ПАСПОРТ
територіальної громади
Гаївської сільської ради
Роздільнянського району
Одеської області
1. Гаївська сільська рада розташована на кордоні з Республікою Молдова. Землі сільської
ради межують з землями Яковлівської, Марківської сільських рад
та ВеликоМихайлівським районом.
До складу Гаївської сільської ради входять шість сільських населених пунктів, а саме :
с.Гаївка, с.Лучинське, с.Плавневе, с.Нове, с.Бугаї, с.Труд-Гребеник. Адміністративним
центром сільської рада є село Гаївка.
2.Відстань до районного центру:
- шосейним шляхом:
с. Гаївка - 20 км.
с. Лучинське - 15 км.
с. Плавневе - 24 км.
с. Труд- Гребеник - 23 км.
с. Бугаї - 28 км.
с. Нове - 29 км.
- залізницею
немає.
3.Територія
Всього

7914,8 га

в т.ч.: земель державної власності 2384,0 га
земель комунальної власності
807,6 га
земель приватної власності
4723,2 га
Площа населених пунктів

752,7 га

в т.ч.: земель державної власності
земель комунальної власності
земель приватної власності

га
687,7 га
65,0 га

Всього, чол.
дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку
працездатне населення
кількість працюючих на
підприємствах, установах
організаціях усіх форм
власності та господарювання

4.Населення
на
01.01.2018
1525
128
180
264
1027
280

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 6, в них 510 дворів, у тому числі:
Населений пункт село Гаївка, в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку

01.01.2018 р.
198
634
58
63
118

За 2017 рік
6
4

Кількість померлих
Кількість народжених

Село Гаївка є центром Гаївської сільської ради
Населений пункт село Бугаї, в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку

Кількість померлих
Кількість народжених

01.01.2018 р.
14
8
2

За 2017 рік
1
0

Село Бугаї знаходиться на відстані 8 км. від центру населеного пункту, де знаходиться
адмін. будинок ради
Населений пункт село Лучинське, в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку

01.01.2018 р.
235
770
73
100

громадян пенсійного віку

114

За 2017 рік
10
3

Кількість померлих
Кількість народжених

Село Лучинське знаходиться на відстані 7 км. від центру населеного пункту де
знаходиться адмін. будинок ради
Населений пункт село Нове, в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку

01.01.2018 р.
22
45
2
4
10

За 2017 рік
0

Кількість померлих
Кількість народжених

0

Село Нове знаходиться на відстані 9 км. від центру населеного пункту де знаходиться
адмін. будинок ради
Населений пункт село Плавневе, в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку

Кількість померлих
Кількість народжених

01.01.2016 р.
41
67
2
13
22

За 2017 рік
1
0

Село Плавневе знаходиться на відстані 3 км. від центру населеного пункту де знаходиться
адмін. будинок ради

Населений пункт село Труд – Гребеник , в ньому:
На
кількість дворів
кількість населення
в т.ч.: дітей дошкільного віку
дітей шкільного віку
громадян пенсійного віку

Кількість померлих
Кількість народжених

01.01.2018 р.
-

За 2017 рік
0
0

Село Труд - Гребеник знаходиться на відстані 3 км. від центру населеного пункту де
знаходиться адмін. будинок ради
6. Місцева рада утворена в 1952 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 3 км. Марківська сільська рада
7. Кількість виборців 976 чол.
8. Сільський голова Рустамов Асвар Тахірович
число місяць і рік народження - 19.07.1956
службовий телефон - 04853-5-07-22
освіта вища
спеціальність за освітою – агрономія
Ким висунутий на виборах - самовисування
Обраний з 2 - ох кандидатур 2015 році
Отримав 54,6 % голосів виборців
Обирається 8 раз
9. Секретар ради Байталоха Леся Петрівна
число місяць і рік народження - 19.09.1962 р.н.
службовий телефон – 048-53-2-23-31
освіта середня – спеціальна
спеціальність за освітою - бухгалтер с/г підприємств
Дата обрання секретарем ради – 04.11.2015році
раніше обиралася секретарем ради - 2 раз
10. Склад депутатів ради
Всього, (кількість)
Позапартійні
за освітою:
вища
незакінчена вища

12

1
-

за віком:
до 30 років
від 30 до 45 років

-

середня-спеціальна
7
від 45 до 60 років
середня
4
старше 60 років
незакінчена середня
за родом діяльності:
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
працівників агропромислового комплексу
працівників житлово-комунального господарства
працівників охорони здоров’я
працівників освіти, культури
працівників місцевого самоврядування
працівників місцевих держадміністрацій
пенсіонерів
осіб, що не працюють
інших

11
1

3
2
5
2

11. Постійні комісії ради
№
з/п

К-сть
депутатів

Назва комісії

Прізвище, ім’я по
Посада та місце
батькові голови
роботи голови комісії
комісії
Ганган Тетяна
Не працює
Сергіївна
Грабовенко Галина Зав. Гаївської почти
Петрівна

1 З фінансово – економічних
питань та бюджету
2 З
питань
депутатської
діяльності та етиці.

