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1. Характеристика громади 
1.1. Коротка характеристика громади і району 
Михайлівська об'єднана територіальна громада утворена 20 вересня 2017 

року рішенням сесій Михайлівської, Ревівської та Ребедайлівської сільських 
рад «Про добровільне об'єднання територіальних громад». 

До складу громади увійшли населені пункти 5 сіл: Михайлівка, 
Ребедайлівка,  Ревівка, Пляківка  та селище Лісове з адміністративним центром 
в селі Михайлівка Кам’янського району Черкаської області.  

Таблиця 1.1.1 
 Населені пункти Михайлівської ОТГ та їх характеристики 

№ 
п/п 

Найменування територіальних 
громад та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із зазначенням 
адміністративного статусу 

Чисельність 
населення 
станом на 
01.01.2019 

Відстань до адміністративного 
центру територіальної громади, 

км (с. Михайлівка) 

1                   село Михайлівка 1800 - 
2                 селище Лісове 85 10,0 
3                 село Ревівка 481 18,3 
4                 село Пляківка 702 16,7 
5                 село Ребедайлівка 1010 7 

Михайлівська об’єднана територіальна громада розташована у північній 
частині Кам’янського району Черкаської області та межує із Смілянським 
районом Черкаської області. 

Об’єднана територіальна громада займає площу 11027,8 га, з населенням 
4078 мешканців. 
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Рис.1.1.1. Географічне розташування Михайлівської ОТГ в межах Кам’янського району  

 
        Територіально Михайлівська громада межує з: 

1) північного сходу – с.Флярківка;  
2) північного заходу – с.Березняки; 
3) півночі – с.Сунки; 
4) сходу – с.Грушківка; 
5) південного заходу – с.Лебедівка; 
6) півдня – м.Кам’янка; 
7) заходу – с.Райгород. 

 

 
 

Рис.1.1.2. Географічне розташування Михайлівської ОТГ в межах Черкаської області 
 

Головною річкою громади є річка Тясмин, яка протікає через с.Ревівка та 
річка Прусянка, русло якої протікає через с. Михайлівка та с. Пляківка. Основу 
грунтового покриву Михайлівської ОТГ  складають  чорноземи опідзолені і 
реградовані слабозмиті і середньо суглинкові та опідзолені слабозмиті 
середньосуглинкові грунти. 

Клімат території помірно континентальний з м’якою зимою та досить 
теплим, з достатньою кількістю опадів, літом. Однак останні зими дещо 
морозні, а літо посушливе. 
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В цілому клімат території можна вважати комфортним для життя та 
сприятливим для господарської діяльності, в першу чергу для розвитку 
сільського господарства. 

Михайлівська об’єднана територіальна громада має розвинену 
транспортну систему. Перевезення пасажирів здійснюється як залізничним, так 
і автомобільним транспортом.  

Від районного центру м.Кам’янки  с.Михайлівка знаходиться на відстані 
10 км, від обласного центру м.Черкаси – 50км та 12 км від найближчої 
залізничної станції.  

 Через територію сільської ради проходить автомагістраль Н01 (Київ –
Луганськ - Ізварине). 

 На території об’єднаної територіальної громади здійснюють 
господарську діяльність суб’єкти підприємницької діяльності. Основні напрями 
діяльності – сільськогосподарське виробництво, підприємство переробної 
промисловості, роздрібна торгівля. 

  Найбільш розвиненою галуззю економіки громади, є аграрний сектор. 
Бюджетоутворюючими підприємствами є: ТОВ «Олімп», ПП «ВАТ 
КОМПАНІ», ТОВ «Компанія «Тіса-агро»,  ТОВ «Імпульс»,  ТОВ «Колос – 08», 
ПП «Везувій», ТОВ БК «Ескадор», ПАТ «Укрнафта»,  ТОВ «СОНАТА- ОІЛ»,  
ДП «Кам’янський лісгосп», відокремлений структурний підрозділ  
Шевченківська дистанція захисних лісонасаджень № 2 Одеської залізниці, ФОП 
«Бурлай М.М.», ФОП «Шкворець С.А.» та СФГ «Руденка В.І.». 

Загалом,  у Михайлівській ОТГ зареєстровано     35    юридичних осіб (в 
т.ч. 13 фермерських господарств ) та  69 фізичних осіб -  підприємців. 
           На території ОТГ функціонує 16 закладів торгівлі,  1 заклад громадського 
харчування - кафе - бар «Везувій», 2 заклади побутового обслуговування 
населення ( перукарня та шиномонтаж), 2 АЗС.   

Сфери зайнятості: ведення індивідуального господарства, приватне 
підприємництво, соціальна сфера. На території громади розташовані заклади 
охорони здоров’я (1  амбулаторія, 1 ФАП та 2 ФП), освіти (3 дитячі садочки, 3 
школи), культури     ( 3 будинки культури, 1 сільський клуб, 4 бібліотеки), 3 
відділення зв’язку. 

Таблиця 1.1.2 
Порівняння громади, району, області 

 
Регіони Загальна 

площа, 
кв.км 

Площа громади у 
% до загальної 
площі 
району/області 

Населення
осіб 

Населення громади 
у % до загального 
населення 
району/області 

Густота 
населення 

Громада 110,278 15,2 4078 15,5 36,97 
 

Район 725.4 3,47 26355 - 36,33 
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Область 20900 - 1202722 - 57,55 

 
  

1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування  
 
До складу Михайлівської сільської ради обрано 22 депутати, з них 2 

депутати сільської ради достроково припинили повноваження: Матрос О.В. - в 
зв`язку з призначенням на посаду заступника сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів; Забой Н.А. за власним бажанням, в зв`язку зі станом здоров`я.   

 
       Розподіл отриманих мандатів в розрізі політичних партій наведено на рис. 
1.2.1. 

 
 
Рис.1.2.1. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими 

організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі  
 
Виконавчий комітет працює у складі сільського голови, першого 

заступника сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів, секретаря виконавчого комітету та членів виконкому у 
кількості 14 чоловік, які здійснюють свої повноваження у різних сферах діяльності 
– з  питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, протидії 
корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення; з питань бюджету і фінансів та соціально-
економічного розвитку; з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, 
охорони природи та екології; з питань комунальної власності, інфраструктури, 
транспорту та житлово-комунального господарства. 

3 

3 

3 

2 3 
1 

3 

4 

Аграрна Партія України  

Політична партія «Національний корпус»  

Партія  «Блок Петра Порошенка 
«Солідарність»  
Політичної партії «Олександра Мороза 
«За правду і справедливість»  
Політична партія «Наш край»  

Всеукраїнське об`єднання партії 
«Батьківщина»  
Політична партія  ВО «Черкащани»  

Безпартійні  
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Затверджена структура Михайлівської сільської ради, загальна чисельність 
апарату ради та її виконавчих органів (табл. 1.2.1). 

