СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ
АЛТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Станом на 01.01.2015*

Прізвище, ім’я по батькові сільського голови, рік народження, освіта,
коли, який навчальний заклад закінчив, за якою спеціальністю, з якого
часу обирається
Немеровець Михайло Іванович, 20.11.1964 р.н., освіта вища Сумський філіал
Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва 1988 року,
вчений-агроном, Алтинівським сільським головою працює з 18.04.2006 року.
Основні історичні віхи в розвитку села – центру ради, інших сіл.
Село виникло в кінці ХVІ століття, документальних даних про походження
назви села не збереглося, але місцеві жителі пояснюють назву села такими
переказами:
1. Десь в середині ХУІ століття на цій території по течії річки Степурівка, яка
протікала через с. Алтинівку поселився козак Алтин.
2. Поселенці, які жили по річці Степурівка, приймали в свою громаду втікачів
за плату в один алтин.
3. Втікачів-кріпаків, які втікали з Росії в Дике Поле, на Дон, Запоріжську Січ,
жителі переправляли через ріку Степурівку за один алтин.
До складу сільської ради входить 1 населений пункт, у т.ч.:
Назва населеного пункту

Кількість осіб,
які проживають

с. Алтинівка

1290

Загальна чисельність населення 1290 осіб, у т.ч.:
За категоріями

Кількість осіб

1. Діти
у т.ч. дошкільного віку
2. Пенсіонери
3. Працездатне населення
4. Молодь (віком від 18 до 35 років)
5. Працююче населення:
а) у промисловості
б) у сільському господарстві
у т.ч. зайняті у фермерському
господарстві
в) у соціальні сфері
г) зайняті лише в особистому підсобному
господарстві
6. Безробітні
7. Знаходяться за межами ради (на заробітках
тощо)

172
72
485
625
285
8
15
15
74
407
206
2

Демографічна ситуація
Народилося (осіб)
Померло (осіб)
Прибуло (осіб)
Вибуло (осіб)
Зареєстровано шлюбів (од.)
Зареєстровано розлучень (од.)

2013 рік

2014 рік

7
22
16
27
4
-

9
23
17
24
2
-

Соціальні категорії - 165 осіб, у т.ч.:
За категоріями

Кількість осіб

1. Інваліди
у т.ч. діти-інваліди
2. Діти-сироти та позбавлені батьківського
піклування
3. Учасники ВВВ та прирівняні до них особи

14
4
96

Соціальні сім’ї - 3, у т.ч.:
За категоріями

1. Багатодітні сім’ї
у т.ч. 5 і більше дітей
2. Прийомні сім’ї
3. Будинки сімейного типу

Кількість

Осіб

6
1
-

17
5
-

Загальна площа в адміністративних межах ради 6123 га, з них:
Види земельних угідь

Сільськогосподарські угіддя
з них у використанні
Під водними об’єктами
Заліснені
Землі запасу
Землі державного резерву
Природоохоронні зони
у т.ч. заповідники
заказники
дендропарки тощо

Площа, га

6123
4968
6,4
9,4
345
521
-

Об’єкти національної спадщини, що охороняються державою, - 6 одиниць,
у т.ч.:
За категоріями

археології
архітектури

Кількість

1

Назва, їх стисла характеристика

Покровський комплекс: І половина ХІХ
ст.
1. Покровська церква (мур);

історії і культури
(мистецтва)

4

природи

1

2. Церковно-парафіяльна школа (мур)
1.
Братська
могила
учасників
громадянської війни (кладовище);
2. Братська могила радянських воїнів
(вул. Шлях);
3. Братська могила радянських воїнів
(кладовище на вул. Садова);
4. Братська могила радянських воїнів
(кладовище на вул. Островського)
"Сеймський" – регіональний
ландшафтний парк, площа 951,6 га

