкільного 

віку 
6   

громадян пенсій-

ного віку 

16   

 

Доріг всього -3,5 км; 

в.ч. асфальтованих-1,3 км; грунтових-2,2 км 

 

Населений пункт   Старосолдатське,  в ньому: 

 



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

кількість дворів 19   

кількість насе-

лення 
38   

в т.ч. дітей до-

шкільного віку 

3   

дітей шкільного 

віку 
3   

громадян пенсій-

ного віку 

12   

 

Доріг всього -3,3 км; 

в.ч. асфальтованих- 3,0 км; грунтових-0,3 км 

 

8. Місцева рада утворена  в 1920 році. 

Відстань до найближчої  Новопавлівської сільської ради   7 км.  

 

9. Т.в.о. старости   Молодецький Павло Іванович 

число, місяць і рік народження 17.12.1977 року 

службовий телефон 9-37-75 

освіта  середньо-спеціальна 

спеціальність за освітою : «Механізація сільського господарства» 

кваліфікація за дипломом – технік-механік 

дата обрання 28.12.2016 

10. Спеціаліст І категорії, помічник старости  ради  

Кривенко Олена Антонівна 

число, місяць і рік народження 17.08.1960 р. 

службовий телефон 9-37-75 

освіта - вища 

спеціальність за освітою : «Агрономія» 

кваліфікація за дипломом : учений агроном 

 

 

11.Землевпорядник- Завицька Ірина Петрівна 

число, місяць і рік народження 03.03.1965 р. 

службовий телефон 9-37-75 

освіта - неповна вища 

спеціальність за освітою : «Гідрологія суші» 

кваліфікація за дипломом : технік гідролог 

Дата обрання – 15.03.2017 

 

 

 12. Депутатами районної ради із числа територіальної громади, обрано: 

одного депутата – Тітенко Валентин Васильович 

 13. Депутатами міської ради із числа територіальної громади обрано: 

два депутати - Назаров Валерій Дмитрович, Осадчий Олег 

Вікторович. 

 

14. Структура земельного фонду 



 

№з/п Територія сільської ради га Оренда 

(га) 

Договір 

оренди з 

2005 по 

2059 роки 

 Територія, всього 

у тому числі: 

5706,10 3310,53 
686,64 

1 Сільськогосподарські угіддя 5232,29 3301,89 678,00 

2 Рілля 4642,99 3050,63 576,74 

3 Ліси та інші лісовкриті площі 112,99 - - 

4 Забудовані землі 115,0804 - - 

5 Ставки, які знаходяться  80,00 8,64 - 

 - на території села - - - 

- - за територією села 80,00 8,64 8,64 

 

ПІДПРИЄМСТВА, що розташовані на території ради 

15. Промислові підприємства  - не має 

 

16. Підприємства сільськогосподарського виробництва 

 

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

Всього, 19   

в тому числі:     

акціонерні товариства -   

кооперативна власність               -   

державна власність -   

ТОВ -   

фермерські 

господарства 

11   

приватні підприємства 8   

 

 

17. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної 

громади. 

№ 

з/п 

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

всього кількість 

працюючих 

всього кількість 

працюючих 

всього кількість 

працюючих 

  Не має -     

   -     

   -     

 

18. Комунальні підприємства  

№ 

з/п 

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

всього кількість 

працюючих 

всього кількість 

працюючих 

всього кількість 

працюючих 

  Не 

має 

     

        

 



19. Торгівля. 

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

магазини в т.ч.: 3   

продуктові  -   

промислові -   

інші( змішані ) 3   

приватні 3   

Ринків в т.ч.: -   

стаціонарні -   

стихійні -   

продовольчі -   

промислові -   

побутові підприємства -   

 

20. Підприємства обслуговування населення.  

за типом діяльності на 01.01.2019 р. на 01.01.2020р. на 01.01.2021 р. 

 - - - 
 

21. Послуги зв’язку. 

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

кількість 

телефонізованих 

населених пунктів 

1   

абонентів 28   

радіоточок 0   

відділення поштового 

зв’язку 

1   

 

 

22. Охорона здоров’я. 

 на 01.01.2019 в них: 

працівн

иків 

форма власності 

кількість 

закладів 

ліжок, 

відвідувань 

медичні заклади     

в т.ч.     

- поліклінік     

- лікарень     

- амбулаторій     

- диспансери     

- ФАП 1  2 комунальна 

- аптеки     

 

 

23. Освіта. 

 На 01.01.2019 

кількість розрахункова 

кількість 

місць 

в них: форма 

власності вчителів, 

вихователів 

учнів, 

дітей 



вищі навчальні 

заклади 

- - - - - 

школи, в т.ч.:  1 108 12 45 Комунальна 

ЗОШ І-ІІІ ст.      

ЗОШ І-ІІ ст. 1 108          12 45 Комунальна 

ЗОШ І ст.      

школи-інтернати      

гімназії       

діючі дошкільні 

заклади 

1 26 2 20 комунальна 

приміщення 

недіючих, в т.ч: 

- - - - - 

шкільні заклади - - - - - 

дошкільні 

заклади 

- - - - - 

 

24. Заклади культури. 

Будинки культури ____1____ 

Клуби __-____ 

Театри __-____ 

Бібліотеки __2___ 

Музеї ___1_____ 

 

25. Спортивні заклади та споруди.  

Дитячо-юнацькі спортивні школи __-______ 

Стадіони __-_____   

Спортмайданчики _2____ 

 

26. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки  

     Пагорб Слави – 1 

     Пам’ятник Скорботної матері -1 

      

27. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх 

вирішення. 

 

№ 

з/п 

Проблема 

 

Шляхи її 

вирішення 

Очікуваний результат 

 

1.  Реконструкція 

Новоіванівського БК 

(  заміна даху) 

Залучення 

спонсорів.  

Покращення 

матеріально-технічної 

бази БК. Створення 

належних умов для 

відпочинку жителів 

громади 

2. Відсутність автобусного 

сполучення Новоіванівка-

Баштанка 

Заключення 

договорів з 

перевізниками 

Можливість жителям  

діставатись до районного 

центру 

3 Капітальний ремонт 

водомережі в 

с.Новоіванівка 

Залучення 

інвестицій 

Забезпечення населення 

якісною водою 



4 Капітальний ремонт 

автодороги Новоіванівка -

Київське 

Державний 

бюджет 

Створення належних 

умов  для руху 

автотранспорту. Надання 

якісних транспортний 

послуг населення 

5 Заміна Башні 

Рожновського в селі 

Старосолдатське 

Міськводоканал, 

залучення 

інвестицій 

Безперебійне 

забезпечення жителів 

села Старосолдатське 

якісною питною водою 

 

 

 

 

Т.в.о. старости                 _________________            П.І. Молодецький                                                      

                                             печать                                   підпис                                               ПІП 
 

 

 