 
 

Таблиця 1.2.1 
 

Структура та загальна чисельність 
апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчих органів 

 
№ 
з/п Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість 
штатних 
посад 

1. Керівництво сільської ради та її виконавчих органів 7 
1.1 Сільський голова 1 
1.2 Перший заступник сільського голови 1 
1.3. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 1 
1.4. Секретар сільської ради 1 
1.5 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 1 
1.6 Староста 2 
2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності 5 
2.1 Начальник відділу – головний бухгалтер 1 
2.2 Головний спеціаліст 1 
2.3 Провідний спеціаліст 3 
3. Фінансовий відділ 2 
3.1 Начальник відділу 1 
3.2 Головний спеціаліст 1 
4. Відділ економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 1 
4.1 Начальник відділу 1 

5. Відділ містобудування, архітектури, комунальної власності, 
земельних відносин та житлово – комунального господарства 3 

5.1 Начальник відділу 1 
5.2 Спеціаліст 1 категорії 2 
6. Відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту 3 
6.1 Начальник відділу 1 
6.2 Головний спеціаліст 1 
6.3 Методист 1 
7. Центр надання адміністративних послуг (реєстраційний відділ) 3 
7.1 Начальник відділу 1 
7.2 Державний реєстратор 1 
7.3 Провідний спеціаліст (реєстрація місця проживання) 1 
8. Спеціалісти 1 
8.1 Юрисконсульт 1 
9. Фахівці, технічні службовці  8 
9.1 Системний адміністратор 1 
9.2 Інженер по охороні праці 1 
9.3 Касир 3 
9.4 Діловод 3 
10. Робітники 4 
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10.1 Водій автотранспортних засобів 1 
10.2 Прибиральник службових приміщень та дворової території 2,75 
 ВСЬОГО: 36,75 

 
1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 

 
На території Михайлівської  об’єднаної територіальної громади 

зареєстровано 1 громадську організацію - це ГО «Тарасова криниця» в 
с.Ребедайлівка. 

На території села Михайлівка  діють політичні осередки:  Аграрна партія 
України, ПП «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», Всеукраїнське об’єднання 
«Черкащани». 

Періодично матеріали щодо розвитку та подій в громаді розміщуються  в 
районній газеті  «Вісник рідного краю». 
 

1.4. Історична довідка 
Історичний екскурс центральними садибами рад, що увійшли до 

Михайлівської  об’єднаної територіальної громади.  
                                                 Село Михайлівка 
Михайлівка (до 1915 — Пруси)  - одне з найбільших сіл, що знаходиться у 

північній частині Кам’янського району Черкаської області та межує із 
Смілянським районом Черкаської області, розташоване за 10 км на північ від 
районного центру – міста Кам’янки за 8,1 км від залізничної станції  Райгород. 
Михайлівка є адміністративним центром новоствореної об’єднаної територіальної 
громади. Населення – 1800 чоловік, площа території разом із селищем Лісове – 
54,711кв.км.  Через село проходить автомагістраль  Н01 (Київ-Луганськ-Ізварине). 
          Село засноване у середині XVIII століття. За переказами, першого поселенця 
звали Ярема Прус. Село ж на його честь назвали Пруси. 
           У повстанні селян 1768 року, відомого як Коліївщина, брали участь і 
прусяни. У 1778 році у село увійшов загін царських солдат, і було оголошено 
«височайший» указ, за яким імператриця Катерина «дарувала» землю, що 
між Чигирином і Смілою, російським поміщикам Марциловським та Мацкевичам. 
           В 1845 році в селі згоріла церква, а на її місці в 1888 році було 
споруджено нову, яка існує донині. 
           З 1864 року село Пруси складало окрему волость. В селі діяли дві 
церковнопарафіяльні школи, працювали 6 кузень, 57 вітряків, 2 маслобойки. Згідно 
з переписом 1864 року, у селі проживало 3 029 жителів, було два панські маєтки. 
Частину землі у Мацкевича і Марциловських купила пані Андрієвська. 
           Станом на 1885 рік у колишньому власницькому селі, центрі Прусянської 
волості Черкаського повіту Київської губернії, мешкало 2000 осіб, налічувалось 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1768
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1778
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%96%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1845
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0_(%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1864
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1885
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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384 дворових господарств, існували православна церква, школа, трактир, 3 
постоялих двори, лавка та 40 вітряних млинів. 
           У 1887 році прихожани села заклали фундаменти нової дерев'яної церкви у 
формі хреста з дзвіницею. Матеріал на церкву постачав місцевий поміщик барон 
Фон Сталь. За такі заслуги  вся родина поміщика була похоронена на подвір'ї 
церкви. 
           Перша міністерська школа була відкрита в 1900 році, її 
першим вчителем став син священика Олександр Левицький. 
           У 1902 році з посиленням капіталістичного розвитку і необхідністю кадрів з 
ініціативи колишнього голови земського управління міста Черкас Осадчого Тихона 
Івановича, відомого українського економіста й письменника, направлено в Пруси з 
метою організації агрономічної школи, яка б випускала спеціалістів із садівництва. 
З його стін вийшло  чимало талановитих агрономів, господарів, які неодноразово 
перемагали на сільськогосподарських виставках. Пізніше  агрошколу закрили. Але 
залишилися посаджені учнями та учителями сад фруктових дерев і виноградник. 
           Під час першої світової війни 20 квітня 1915 року жителі села на знак 
протесту проти ворогів (прусів) перейменували село на Михайлівку (місцеву 
церкву освячено на Михайла). Після жовтневого перевороту 1917 року невдоволені 
новою владою михайлівчани взяли до рук зброю і стали членами Холодноярської 
повстанської організації. Боротьба в 1921 році закінчилася поразкою. 
           Багато людей померло в голодні 1920-1922 роки. В опустілому панському 
будинку Андрієвських було організовано  лікарню для хворих і голодних людей. 
Сюди збирали осиротілих дітей з усієї округи. Спочатку їх було 50,але з кожним 
днем їх кількість зростала і сягла до 200 дітей. Так було організовано дитячий 
будинок. Нині школа-інтернат. 
 У 1923 році перше колективне господарство назвали «зразковим», а його 
головою обрали  С.В.Гандзюру. У 1928 році утворено колгосп ім. Петровського, 
який очолив А.Гирич, потім Я.Шиш. У 1937 році колгосп імені Петровського по 
всіх прибутках вийшов на 7 місце в Союзі і був занесений на Дошку Пошани в 
Москві. Відкрито хати-читальні, проводилася робота з ліквідації неписьменності. У 
селі діяла семирічна школа, в якій навчалися на той час майбутній письменник 
М.М. Шумило, заслужений артист України  Ф.О.Жарко, народний художник 
М.К.Муха, полковник А.Г.Синицький, учений-фізіолог А.І.Ємченко, вчені-
селекціонери  І.К.Максименко, І.П.Коваленко, заслужений вчитель України 
О.М.Руденко. 
 Голодомор 1932–1933 років забрав життя понад 250 михайлівчан. 
Репресовано в 1937 році більше 30 односельців. 
           В роки радянсько-німецької війни 425 жителів села пішли на фронт, 222 з 
них загинули в боях, 203 нагороджені бойовими орденами і медалями. 
           У 1950 році колгосп об’єднався з колгоспом селища Петровського і був 
перейменований на колгосп імені Сталіна. Він мав 5260 гектар землі. Після 
розвінчання культу Сталіна господарство  дістало назву «Радянська Україна». 
Основними напрямами господарства були вирощування зернових 
культур, цукрових буряків і тваринництво. За значні досягнення в галузі м’ясо- 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1887
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1900
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1902
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1915
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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молочного виробництва колгосп був представлений  на Всесоюзній  виставці 
народного господарства в Москві. 
           На той час в селі працювали середня школа, будинок культури на 520 місць, 
3 бібліотеки з фондом 15 тисяч книг, дільнична лікарня на 25 
ліжок, медамбулаторія, пологовий будинок. 
           Нарешті у 60-х роках  продовжилось будівництво Будинку культури, яке 
розпочиналося ще 1933 року. У 1960 році колгосп закупив комплект  інструментів і 
доручив Пугачу М.Ф. організувати духовий оркестр. Такий колектив було 
організовано  з працівників виробництва та з учнів Михайлівської середньої 
школи.  Він став обов’язковим   учасником усіх сільських свят, урочистих і сумних 
подій. Колектив нагороджений багатьма дипломами та грамотами районного, 
обласного управління культури, Пам’ятною медаллю лауреата  Всесоюзного 
огляду художньої самодіяльності на честь 40-річчя Перемоги. А в 1996 році йому 
присвоєно звання Народного. У 1963 році урочисто відкрито  новий Будинок 
культури. У ньому розмістилися  зал на 320 місць, фойє, спортзал, музейна кімната, 
бібліотека з читальним залом, кімнати для гурткової роботи.  
             Через село  пролягла автострада Київ-Дніпропетровськ. В 1965 році 
Михайлівка одержала  струм Кременчуцької ГЕС. На 1966 рік колгосп став 
багатогалузевим господарством з 3 комплексними бригадами, 1 тракторною 
бригадою  з 45 тракторами, 13 зерновими та 7 бурякозбиральними  комбайнами, 
молочно-товарним комплексом, птахофермою, гаражем з 37 вантажними 
автомобілями, майстернею.  
               За проектом сільського майстра Овсієнка І.Н. збудовано олійницю, потім 
міжколгоспний комбікормовий завод. Побудовано птахоферму, побуткомбінат, 
молочно-товарний комплекс. У колгоспі не вистачало робочих рук  і тоді для 
працівників господарства було збудовано 12 житлових будинків з надвірними 
спорудами. У центрі села у руслі Прусянки збудовано став площею 5га з греблею, 
обсаджено його вербами. Асфальтові дороги вкрили деякі вулиці села. В селі 
з’явилося кафе «Левада», нові магазини, зроблено реконструкцію електро і 
радіоліній . Далі було збудовано критий тік, механічну і столярну майстерню, 
двоповерховий  дитячий садок «Барвінок»  на 150 малят, хлібопекарню. 
              У 1973 році до ладу стала нова середня школа на 500 місць.  
              У 1994 році відкрили пам'ятник на могилі заслуженого майстра народної 
творчості України М. К. Мухи. Розпочато будівництво двоповерхового 
приміщення, де мали розміститися медамбулаторія, адмінкорпус, кафе. У 1995 році 
в селі підведено природний газ. 
             Поблизу села виявлено поселення зарубинецької культури та часів 
Київської Русі. 
             Нові реформи породили утворення двох господарств: частина селян віддала 
свої землі та майнові паї до ПСП «Михайлівка», інші — до СТОВ «Україна» 
(дочірнє підприємство обласного агрооб'єднання «Маїс»). 
            На сьогодні в селі  працюють ТОВ «Олімп», ПП «ВАТ «Компані», СФГ 
«Руденка В.І.», СФГ «Клин», СФГ «Мрія», ФГ «Колос», ФГ «Шульги О.Я.», ФГ 
«Стрілиця», ФГ «Тимошенко В.М.», ФГ «Куценко Ю.», ФГ «Цьоми І.І.»,ФГ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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«Шапошника А.І.», які займаються вирощуванням зернових культур. ТОВ 
«Соната-ОІЛ», ФОП «Марченко Г.В.», ФОП «Оньков Г.В.» - займаються 
виробництвом олії та тваринних жирів. ТОВ «Компанія «Тіса-агро»- сушка та 
зберігання зерна. На території села функціонує амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дитячий дошкільний 
заклад «Барвінок», будинок культури, бібліотека, відділення зв’язку, вісім 
магазинів, два кіоски, діє 1 кафе-бар «Везувій». На території села є спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат Черкаської обласної ради. 
            У селі відбудовано Свято-Михайлівську церкву архістратига Михаїла 
Київського патріархату.   
В селі народилися: 
• Гандзюра Петро Полікарпович (* 1924) — український письменник; 
• Ємченко Андрій Іванович — доктор біологічних наук, член-кореспондент АН 