Протяжність доріг з твердим покриттям: 15,2 км,
у т.ч. комунальних: - км
Залізничний транспорт 3.5 км
Станції, зупинки (назва) ст. Алтинівка
Відстань від сільських населених пунктів до адміністративного центру
сільради:
с.Алтинівка 25 км до райцентру.
Автобусне сполучення :
Алтинівка – Кролевець – 3 рази на сутки ,
Середа , п’ятниця , неділя – 4 рази в сутки
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що розташовані
на території сільської ради - 27 одиниць, у т.ч.:
- юридичні особи - 10;
- фізичні особи - 17.
Економічну діяльність на території сільської (селищної) ради здійснюють
підприємства:
1. Сільського господарства – 4 одиниць, у т.ч.:
ФГ "Хоменко В.І." , ТОВ "Десна", Агрофірма "Кролевець Агро-Лан"
2. Фізичні особи-підприємці - 11 одиниць, у т.ч.:
1. ПП Хоменко А.І.- торгівля
2. ПП Федченко Г.Д. - торгівля
3. ПП Вовнянко Г.В. - торгівля
4. ПП Воскобойнікова К.М. - торгівля
5. ПП Федченко О.А. - торгівля
6. ПП Самоброд Д.В. - торгівля
7. ПП Хоменко Н.М - торгівля
8. ПП Калиш М.О. - торгівля
9. ПП Сагань В.І. – торгівля
10. ПП Федченко О.А. – деревообробка
11. ПП Калиш В.О. – торгівля

Загальна характеристика житлового фонду:
Одиниць,
всього

1. Загальна
кількість будинків
квартир
2. Кількість
пустуючих садиб
з них
придатних до
проживання
3. Кількість
будинків з
централізованим
опаленням
квартир
4. Кількість
будинків з
централізованим
водопостачанням і
водовідведенням
квартир
5. Газифіковано
будинків
квартир
6. Об-ня співвласників багатоквартирних будинків
7. Кількість
радіоточок
8. Стаціонарні
телефони

У розрізі населених пунктів, що входять до складу
сільської ради, одиниць

844

с.Алтинівка
844

866
232

866
232

35

35

-

-

87

87

-

-

-

-

-

-

270

270

Всього водогонів 6,5 км; колодязів 17 од., з них використовується 17 од.
Заклади торгівлі - 14 од., з них:
Місце знаходження

Ринки
(павільйони)
Магазини 13

П.І.Б. керівника

Виїзна торгівля
Хоменко А.І.
Сухоставський
Федченко Г.Д.
Вовнянко Г.В.

Воскобойнікова К.М.
Федченко О.А.
Самоброд Д.В.
Хоменко Н.М.
Калиш М.О.
Калиш С.О.
Сагань В.І.
Калиш В.О.
Заклади
ресторанного
господарства
Кіоски

-

-

Навчально-виховні заклади - 2 од., з них
Назва та місце
знаходження

П.І.Б.
керівника

№
Працює
тел Всього
З них
ефо
педпрану
цівників

Кількість
учнів

Кількість
дітей (для
ДНЗ)

Середньоспеціальні (училище, коледж, ліцей)
-

-

Загальноосвітні (ЗОШ, НВК)
Алтинівська
Сахно
ЗОШ
Антоніна
Василівна

72249

36

21

120

Дошкільні заклади
Дитячий
Білоконь
навчальний
Наталія
заклад
Михайлівна

72200

5

3

-

28

Інтернатні заклади - 0 од., у т.ч.:
Категорії
підопічних
(їх кількість)

Назва та місце
знаходження

П.І.Б. керівника

№
телефону

Кількість
персоналу

Медичні установи – 1 од., з них:
Назва та місце
знаходження

П.І.Б.
керівника

№
телефо
ну

Працює Кількість Кількість Наявні
(+) чи ні
лікарів
середнього
сть
(-)
працівників медичного транс
персоналу порту
посад уком
плек
това
но

