СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ
ЛИТВИНОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Станом на 01.01..2015*

Прізвище, ім’я по батькові сільського (селищного голови), рік народження,
освіта, коли, який навчальний заклад закінчив, за якою спеціальністю, з
якого часу обирається Рудь Євген Миколайович 1981 року народження,
освіта повна вища, закінчив Глухівський державний педагогічний
університет , за спеціальністю вчитель трудового навчання , механізація
сільського господарства, обирається з 17.11.2010 року
Основні історичні віхи в розвитку села (селища) – центру ради, інших сіл.
Історія села Литвиновичі сягає в далеке 16 століття. Розміщене в 18 км на

північний захід від Путивля на мальовничому березі річки Клевень, де
колись проходила велика дорога із „варяг у греки” на зорі існування
російської держави тут був знаменитий Путивльський рубіж, що захищав
Русь від набігів південних кочівників.
Дехто із жителів села читали книгу „Літопис наших сіл”, яку знайшли в
бібліотеці поміщика Товмачова. В ній було сказано, що в 16 столітті під
командою ніжинського сотника Пісочинського на це місце було прислано 6
литовських сімей на розробку лісу і добування поташу. Вони, за словами
„Літопису” і заснували тут поселення, викопали криничку. Звідси мабуть і
походить назва села – Литвиновичі.
Історія нашої місцевості знаменита багатьма подіями. Сюди в 1562
році доходили Кримські татари, що несли смерть і розорення. Ці місця
пам’ятають і Лжедмитрія, до якого спочатку примикали бідняки, маючи хоч
якусь надію на легше життя.
Поступово село ставало переважно сільським поселенням. Жителі його
займались виключно сільським господарством.
Тут в 1606 році формувались загони Івана Болотнікова.
В 1740 році село було віддано прапорщику Д.Биховському, а в 1741
році- Єфстафєву. На цей час село було уже в повній кріпосницькій
залежності і селяни відробляли панщину.
В 70 роках 18 століття село потрапило до рук графа Румянцева, а в
кінці 18 століття перейшло до поміщика Товмачова, який і володів ним до
скасування кріпосницького права. Поміщик жив у Глухові, а землю
орендував Карпо Середа. Із 1800 десятин землі половина 900 десятин
належала поміщику, решта – селянам . Радянську владу встановлено в січні
1918 року, а 1928 році - партійний осередок. Колгоспний лад переміг в 1934
році. В роки перших п”ятирічок колгосп був мільйонером. Він
спеціалізувався на вирощуванні коноплі, зернових, розвивалось
тваринництво. Перед Великою Вітчизняною війною в селі працювала
семирічна школа, клуб, медпункт. Розвивалась художня самодіяльність.
Війна підірвала економіку колгоспу ім.Молотова. Німці окупували
Литвиновичі у вересні 1941 році. Недалеко від села у Спадщанському лісі
організувався партизанський загін під керівництвом С.А.Ковпака. У
Литвиновичах почали створюватись підпільні партизанські групи на чолі з
Калачевською Г.І. та Хромушею Ф.І. Населення мало тісний зв”язок з
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партизанами, за що люті ворги по звірячому розправлялись з жителями села:
палили їх будівлі, грабували, гвалтували, розстрілювали. За активну участь
населення у партизанському русі фашисти закатували 92 жителів.
2 вересня 1943 року ворог був вигнаний з села.
На фронтах Великої Вітчизняної війни і в партизанських загонах
проти ненависного ворога билося 454 жителі, з них за мужність і відвагу 400
нагороджено орденами і медалями, 207 віддали своє життя за свободу і
незалежність Вітчизни.
В тяжких умовах проходила відбудова зруйнованого фашистами села.
Невистачало техніки, робочих рук. Вже до дня перемоги із п”яти ферм чотирі
було відбудовано, налагоджувалось бджільництво, збудовано 67 житлових
будинків, колгоспний сад приведений в належний стан.
Знову запрацювала електростанція, заговорило радіо. Школа в 1948
році стає повною середньою. Працює лікарня, аптека. Часто в селі
демонструються фільми. Населення займалось вирощування коноплі,
зернових, розвивалось мясо-молочне тваринництво.
Колгосп як і до війни стає мільйонером. За рахунок колгоспу
збудовані в 1961 році новий будинок культури, в 1964 році сільська лікарня, в
1967 році- дитячий садок, 1970 році середня школа, 1976 році
адмінприміщення, 1979 році тваринницький комплекс, 1978 році контора
тракторної бригади №2 , 1982 році магазин с.Воргол, в 1978-1980 роках зерноскладське господарство, в 1989 році гуртожиток з банно-пральним
комплексом, в 1980-1985 роках 6 житлових будинків, в, в 1989-1995 роках 10
житлових будинків.
До складу сільської (селищної) ради входять _3___ населених пунктів, у т.ч.:
Назва населеного пункту

с.Литвиновичі
с.Воргол
с.Антонівка

Кількість осіб,
які проживають

439
183
5

Загальна чисельність населення 627__ 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)

77
31
263
287
114

5. Працююче населення:
а) у сільському господарстві
у т.ч. зайняті у фермерському
господарстві

15

б) у соціальні сфері

74
2

в) зайняті лише в особистому підсобному
198
господарстві
6. Безробітні
7. Знаходяться за межами ради (на заробітках 58
тощо)

Демографічна ситуація
2013 рік

Народилося (осіб)
Померло (осіб)
Прибуло (осіб)
Вибуло(осіб)
Зареєстровано шлюбів (од.)