УРСР; 
• Максименко Іван Кирилович (1907—1976) — вчений-селекціонер, доктор 

біологічних наук, член Академії наук Туркменистану. 
• Муха Макар Корнійович — український художник, Заслужений майстер 

народної творчості. 
• Оришечко Василь Макарович — повний кавалер ордена Слави; 
• Іван Петренко — військовий діяч часів УНР, отаман Холодноярської бригади 

(1920), голова Холодноярського окружного штабу, Головний отаман Холодного 
Яру; 

• Микита Шумило (* 28 травня (10 червня) 1903 — † 5 березня 1982) — 
український прозаїк і перекладач; 

• Бурлай  Валентин Григорович – доктор медичних наук; 
• Синицький  Афанасій Григорович - полковник збройних сил; 
• Острик  Михайло Михайлович – літературний критик; 
• Жарко Федір Аврамович  – заслужений артист України; 
• Руденко Оксана Максимівна – заслужений вчитель України. 

                                              
                                             Селище Лісове 

           Селище Лісове (до 18 лютого 2016 — Петрівське) входить до складу 
Михайлівської ОТГ, розташоване на північ від районного центру —
 міста Кам'янки. Населення — 85 чоловік. 
           До 2016 року селище Лісове носило назву Петрівське  (Постанова Верховної 
Ради України) від 04.02.2016 № 984-VIII «Про перейменування окремих населених 
пунктів та районів»,  у XIX ст. - Реп'яшне. 