посад

уком
плек
това
но

Лікарні
Алтинівська
СЛА

Лебідь
Наталія
Павлівна

7-21-47

+

1

1

6

ВАЗ
2121

6

Заклади на засадах сімейної медицини
ФАП
ФП

Культурно-дозвіллєві заклади, 2 од., з них:
Назва та місце
знаходження

Музеї
БК
Клуби
Бібліотеки

П.І.Б. керівника № телефону Працює (+)
Вид
чи ні (-) опалення

с.Алтинівка

Нечипоренко

7-23-97

+

калорифер

с.Алтинівка

Халецька
Валентина
Миколаївна

-

+

калорифер

Інші
Меморіали, пам’ятники, пам’ятні знаки тощо (вказати населений пункт, у
якому розташовано):
Всього

Приурочених Пам’яті
жертв Голодомору
1932-33 років

Великій Вітчизняній
війні

5

с. Алтинівка -1

с. Алтинівка -1

Інше

Спортивні об’єкти – 4 од., у т.ч.:
Місце знаходження

Діє (+)чи ні (-)

Стадіони
с.Алтинівка
Спортивні зали Алтинівська ЗОШ
Майданчики
Дитячий навчальний заклад, ЗОШ
Інші

+
+
+

Відділення банків – 1 од., у т.ч.:
Назва

Місце знаходження

Відділення
с. Алтинівка
Ощадбанку 3051/01

П.І.Б. керівника

Осадчий

№ телефону

-

ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
1. Виконання бюджету (тис.грн.)
Контрольні показники,
доведені Мінфіном

Затверджено на
відповідний період

Фактично надійшло за
відповідний період

%
виконання

616,401

641750,11

858392,22

133,8

2. Забезпечення потреби у земельних ділянках працівників соціальної
сфери
Загальна кількість
працівників соціальної
сфери

Кількість працівників, які
отримали
земельні ділянки

Відмовилися
від земельних
ділянок

виготовили
державні акти

ОКРЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
1. Депутатський корпус
Сільська
(селищна) рада

Кількість депутатів
Всього

ПозаПредставників політичних партій
партійн
НСНУ БЮТ
ПР
Блок
СПУ
КПУ
Інші
их
Литви(вказана

Алтинівська

16

ти)