3

З
питань
охорони
навколишнього середовища
та землекористування

3

Яницька Людмила
Яковлівна

Землевпорядник
Гаївської сільської
ради

4 З питань соціального захисту
населення, освіти та здоров’я

3

Добридень Сергій
Андрійович

Пенсіонер

3

3

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
№
(П.І.Б.)
з/п
1 Келлер Г. В.
2 Мішевська В. К.
3 Попадюк Н.Б.

Посада та місце роботи
Голова ТОВ „Промінь-12”
Вчитель НВК Гаївської ЗОШ І-ІІ ступенів
Директор НВК Гаївської ЗОШ І-ІІ ступенів

13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади,
обрано: Келлер Г.В.
14. Органи самоорганізації населення: немає.
15.Корисні копалини – немає.

16.Структура земельного фонду
№
п/п

1
2
3
4
5

Територія
Гаївської
сільської
ради

га

Територія, всього
у тому числі
Сільськогосподарські
угіддя
Рілля
Ліси та інші лісовкриті
площі
Забудовані землі

7914,8

Ставки які знаходяться
- на території села
- за територією села

1,5

Оренда
2018

6905,0

1032,3

4423,95
176,2

1032,3

116,2

17.Бюджет Гаївської сільської ради
тис.грн.
Доходи місцевого бюджету всього
в т.ч.
Доходи що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів
Доходи що не враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
бюджет розвитку
Субвенція
Дотація
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.
поточні
з яких за рахунок субвенцій з бюджетів
різних рівнів
капітальні
із загального обсягу видатків на
утримання
орган місцевого самоврядування
Освіта
Культура
Охорона здоров"я
житлово-комунальне господарство
інші

2018р.
2023,74
1892,7
131,04
27,5
723,773
2023,74
2023,74
723,773
873,859
131,04
295,068

ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради
18.Промислові підприємства
на
01.01.2018р.
Всього
в т.ч.акціонерні товариства
кооперативна власність
господарські товариства
державна
власність
ТОВ
Приватні підприємства
19. Основні з них, види промислової продукції - немає
20.Підприємства сільськогосподарського виробництва
на
01.01.2018р.
Всього
В тому числі:
Акціонерні товариства
Кооперативна власність
Державна власність
ТОВ
Фермерські господарства
Приватні підприємства

11

1
10

21. Основні з них, напрямки спеціалізації - зернове виробництво.
22.Підприємства які є комунальною власністю територіальної громади
№
п/п

Назва

на
01.01.2018р.
всього

-

-

-

кількість
працюючих
23.Комунальні підприємства.

№
п/
п

Назва

на
01.01.2018р.
всього

-

-

кількість
працюючих
-

24.Торгівля
на
01.01.2018р.
Магазинів в т.ч.
4
продуктові
4
промислові
приватні
4
Ринків в т.ч.
стаціонарні
стихійні
продовольчі
промислові
Побутові підприємства
25.Підприємства обслуговування населення
за типом діяльності на
01.01.2018р.
26.Послуги зв’язку
на
01.01.2018р.
Кількість телефонізованих
3
населених
пунктів
Абонентів
30
Радіоточок
27.Житлово-комунальне господарство
Назва підприємства на
01.01.2018р.
28.Охорона здоров’я
на 01.01.2018

в них:

форма
кількість закладів ліжок,
власності
відвідувань працівників
Медичні заклади
в т.ч.
-поліклінік
-лікарень
-амбулаторій
-диспансери
-ФАП
-аптека

2
2
-

-

4
4
-

комунальна
комунальна
-

29.Освіта
На 01.01.2018
в них:
кількість розрахунко
ва кількість вчителів, учнів,
виховате дітей
місць
лів

форма власності

Вищі навчальні
заклади

-

-

-

-

-

школи

1

120

9

38

комунальна

в т. ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

-

-

-

-

-

ЗОШ І-ІІ ст.

1

120

9

38

комунальна

ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

Шкіл-інтернатів

-

-

-

-

-

Гімназій

-

-

-

-

-

Діючих дошкільних
закладів

1

21

1

21

комунальна

Приміщень недіючих

-

-

-

-

-

- шкільних закладів

-

-

-

-

-

- дошкільних закладів

-

-

-

-

-

30.Закладів культури
Будинки культури
Театри
Бібліотеки
Музеї

- 1
- 0.
-1
- 0.
31.Спортивні заклади та споруди
футбольне поле на 0,5 га

31.Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки - відсутні
32.Соціально – економічні проблеми і пропозиції
стосовно їх вирішення
1. Ремонт водогіну с.Гаївка, с.Нове.
2. Капітальний ремонт доріг.
3.Газифікація села Гаївка вул. Куяльник
Вирішення
проблем можливо за рахунок коштів районного,
бюджетів. .

обласного,місцевих