      
                                              Село Ребедайлівка 

           Ребеда́йлівка — село, яке тягнеться із заходу на схід  і з півночі на південь і 
входить до складу Михайлівської ОТГ. Розташоване за 5,5 км на північ від 
райцентру   по обидва боки  річки Лаврусихи - притока Тясмина  та за 7,1 км 
від залізничної станції Кам'янка, засноване в 1639 році.  Межує з райцентром 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1903
https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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м.Кам’янка, селами Михайлівкою, Грушківкою, Пляківкою, Флярківкою. 
Населення 1006 чоловік,  площа території 1922,1 га. 
           Займає вигідне географічне положення щодо транспортних зв’язків. Західна 
частина села  примикає до траси Київ – Луганськ – Ізварине, яка сполучена 
кілометровою асфальтованою дорогою з центром села. Саме  село розміщене по 
ярах та балках, що утворилися  внаслідок руйнації  поверхні стоками вод  і мають 
різні назви: Бичківка, Саранчене, Яр (ці назви виникли під час  заселення). Основна 
територія села розташована на рівнині. Село оточене лісами: Барвінкове, 
Тростянка, Ребедайлове, Парафилове, Хівричеве.  В південній частині села 
побудований ставок  площею 7 гектарів. В минулому село належало поміщику 
Карлу Трипольському. 
           Корисні копалини, які поширені на території села, переважно осадового 
походження: піски, глина, серед яких є біла глина(каолін), яку можна 
використовувати в фарфоро-фаянсовій промисловості. Запаси її невеликі. 
 Будівельний камінь, який виходить на поверхню в долині річки. Є глина для 
гончарної справи. Граніт, як будівельний матеріал, використовували для 
будівництва тваринницьких приміщень, в даний час не добувають.  
 Назва села походить від слів «риби дай». Через село проходила чумацька 
дорога, попід ставком була землянка, в якій жив сторож. Коли проїжджали чумаки, 
то завжди просили сторожа – «риби дай», а потім і дали йому прізвисько 
Рибидайло. Пізніше й село почало називатись Ребедайлівкою. Нащадки Ребедайлів 
виїхали в        с. Жаботин, де проживають понині. 
 В минулому Ребедайлівка була резиденцією поміщика Карла Трипольського, 
якому належало і с.Ревівка. В них налічувалось 5600 десятин землі. Жителів обох 
сіл було 828, в тому числі 20 римських католиків, які належали поміщицькому 
двору. До с.Ребедайлівка входило 3 хутори і хутір Онуфріївського монастиря, в 
якому було один двір і 3 жителі, з них один чоловік і дві жінки. Хутору належало 
93 десятини землі. Головне заняття жителів – землеробство, яке велося по 
трьохпільній системі і знаходилося в оренді у селян с.Пруси Черкаського повіту 
А.К.Кодоли та М.Ф.Луценка. Нині ця місцевість називається хутір Чернече. 

Другий хутір Ребедайлівський (власницький) в ньому дворів 2, жителів 7 
чол.: із них чоловіків - 4, жінок – 3. Головне заняття – землеробство. Хутору 
належало 240 десятин землі, яка належала Наталії і Марії Парамоновим-Волик і 
була в оренді       І.А.Ленкевіча. 
 Третій хутір Лаврусиха, розташований в долині р.Лаврусиха, через який 
проходила чумацька дорога, мав 91 дес. землі. В 1808 році в селі було 81 двір і 506 
жителів. Ребедайлівка з навколишніми селами належала Льву Давидову і продана 
ним Цьхоцькому. Від Цьхоцького куплена бувшим головою громадського суду 
Трипольським: батьком нинішнього поміщика Карла Трипольського. В 1808 році в 
селі побудований винокурний завод. 
            В 1796 році збудовано  дерев’яну  церкву «Богородичная», яка є пам'яткою 
архітектури. Церкві належало 130 дес. землі. При церкві  в 1813 році була церковно 
- приходська школа, в якій було 6 учнів і один наставник.  У 1808 році в селі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1808
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налічувався  81 двір і проживало 506 жителів. Село належало спочатку поміщику 
Давидову, потім графу Бобринському.  
            У 1808 році побудовано винокурний завод. На той час тут було 20 вітряних 
млинів, кузня.            
 Активну роботу на селі в 1917-1920 рр. вів учитель Сорокін. В 1924 році 
бідняки створили артіль «Прогрес».  6 квітня 1925 року було створено 
меліоративне товариство селянської допомоги по будівництву ставка, 
уповноваженими для підпису статуту були: Діброва Ілько, Бордюг Сидір, Улан 
Лука, Йорженко Степан. Головою зборів був Бичок Йосип П. в 1926 р. було 
створено садове товариство «Новий садок», до складу якого входило 9 осіб. 
Головою сад гуртка був Гвоздик Макар Садівонович. Товариство проіснувало до 1 
червня 1928 року. Членами гуртка було посаджено багато різних фруктових дерев, 
які подекуди збереглися до цих пір. Керував посадкою і вирощував саджанці 
Солодаренко Іван Федорович. 
 В січні 1930 року було створено товариство спільного обробітку землі «Нове 
життя» де було обрано 7 фундаторів: Данилюка Прокопа, Хоменка Івана, Швеця 
Сергія І., Коломійця Генварія Семеновича, Осадчого Лазаря М., Солодаренка 
Порфирія Ф., Трусенко Мирона, яким зборами доручено зареєструвати Статут 
товариства. В список товариства було занесено 67 осіб. Після затвердження 
Статуту фундатори обрали першим головою товариства Солодаренка П.Ф. 
Товариство (колгосп) «Нове життя» в 1935 році стало колгоспом імені Кірова. 

В період 1932-1933 рр. майже половина жителів села померли від голоду. На 
передодні Великої Вітчизняної війни колгосп досяг певних успіхів у вирощенні 
сільськогосподарських культур та тваринництві, підвищився життєвий рівень 
колгоспників. В період 1937-1938 рр. кілька жителів нашого села були репресовані.  
          Після Вітчизняної війни всі були реабілітовані. 1941 року село захоплено 
німецько-фашистськими загарбниками. 76 місцевих воїнів загинули в боях, 72 
нагороджені радянськими орденами і медалями. Імена загиблих занесені на обеліск 
Слави, що розміщений в центрі села. Довгий час довелося відбудовувати 
господарство села зруйноване гітлерівцями.     
           Неподалік села виявлено кургани ранньоскіфських часів.      
           Село повністю електрифіковано  і в 2003 році газифіковано 290 дворів. 
           У селі функціонують загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дитячий 
навчальний заклад «Дзвіночок», фельдшерсько-акушерський пункт, відділення 
зв'язку, будинок культури, бібліотека,  три магазини, 1 АЗС. 
           На території села діють сільгосппідприємства ТОВ «Олімп»,  СТОВ 
«Ребедайлівка», ТОВ «КОЛОС-08», СФГ «Руденка В.І.», СФГ «Обрій», які 
займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції.  ТОВ БК «Ескадор» - 
асфальтний завод (будівництво доріг і автострад).  
             В селі народились: 
• художник епохи Розстріляного відродження, бойчукіст  Кирило  Гвоздик; 
• поет Кононенко Данило Андрійович; 
• польська поетеса Ельжбета Босняцька; 
• доктор сільськогосподарських наук  Іван Вахтенович Таран; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2003
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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• Погорілий Олексій Валерійович (1995—2014) — старший солдат Збройних сил 
України, учасник російсько-української війни; 

• Ольга Евса - модель . 
                                                         Село Ревівка 