4
22
8
11
1

2014 року

1
14
9
7
-

Соціальні категорії - _127_ 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

18
1
-52

Соціальні сім’ї - ___4____, у т.ч.:
За категоріями

Кількість

1. Багатодітні сім’ї

4

Осіб

14

Загальна площа в адміністративних межах ради _5832,82______ га, з них:
Види земельних угідь

Сільськогосподарські угіддя
з них у використанні
Під водними об’єктами
Заліснені
Землі запасу
Землі державного резерву

Площа, га

4324,0
2431,0265
90,0
1105,7
641,0
228
,0

Об’єкти національної спадщини, що охороняються державою, - 9_одиниць, у
т.ч.:
За категоріями

історії (археології)

Кількість

9

Назва, їх стисла характеристика

Поселення, бронзовий вік, ранній
залізний вік
Городище, раннє і розвинуте
3

середньовіччя
Поселення, раннє і розвинуте
середньовіччя
Городище раннє і розвинуте
середньовіччя
Поселення, бронзовий вік, раннє і
розвинуте середньовіччя
Поселення, бронзовий вік, раннє і
розвинуте середньовіччя
Поселення, бронзовий вік , ранній
залізний вік, розвинуте
середньовіччя
Поселення ,бронзовий вік, ранній
залізний вік, раннє і пізнє
середньовіччя
Стоянка, неоліт
Протяжність доріг з твердим покриттям: _9_______ км,
у т.ч. комунальних:
___9_____ км.
Відстань від сільських населених пунктів до адміністративного центру
сільради:
с. Литвиновичі до райцентру 33 км, до найближчої зупинки громадського
транспорту _0____ км.
Кількість рейсів громадського транспорту, що мають зупинку в межах
населеного пункту: щоденно 7 рейсів.
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що розташовані на
території сільської ради __6_____ одиниць, у т.ч.:
- юридичні особи - _1______ ;
- фізичні особи - ____5_____.
Економічну діяльність на території сільської (селищної) ради здійснюють
підприємства:
1. Сільського господарства - __1__ одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств
(Назва, П.І.Б. керівника, телефон, характер виробництва, економічний стан):
ТОВ „Духанівське» вирощування сільськогосподарської продукції
2. Фізичні особи-підприємці - _5___ одиниць, у т.ч. в розрізі підприємців
(П.І.Б., вид діяльності, економічний стан):
Москаленко О.В. торгівля, Москаленко М.М. торгівля, Коваленко В.А. пилорама,
Коваленко М.В. торгівля, Сторожев В.В.
Загальна характеристика житлового фонду:
Одиниць,
всього

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

Литвиновичі

Воргол

Антонівка
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1. Загальна
кількість будинків
2. Кількість
пустуючих садиб
з них
придатних до
проживання
3. Кількість
будинків з
централізованим
водопостачанням і
водовідведенням
4. Кількість
радіоточок
5. Стаціонарні
телефони

470

316

143

11

241

151

81

9

65

47

18

--

10

7

3

--

--

--

--

--

30

8

1

Всього водогонів _5_км; колодязів 12_од., з них використовується 10 од.
Заклади торгівлі - _3____ од., з них:
Місце знаходження

Магазини

с.Литвиновичі
с.Литвиновичі
с.Воргол

П.І.Б. керівника

Жижеріна В.М.
Москаленко О.В.
Коваленко М.В.

Навчально-виховні заклади - _3___ од., з них
Назва та місце
знаходження

П.І.Б.
керівника

Загальноосвітні (ЗОШ, НВК)
Литвиновицька Калачевсь
ка Ірина
Іванівна

№
Працює
тел Всього
З них
ефо
педпрану
цівників

62332

Дошкільні заклади
Литвиновицький Панченко
Юлія
Сергіївна

25

16

9

2

Кількість
учнів

Кількість
дітей (для
ДНЗ)

40

-

31

Медичні установи - _2________ 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
5

персоналу
посад уком
плек
това
но

ФАП
Литвиновиць
кий

Медвідь
Олена
Патрівна

ФП
Воргольський

посад

6-23-22 +

2

6-23-46 +

1

порту

уком
плек
това
но

1

-

-

Культурно-дозвіллєві заклади, _4 од., з них:
Назва та місце
знаходження

Музеї
БК

Бібліотеки

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

1
Литвиновицька
ЗОШ
1
с.Литвиновичі

Конюх
Катерина
Володимирівна
Ломака
Антоніна
Іванівна

+

тверде
паливо

+

тверде
паливо,е
лектроо
палення

1
с.Литвиновичі
1
Литвиновицька
ЗОШ

Ломака
Антоніна
Іванівна
Жижеріна
Вікторія
Миколаївна

+

+

тверде
паливо

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

Інше

Литвиновичі
Воргол

1

2
2

3
1

Спортивні об’єкти - 3_ од., у т.ч.:
Місце знаходження

Стадіони
Спортивні зали 1 Литвиновицька ЗОШ
Майданчики
1 с.Литвиновичі дитячий садок
1 Литвиновицька ЗОШ

Діє (+)чи ні (-)

+
+
+
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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

Литвиновицька 14

ти)

14

2. Релігія
Назва конфесії

УПЦ МП
Сільський голова

Навність/відсутність у
власності культових
будівель

Навність/відсутність у
користуванні культових
будівель

1
Є.М.Рудь

7