11

1. Осередки політичних партій та громадських організацій
№

Назва

-

Кількість членів

-

Хто очолює

-

2. Релігія
Назва конфесії

Навність/відсутність у
власності культових
будівель

Навність/відсутність у
користуванні культових
будівель

+

+

Покровська церква

Алтинівський сільський голова

М.І. Немеровець

МІСТА ТА СЕЛА СУМЩИНИ
КРОЛЕВЕЦЬКИЙ РАЙОН
Село Алтинівка
Алтинівка - село, центр сільської ради.
Розташоване за 18 км від районного центру.м. Кролевець.та за 180 км від обласного
центру м.Суми
Найближча залізнична станція Алтинівка. Площа населеного пункту - 940,5 га.
Населення - 1431 особа.
Кількість дворів - 844
День села – 19 листопада .
Геральдика с. ______ затверджена рішенням сесії ____№___ від ___.
Дата заснування села - 1594 рік.
Алтинівка відома з першої половини XVI ст.
Назва села походить від тюркського слова алтин — золотий, золото. Плата за переїзд
через р. Степурівка становила алтин, звідси і назва населеного пункту.
Єдине з чим можна погодитись і що дійсно не викликає сумнівів , те що назва села
виникла в часи, коли наші землі були власністю Московської держави ( 1503-1618 ) роки і
походить від назви староруської монети. Алтин - старовинна російська грошоварахункова одиниця. Поняття алтин походить від татарського слова алти-шість. Це поняття
виникло на Русі одночасно з появою в обігу монети деньги в останніх десятиліттях ХІУ
ст.. Алтин рівнявся шести деньгам. Можливо , поява алтину була пов’язана з виплатою
данини татарам. При розрахунку з ними алтин міг використовувати роль проміжної
одиниці при переході з руської грошової системи , котра вже мала зачатки десяткової
системи , а а монголо-татарську – дванадцяткову. Хоча алтин і не вкладався в систему
рубля , котрий складався з 200 денег ( 33 алтини і 2 деньги складали рубль ) , але 3 рублі
складали 100 алтин , що дозволялося користуватися ним при грошових розрахунках.
У селі знаходиться пам'ятка місцевого значення — комплекс церкви Покрови
Богородиці і церковно - парафіальної школи. Кам'яну церкву було закладено в 1829 р. на
місці стародавнього кладовища, де з 1691 р. стояла дерев'яна церква св. Козьми і Даміана.
Кошти на будівництво надали місцевий козак Лук'ян Федченко, поміщик Михайло Бутовіч
і священик Христофор Вербицький. Найвірогідніше, будівництво було завершено у 1834 р.
В радянські часи було зруйновано дзвіницю і пошкоджено баню.
Під час першої російської революції 1905-1907 рр. у селі відбувалися селянські
заворушення.
У цей період у селі існувала група РСДРП до якої входили Ю. Немеровець , І.Маслаков
, М.Ілляшенко та інші. Після поразки революції група займалася підпільною агітаційною
роботою , поширювали нелегальну літературу та газети. В 1908 році до села прибув
представник РСДРП , який за допомогою вчителів С.П.Канівець і Г.П.Реви та акушерки
А.І.Борисової біля школи зібрали мітинг за що вчителі та акушерка були звільнені з
роботи. Радянську владу було встановлено в січні 1918 р. У 1921 р. було створено комуну
ім. М.Калініна.
У березні 1923 року с.Алтинівка стала районним центром Конотопського округу. До
складу району входили : с. Атюша , с.Ксендзівка ( Пролетарське ) , с. Билка ( Будьонівка ,
Червоне ) , с. Мельня , с. Заболотове , с. Спаське ( Ленінське ) , с. Майорівка , с. Теренова
та ряд хуторів. Площа району становила орієнтовно 350 км2. У вересні 1930 року
адміністративно-теріторіальну систему перетворили на дворівневу ; центр-район .
Конотопський округ був ліквідований і до лютого 1932 року Алтинівський район підлягав
безпосередньо республіканському центру. 27 лютого 1932 року Алтинівський район був
ліквідований і село , ставши центром сільради , увійшло до складу Кролевецького району
Київської області , а 7 жовтня 1932 року Алтинівка увійшла до складу Кролевецького
району Чернігівської області. З 10 січня 1939 року с. Алтинівка входить до кладу
Кролевецького району Сумської області.