           Ревівка - село, яке входить до складу Михайлівської ОТГ, розташоване за 9,5 
км на захід від районного центру, за 18,3 км  від с.Михайлівка та за 7,2 км від 
залізничної станції Кам’янка. Населення 481 чоловік, площа території 21,033 кв.км. 
           В історичних   джерелах Ревівка згадується з кінця  16 століття  і 
пов’язується  назва з втікачем із Західної  України  на прізвище Рева , коли він тут 
оселився і від цього прізвища пішла назва  поселення. А ось як описує  Лаврентій 
Похилевич у своїй праці  „Сказание  о населенных  местностях Киевской 
губернии»  про село Ревівка Чигиринського повіту: 
            «Село розташоване в 6 верстах від с. Ребедайлівки по обидва боки  річки 
Тясмин і струмка Прусянки,  в 1808 році  було  614 осіб у 54 господарствах.   
Невелика суконна фабрика  устаткована власником маєтку  в 1842 році. Село 
Ревівка було продане  Давидовим капітану  Зволинському, тим було  продано  
Пеньковському,  а той продав голові Трипольському. Церква  Богородична  
дерев’яна, 7 класу, збудована близько 1775 р. на місці  старої, землі мала 36 
десятин.” 
         Основним заняттям селян було сільське господарство, окрім  того мешканці 
села займалися рибальством та полюванням. 
         В 1864 році була збудована залізниця, що сприяло пожвавленню 
економічного  розвитку  села.  
         В період  1927 – 1939р.р. була знищена церква. 
         В 1930 році було створено колгосп „Червоний сіяч„. В 1935 перейменовано  
на  колгосп ім. Фрунзе і вручено  акт на вічне користування землею. 
         В роки  Другої світової війни  1941 – 1945р.р.  435 жителів брали участь  в 
боях за Батьківщину, 170 чоловік загинуло в боях, 196 чол. нагороджено бойовими 
орденами і медалями.  Загиблим односельчанам  споруджено  Обеліск Слави. 
         В 1949 році  розпочато будівництво електростанції на р.Тясмин під 
керівництвом   Кіровоградського обласного ГЕС, а в 1966 році було підключено 
електрику від Кременчуцької  ГЕС.  
          В 1950 році провели в село радіо. 
          В 1961 році колгоспи с.Ревівка та с.Пляківка реорганізували і утворили 2 
відділення підпорядковані  Кам’янському цукровому комбінату. 
          В 1986 році було збудовано нову середню школу, яка  є окрасою всього села. 
          В 2005 році  було  газифіковано  село, сільську раду, та фельдшерський 
пункт.  
          У 2016 році частково  проведено вуличне освітлення, та замінено вікна у 
школі. 
          На сьогодні в селі працюють ТОВ «Олімп», яке займається вирощуванням 
сільськогосподарської  продукції , СФГ  «Зірниця», фельдшерсько-акушерський 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пункт, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, будинок культури, бібліотека, 2 
магазини. Через село Ревівка проходить Одеська  залізниця.    
          В с.Ревівка будується храм Різдва Пресвятої Богородиці Київського 
патріархату. 
                                                             Село Пляківка 
 
           Пляківка - село, яке входить до складу Михайлівської ОТГ, розташоване за 
7,9 км на північний захід від районного центру, за 16,7 км  від с. Михайлівка та за 
5,6 км від залізничної станції Кам’янка. Населення 702 чоловіки, площа території  
15,313 кв.км. 
           Про село Пляківка відомо, що село виникло в кінці  16 століття. Саме тут 
оселився першим Гаврило Шляхтиченко, який  мав сім’ю з 5 синів та дочки. Там де 
поселився Шляхтиченко, були непрохідні ліси , тому під город і очистив велику 
ділянку від лісу, посадив садок, розвів худобу. Та трапилося лихо, згадали про ці 
місця степові розбійники.  
           В сутичці загинули батько і три сини, а мати з молодшими синами  утекла в 
лісові хащі. Дочку Зоряну схопили розбійники і щоб не піти в рабство, вона пішла 
на самогубство вдарившись головою об камінь. Місце її загибелі стало місцем 
похованням і батька і синів. З тих пір місце вважалося святим і старі люди 
називали його червоною плямою. Тому й хутір називався Плямівкою, потім  
утворилося  село із тою назвою. З роками в село прийшло письменництво. Стали 
писати, описувати події, так і загубилася в назві села літера  ,,м”, а замість неї 
вписали літеру  ,, к ”. Ось так і з’явилася назва села Пляківка. Можливо, що 
розповідь старожилів – це легенда, тому є сумніви, що історія зафіксувала що - 
небудь про виникнення села і походження його назви з історичних джерел, це 
питання з’ясувати не вдалося. 
  В 1864 році Похилевич у своєму ,,Сказаниє о населенных  местностях 
Киевской губернии” писав ,,Село Пляківка розміщене на річці Прусянка. В 1806 
році жителів було 576 чоловік,  дворів 51. Пляківка належала Кам’янському 
помістю Давидових. Церква Богородична, дерев’яна, 7 класу, збудована в 1782 році 
на місці бувшої  часовні . ”  
  В роки Другої світової війни 435 жителів  брали участь у боях за  
Батьківщину. 170 чоловік полягло в боях, 196 чол. нагороджено орденами та 
медалями. Загиблим односельчанам  споруджено  Обеліск Слави. 
 В 1950 році провели в село радіо.  
          В 1961 році колгоспи сіл  Пляківка  та Ревівка реорганізували і утворили 2 
відділення підпорядковані Кам’янському цукровому комбінату. 
 В зв’язку з тим, що сільська рада знаходиться в с. Ревівка,  в 70-тих роках 
було ліквідовано назву села Пляківка і встановлено  одну   – село Ревівка.  
Депутати сільської ради неодноразово писали  листи до Верховної  ради з 
проханням повернути  селу його попередню назву, і в  1991 році було відновлено 
назву  села Пляківка. 
 В 1982 році було збудовано новий дитячий садок на 90 місць.  
          В   2005 році   газифіковано село.  
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          У 2016 році частково  проведено вуличне освітлення. 
          В селі народився  Олексенко Степан Антонович (1904 р.н.) – український 
компартійний діяч, один з організаторів партизанського руху.      
          На сьогодні в селі працюють ТОВ «Олімп» та ТОВ «Імпульс», які 
займаються вирощуванням сільськогосподарської  продукції, СФГ «Сім», СФГ 
«Оберіг», СФГ«Органік», дитячий навчальний заклад «Сонечко», фельдшерсько - 
акушерський пункт, сільський клуб, бібліотека, відділення зв’язку, 1 магазин.  
Через село Пляківка проходить Одеська  залізниця.    

До пам'яток архітектури місцевого значення належать: 
• церква святого Архангела Михаїла  (с.Михайлівка); 
• Храм Різдва Пресвятої Богородиці  (с.Ребедайлівка). 
 

1.5. Коротка характеристика області та району 
Черкаська область 

Черкаська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі 
України утворена 7 січня 1954 року. Розташована в центральній лісостеповій 
частині України, в середній течії річок Дніпра та Південного Бугу. Вона межує на 
півночі з Київською (протяжність 340 км), на сході –    з  Полтавською  (212  км),  
на  півдні  –  з  Кіровоградською  (388  км)     і на заході – з Вінницькою (124 км) 
областями. 

На Черкащині, поблизу села Мар’янівка Шполянського району, 
розташований географічний центр України з координатами: 49° 01′ 39′ північної 
довготи, 28′ 58 31°′ східної широти.  

Площа Черкаської області становить 20,9 тис. квадратних кілометрів, що 
складає 3,5% території держави (18 місце в Україні).Із загальної площі Черкаської 
області (2090 тис га) сільськогосподарські землі складають 1486,9 тис га. 
Населення – 1 202,7 тис. осіб.(станом на 01.01.2019р.) Відстані до найбільших 
економічних центрів Європи становлять до: Берліна – 1523 км, Будапешту –1234 
км, Варшави – 954 км, Відня – 1534 км, Праги - 1599 км. 
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Рис.1.5.1.  Географічне розташування Черкаської області 
Таблиця 1.5.1 

Відстань до найбільших міст України 
Місто Відстань, км. 

Дніпропетровськ 326 
Донецьк 576 
Запоріжжя 415 
Львів 717 
Київ 201 
Сімферополь 649 
Суми 343 
Харків 415 

 
 Рис.1.5.2. Карта Черкаської області 

 
Територія    області    простягнулася    із     південного     заходу на північний 

схід на 245 км, з півночі на південь – на 150 км. Крайня північна точка лежить 
неподалік від села Кононівка Драбівського району, південна – поблизу села 
Колодисте Тальнівського району, західна – біля села Коритня Жашківського 
району, східна – неподалік села Стецівка Чигиринського району. За 
математичними розрахунками географічним центром області є точка поблизу села 
Журавки Городищенського району. 
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Черкащина в цілому рівнинна і умовно поділяється на дві частини – 
правобережну і лівобережну. Переважна частина правобережжя розміщена  в  
межах  Придніпровської  височини  з  найвищою   точкою області, що має 
абсолютну висоту 275 метрів над рівнем моря (поблизу Монастирища). В 
прилягаючій до Дніпра частині правобережжя знаходиться заболочена Ірдино-
Тясминська низовина, а також підвищення – Канівські гори. Низинний рельєф має 
лівобережна частина області, яка розташована в межах Придніпровської низовини. 

Черкаська область входить до складу Центрального  економічного району, 
ключова роль у господарстві якого відводиться харчовій промисловості, легкій 
промисловості, машинобудівному комплексу, зокрема сільськогосподарському та 
транспортному машинобудуванню, а також хімічній промисловості та будівельній 
індустрії. Саме центральність розташування області є основною позитивною рисою 
її економіко - географічного положення. 

Сучасна територія Черкащини входить до історичної області Середня 
Наддніпрянщина. 

 
  

 
Рис. 1.5.3. Адміністративно-територіальний устрій Черкаської області 
 

Відповідно до адміністративно - територіального поділу область складається 
з 20 районів, 6 міст обласного підпорядкування (Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, 
Канів, Сміла, Умань), 10 – міст районного значення, 15 селищ міського типу, 824 
сільських населених пунктів. 
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Рис. 1.5.4. Черкаська область у зовнішньому середовищі 
 

Клімат Черкаської області помірно-континентальний – м’яка зима з частими 
відлигами, тепле літо, що є сприятливим для розвитку сільськогосподарського 
виробництва. Із загальної площі Черкаської області (2090 га) сільськогосподарські 
землі складають 1 486,9 тис. га. Із загальної площі сільськогосподарських земель 
сільськогосподарські угіддя становлять 1 450,8 тис. га (69,4% до загальної площі 
території). Землі лісогосподарського призначення займають 338,6 тис. га. Площа 
забудованих земель області складає 84,5 тис. га. Нараховується 15,5 тис. га 
відкритих земель без рослин- ного покриву або з незначним рослинним покривом. 
Під водою знаходиться 135,8 тис. га. Відкриті заболочені землі становлять 30,4 
тис. га. У сформованому ґрунтовому покриві області переважають чорноземи 
типові та чорноземи сильно деградовані, які займають 53,7%, тому регіон має 
найбільше переду- мов для розвитку органічного агровиробництва. Черкаська 
область розташована в двох основних басейнах річок Дніпра та Південного Бугу: 
басейн річки Дніпро – 12,0 тис. кв.км. та басейн річки Південний Буг – 8,9 тис. 
кв.км. Густота річкової мережі добре розвинута і складає 0,2 – 0,54 км/км2. 
Найбільше водосховище – Кременчуцьке, загальною площею водного дзеркала 2 
252 км2 і повною ємкістю 13,520 млн. куб.м, розташоване на річці Дніпро. 
Природно-заповідний фонд області складає 527 територій та об`єктів природно 
заповідного фонду. На державному обліку в області перебувають 9 078 
історичних пам’яток, з яких: 7 169 археології, 1 552 історії, 184 архітектури, 173 
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монументального мистецтва. Статус національних мають 93 пам’ятки, решта 
мають категорію пам’яток місцевого значення. На Черкащині знаходяться 9 
національних та державних історико-культурних і природних заповідників, а 
також Національний дендрологічний парк «Софіївка». За даними Всеукраїнського 
перепису населення, частка українців в етнічному складі області становить 93,1%, 
тобто Черкаська область є мононаціональною. Середній вік населення області 
складає 42,1 років, що вище середнього віку по Україні (40,6 років). Протягом 
останніх п’яти років рівень зайнятості населення у віці 15 – 70 років зріс з 57,3% у 
2009 році до 59,9% у 2013 році. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, за 
Методологією міжнародної ор- ганізації праці, в цілому по області за 5 років 
скоротився на 1,9% (з 10,8% у 2009 році до 8,9% у 2013 році). Черкащина 
традиційно вносить вагомий вклад у розвиток систе- ми підготовки наукових 
кадрів. В області діє 8 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, 23 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, з них – 5 університетів, 3 інститути, 17 
коледжів, 2 училища, 4 технікуми. Статус національного мають 2 університети. 
Розташування області в географічному центрі України на перетині міжнародних 
по- вітряних, транспортних автомобільних коридорів і великих залізничних вузлів 
та біля головної водної артерії країни, річки Дніпро, дає можливість для розвитку 
транспортної інфраструктури.  

По території області проходять міжнародні транспортні коридори: 
«Крітський № 9», який співпадає з автомобільною дорогою М-05 (Е-95) Київ – 
Одеса, а також коридор «Балтійське море – Чорне море», який співпадає з 
автомобільними дорогами М-05 Київ – Одеса і М-12 Стрий – Тернопіль – 
Кіровоград – Знам’янка. 

Забезпеченість автодорогами на 100 м2 території по області становить 293,6 
км, при середньому показнику по Україні 280,5 км. Показник щільності 
автомобільних доріг в області становить 0,29 км на 1 км2 площі, що більше,ніж в 
середньому по Україні (0,28 км на 1 км2 площі). 
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Рис. 1.5.5. Карта автомобільних доріг Черкаської області 

Медична допомога населенню області на даний час надається в 250 
лікувально- профілактичних закладах та їх відокремлених структурних 
підрозділах, з них 226 установ надають амбулаторно-поліклінічну допомогу та у 
540 фельдшерсько-акушерських  і фельдшерських пунктах. Актуальним є 
оновлення медичного обладнання в закладах охорони здоров`я. 

Проводиться послідовна робота щодо розвитку первинної медико-
санітарної допо- моги на засадах загальної практики сімейної медицини. 
Протягом останніх п`яти років створено 40 нових амбулаторій ЗПСМ. 

В галузі культури області діють: 740 бібліотек, 740 будинків культури, 
клубів, центрів культури і дозвілля, 38 початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів, 2 вищих мистецьких навчальних заклади І-ІІ рівнів 
акредитації, 2 театри, 2 концертні за- клади та 105 об‟єктів кінопоказу 

Соціальні послуги в області надають 27 територіальних центрів. 
За структурою економіки Черкаська область є індустріально-аграрною. 