У січні 1937 року в селі була організована МТС ( машино-тракторна станція ) в якій
нараховувалося 12 комбайнів та 23 трактори. МТС обслуговувала с. Алтинівку , с.
Терехову , с. Обтове , с. Добротове , с. Погорілівку. Тракторист Ф.С.Галушка в 1939 році
трактором ХТЗ – Наті виорав 890 га і першим в районі був нагороджений орденом « Знак
Пошани ».
Під час німецько-фашистської окупаці у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
рр. гітлерівцями було вбито 136 мешканців Алтинівка , 411 чоловік вивезено на примусові
роботи до Німеччини. На фронтах Великої Вітчизняної війни і в партизанських загонах
воювало 950 місцевих жителів, 680 було нагороджено орденами і медалями СРСР.
Уродженцеві села І.Демиденкові за хоробрість і героїзм під час форсування Дніпра в 1943
р. присвоєно звання Героя Радянського Союзу. 380 людей загинули під час війни. В
Алтинівці споруджено пам’ятник загиблим односельцям.
Після визволення в селі почали вдбудовувати господарство. Була відновлена робота
трьох довоєнних колгоспів « Більшовик » , ім.. Сталіна , ім.. Молотова , а також четвертий
колгосп ім.. Андреєва. Проте перший повоєнний рік видався неврожайним і в 1946-1947 в
селі був голод , подібний до того , що був у 1932-1933 роках , хоча в менших масштабах. В
1947 році зібрали вже добрий врожай і голод припинився. В 1950 році провели
організаційно-господарське обєднання колгоспів. Деякий час воно мало назву
сільгоспартіль ім.. Сталіна , а після смерті у 1953 році Й.Сталіна ім.. Горького. За
колгоспом було закріплено 5560 га с/г угідь, в тому числі, - 4401 га орної землі (28, 348).
Колгосп спеціалізувався на вирощуванні зернових культур, картоплі, льону, цукрових
буряків. Також було розвинуте м’ясомолочне тваринництво (ВРХ, свинарство, вівчарство).
Колгосп складався з трьох тракторних та трьох комплексних бригад, що включали в себе
дві МТФ(молочнотоварні ферми), свиноферму, вівцеферму, два зерносховища (з 1989р.-3),
дві силосні ями, три картоплесховища, будівельну бригаду ( пилораму ) , паровий млин.
Майже два десятки років Алтинівський колгосп ім.. Горького очолював Семен Микитович
Могильний. Ця людина не є уродженцем Алтинівка. Проте більша частина його життя
пройшла в нашому селі. Алтинівська земля стала для нього другою батьківщиною і
останнім притулком у вічності. На нашу думку Семен Микитович своєю невтомною
працею на благо людей, як ніхто інший, заслуговує на пошану. У 1995 р. колгосп
реорганізували в КСП « Алтинівське « ( колективне сільськогосподарське підприємство )
На початку 2000 р. було проведено розпаювання. Землю, шляхом жеребкування,
розподілили між членами КСП. На один пай припало 4 га угідь. Людей котрі отримали
земельний пай, можна поділити на три групи, в залежності від того, як вони скористалися
землею. Перша група- переважно пенсіонери. Вони не в змозі обробляти таку кількість
землі і тому вона перебуває в замороженому стані. Друга група – підприємливі господарі.
Вони вирішили самостійно обробляти землю, оскільки мають власну сільськогосподарську
техніку. Третя група – люди, яким не вистачало кількох років до пенсії. Вони вклали свої
земельні та майнові паї в новостворене СТОВ «Нове» (сільськогосподарське товариство з
обмеженою відповідальністю) і стали його працівниками.
Після звільнення Алтинівка від німецьких загарбників,
відновилась робота школи. Заняття проводились у чотирьох приміщеннях, що знаходились
у різних частинах села. Приміщення в центрі села (збудоване земством у 1911 р.). У 1974 р.
передане під дитячий садок. У 1974р.була побудована двоповерхова школа для старших
класів. Теперішні шкільні приміщення розраховані на 320 учнів. У приміщенні школи
знаходяться два музеї:
Музей Великої Вітчизняної війни «Кімната бойової слави», існує з 1984 р. ;
Краєзнавчий музей «Літературна світлиця»,створений протягом 1987 -1989 р. вчителем
російської мови та літератури М. Ф. Федченко.
На території школи знаходиться пам’ятник М.Горькому, перенесений з території
Будинку культури в другій половині 80-х років.

На території села працює Будинок культури,бібліотека,церква, дитячий садок, ЗОШ 1-3
ступенів, відділення зв’язку, сільська лікарняна амбулаторія, аптека, відділення ощадбанку
та 10 приватних магазинів.
Уродженці села:
Молявко Григорій Іванович. Захистив наукову дисертацію, отримавши науковий
ступінь доктора геологічних наук.
Карапата Олексій Петрович. Працював у кардіологічному інституті ім.. Стражеско.
Захистив наукову дисертацію, отримавши науковий ступінь доктора медичних наук
Демиденко Іван Савович
Під час форсування Дніпра в районі Києва 16 жовтня 1943р., першим переправився на
правий берег і захопив плацдарм за що був удостоєний звання Героя Радянського Союзу.
Ілляшенко Гурій Юхимович . Працював у Чернігівському педагогічному інституті
ім..
Т. Г. Шевченка . Викладав фізику на посаді доцента, потім професора.
Жатова (уроджена Ілляшенко) Анастасія Юхимівна. Працювала в Сумському
сільськогосподарському інституті ім.. Докучаєва. викладала мікробіологію та ботаніку на
посаді доцента.
Дорогой Анатолій Петрович. Захистив наукову дисертацію, отримавши науковий
ступінь доктора медичних наук.
Сільський голова

М.І.Немеровець