Частка про- мисловості у структурі валової доданої вартості становить 23,9% (з 
них 0,7% – добувна), частка сільського господарства – 21,8%, оптова та роздрібна 
торгівля, ремонт ав- тотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщення 
й організація харчування 

– 13,3%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська 
діяльність, інформація та комунікації – 8,2%, освіта – 7,5%, державне управління й 
оборона, обов‟язкове соціальне страхування – 5,3%, охорона здоров‟я та  надання 
соціальної допомоги – 4,4%. 
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В агропромисловому комплексі області склалася стабільна тенденція до 
зростання обсягів валової продукції сільського господарства, забезпечення 
населення якісними продовольчими товарами. 

Аграрне виробництво здійснюють 835 сільськогосподарських підприємств, 
які обробляють 65% від загальної площі ріллі, 1 208 фермерських господарств, які 
мають в користуванні більше 139 тис. га ріллі. 

За останні п’ять років сільське господарство Черкащини характеризується 
прибутковістю. На одного мешканця області припадає 1,6 га 
сільськогосподарських угідь і 1,1 га ріллі, а це на 64% більше, ніж в середньому 
по Україні. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій протягом 
останніх років залишаються власні кошти підприємств та кошти населення. 

 
Кам'янський район  
 
Кам'янський район, як адміністративно-територіальна одиниця Черкаської 

області, утворений у 1923 році. Адміністративний центр – місто Кам'янка. Даний 
район розташований в південно-східній частині  Черкаської області в лісостеповій 
зоні і відноситься до Придніпровської височини на сході та до Подільської 
височини - на заході, займає площу 725,4 кв.км (3,47 % від площі області). 
Територія району розміщена на правому березі Дніпра та являє собою переважно 
рівнинну місцевість, яку пересікають річки, балки та яри.  

Грунтовий покрив представляють сірі опідзолені, темно-сірі опідзолені, 
чорноземи опідзолені легко-суглинисті.  Клімат помірно-континентальний  з 
недостатнім і нерівномірним зволоженням. Найбільша річка- права притока 
Дніпра – річка Тясмин довжиною  67 кілометрів. На території району знаходяться 
4 родовища корисних копалин (суглинки та граніт). Найбільш поширеною групою 
корисних копалин являється пісок, глина, граніт і торф. Відкрито також поклади 
горючих сланців. Площа земель лісового фонду становить 13,3 тисяч га (18,3 % 
лісистості). 

На території району розташовані м.Кам’янка (районний центр) та 29 
населених пунктів, районна рада,  1 міська і 4 сільських ОТГ, 6 сільських рад. 

Населення району на 01.01.2019р. становить 26,3 тисяч осіб, у тому числі 
сільського – 14,7 тисяч, міського – 11,6 тисяч.  

Район межує із Смілянським, Черкаським, Чигиринським районами 
Черкаської області та Олександрівським, Новомиргородським районами 
Кіровоградської області. 
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Через район  проходить  автомагістраль  Н01 ( Київ-Луганськ-Ізварне), 
дорога обласного значення  Кам’янка-Чигирин. У Кам’янці  розташована 
однойменна станція Одеської залізниці , через яку курсують потяги  Київського, 
Донецького , Дніпропетровського, Львівського та Московського напрямків. 
Відстань: від районного центру до м.Черкас: 
– залізницею  –   70 км 
– автошляхом   – 65 км. 
          Станом на сьогодні, по району виконуються автобусні маршрути ТОВ  
«Кам’янське АТП 17142» та ТОВ «Сервіс-авто» 2005. 

В районі діє мобільний зв’язок  Київстар, МТС, ВееIіnе, Lіfе. 
 
 

 
 

Рис. 1.5.6. Мапа Кам’янського  району 
 

Кам’янський район  є аграрно-промисловим. На території району працюють  
16 сільськогосподарських підприємств та 90 фермерських господарств. 
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                                                                                        Таблиця 1.5.2. 
Найбільші підприємства району 

№ з/п Назва підприємства Вид діяльності 

1 СТОВ “Зоря” Сільське 
господарство 

2 ТОВ “Олімп” Сільське 
господарство 

3 ДП “Кам’янське лісове 
господарство” 

Лісорозведення, 
деревообробка 

4 ТОВ “АДМ Кам’янський 
елеватор” 

Складське 
господарство 

5 ТОВ “Кам’янський 
машинобудівний завод” 

В-во об’ємних 
ротаційних насосів 

6 Кам’янський РЕМ Надання послуг з 
електропостачання 

7 ТОВ “Авіс-1” В-во сиру та масла 

8 ТОВ “Світанок” Сільське 
господарство 

Базовою основою економіки району є багатогалузеве сільське господарство, 
яке спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур та тваринництві. 

1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 
Таблиця 1.6.1. 

    Коротка характеристика громад - конкурентів, станом на 01.01.2019 року 
  Назва громади        

Показники Михайлівська ОТГ Кам’янська ОТГ 

Територія, км 110,3 155,4 
Населення 4078 13551 

Зайняте населення - - 
Зареєстровані 77 178 безробітні 

Середня заробітна     
плата (район), грн. 
станом 01.01.2019 9117 8298 



28 
 

  
 

2. Земельні та природні ресурси 
2.1. Земельні ресурси і територія громади 

 Загальна площа земель Михайлівської об’єднаної територіальної громади – 
11027,8 га, що складається із земель, які входять до адміністративно-
територіальних одиниць села Михайлівка та селища Лісового – 5471,1 га, села 
Ребедайлівка – 1922,1 га, сіл Ревівка та Пляківка – 3634,6 га. 

 Структура земельного фонду за категоріями земель: 

• земель сільськогосподарського призначення – 9171,69 га; 

• землі житлової та громадської забудови та земель загального користування – 
555,17га; 

• землі лісогосподарського призначення – 981,96 га; 

• землі водного фонду – 51,03 га; 

• землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення – 267,95га. 

 
 
Рис.2.1.1 . Структура власності земельного фонду, % до загальної площі 

 
Як видно з діаграми, переважаюча частка земель громади (83,17%) 

належить до земель с/г призначення. Розподіл с/г земель за основними 
поселеннями громади (колишніми сільськими радами) виглядає наступним 
чином: 

 

83,17% 

5,04% 8,90% 

0,46% 
2,43% 

земель сільськогосподарського 
призначення  
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забудови та земель загального 
користування  

землі лісогосподарського 
призначення  

землі водного фонду  

землі промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення  



29 
 

  
 

 

Рис.2.1.2. Структура с/г земель за населеними пунктами, га 
                                                                                             

                                                                                              Таблиця 2.1.1 
Структура земельного фонду Михайлівської ОТГ 

№ 
п/п 

Показник  

с.Михайлі
вка та 
селище 
Лісове 

с. Ребедай-
лівка  

с.Ревів-
ка та 
с.Пля-
ківка  

Всього, 
га  у % 

1 Загальна площа,га  5471,10 1922,10 3634,60 11027,80 100,00% 
  в межах населеного пункту  822,20 393,30 478,10 1693,60   

  за межами населеного 
пункту  4648,90 1528,80 3156,50 

 
9334,20   

  в т.ч, передано з Державної 
в комунальну власність  380,73 140,00 369,14 

 
889,87   

2 Водний фонд  26,73 7,60 16,70 51,03 0,46% 

  водний фонд передано в 
оренду  19,80 7,60 2,11 

 
29,51   

3 Землі лісового фонду, із 
них: 476,80 249,36 255,80 

 
981,96 8,90% 

  ДП Кам'янське лісове 
господарство  476,80 249,36 255,80 

 
981,96   

4 
Землі 
сільськогосподарського 
призначення, із них: 4760,56 1524,34 2886,79 

 
 

9171,69 83,17% 
  рілля  4292,26 1392,84 2644,20 8329,30   
  перелоги  19,20 3,20 9,80 32,20   
  багаторічні 50,40 3,30 15,70 69,40   
  сінокоси 162,70 4,40 36,40 203,50   
  пасовища 236,00 120,60 180,69 537,29   

4.1 в т.ч.землі пайового 
фонду, із них: 3375,70 1020,60 2180,90 

 
6577,20   

  незатребувані  252,33 5,91 44,65 302,89   
  непереоформлені  0,00 0,00 0,00 0,00   

4760,56 

1524,34 

2886,79 

Землі сільськогосподарського призначення 

с.Михайлівка та селище 
Лісове 

с. Ребедайлівка  

с.Ревівка та с.Пляківка  
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  переоформлені на користь 
громади  13,52 0,00 0,00 13,52   

  використовуються 
одноосібно  279,67 89,32 3,10 

 
372,10   

  не використовуються  0,00 0,00 0,00 0,00   
  надані в оренду  2830,18 925,37 2133,15 5816,70   
  із них вільні 0,00 0,00 0,00 0,00   

5 
Землі запасу та 
резервного фонду, у тому 
числі: 226,95 130,95 197,26 

 
 

555,17 5,04% 
  землі запасу: 177,81 57,20 57,19 292,20   
  передано в оренду  40,00 25,03 15,11 80,14   

  право постійного 
користування  98,51 10,30 42,00 

 
150,81   

  не передано 39,30 21,87 0,08 61,25   
  землі резерву: 49,14 73,75 140,07 262,96   
  передано в оренду    21,80 137,57 159,38   
  не передано 49,14 51,95 2,50 103,58   

6 
Підприємства та 
організація транспорту, 
зв'язку 74,34 19,91 173,70 

 
 

267,95 2,43% 
  залізничного транспорту: 32,90 0,00 150,20 183,10   

  автомобільного 
транспорту:  41,44 17,59 23,50 

 
82,53   

       
 зв’язку: - 2,32 - -  

 

                                                                                                                   Таблиця 2.1.2 

Типи ґрунтів представлені наступними видами: 
№ п/п Назви агровиробничих груп ґрунтів 
1 Чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті і середньосуглинкові 
2 Чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові 
3 Чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові 
4 Чорноземи типові глибокі малогумусні та чорноземи сильнореградовані 

середньосуглинкові 
5 Чорноземи типові та чорноземи сильнореградовані слабозмиті середньосуглинкові 
6 Чорноземи типові середньозмиті середньосуглинкові 
7 Чорноземи типові сильнозмиті середньосуглинкові 
8 Намиті чорноземи середньосуглинкові 
9 Намиті лучні середньосуглинкові грунти 
10 Виходи лесовидних середньосуглинкових порід 
11 Темно-сірі слабо реградовані середньосуглинкові грунти 
12 Чорноземи слабореградовані середньосуглинкові 
13 Темно-сірі реградовані грунти та чорноземи реградовані слабозмиті 

середньосуглинкові 
14 Темно-сірі реградовані грунти та чорноземи реградовані середньозмиті 

середньосуглинкові 
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15 Темно-сіріреградовані грунти та чорноземи реградовані сильнозмиті 
середньосуглинкові 

16 Болотні неосушені грунти 
17 Намиті лучно-чорноземні легкосуглинкові грунти 
18 Намиті чорноземи середньосуглинкові 
19 Виходи елювію масивно-кристалічних порід 
20 Слабогумусовані делювіальні наноси 
21 Сірі опідзолені середньосуглинкові грунти 
22 Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові грунти 
23 Темно-сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові грунти 
24 Темно-сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові грунти 
25 Темно-сірі опідзолені сильнозмиті легкосуглинкові грунти 
26 Чорноземи типові глибокі малогумусні середньосуглинкові 
27 Чорноземи типові слабозмиті середньосуглинкові 
28 Чорноземи типові середньозмиті середньосуглинкові 
29 Намиті лучні супіщані грунти 
30 Виходи рихлих лесовидних середньосуглинкових порід 
31 Темно-сірі опідзолені сильнозмиті середньосуглинкові грунти 
32 Лучно-болотні неосушені грунти 
 

Найбільш розвиненою галуззю економіки громади, є аграрний сектор. 
Основні виробники сільськогосподарської продукції, які обробляють землю на 
території Михайлівської громади, відображені в Таблиці 2.1.1. 
 

Таблиця 2.1.3 
Основні виробники сільськогосподарської продукції на території 

Михайлівської об’єднаної територіальної громади  
 

Назва підприємства Площа землі, яку обробляють, га 
 Село Михайлівка 
ТОВ «Олімп» 2325,74 
ПП «ВАТ Компані» 628,74 
ФГ Бондаренко Т.М. 49,60 
ФГ Кулініч М.П. 32,27 
ФГ Руденко В.І. 96,12 
ФГ Хомут В.М. 84,57 

Село Ребедайлівка 
ТОВ «Олімп» 628,55 
ТОВ «Колос-08» 301,60 

Село Ревівка село Пляківка 
ТОВ «Олімп» 1800,51 
ТОВ «Імпульс» 368,67 

 
Основну частину с/г земель громади обробляють 10 виробників 

сільськогосподарської продукції. Основними сільськогосподарськими 
підприємствами як за обсягом виробництва, так і за кількістю орендованих 
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пайових земель, є ТОВ «Олімп», ПП «ВАТ Компані», ТОВ «Імпульс», ТОВ 
«Колос-08». 

 
 

Рис.2.1.3. Найбільші орендарі земель Михайлівської ОТГ 
 

Наступною за розміром категорією земель Михайлівської ОТГ є землі 
лісогосподарського фонду. До лісового фонду Михайлівської громади 
належать ліса, які знаходяться на територіях: с.Михайлівка селища Лісового 
(476,80 га), с.Ребедайлівка (249,36 га), с.Ревівка  та Пляківка (255,80 га) , 
загальна кількість яких складає 981,96 га. Найбільша частка лісів міститься на 
території села Михайлівка. 

 
 

 
Рис. 2.1.4. Розподіл земель лісового фонду за поселеннями, га 
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2.2. Містобудівні документи 
По Михайлівській ОТГ не проведено і не виготовлено схеми планування 

території в межах населених пунктів: с.Михайлівка та селища Лісового, 
с.Ребедайлівка, с.Ревівка та  с.Пляківка. 

Інвентаризація земель по ОТГ не проведена, межі населених пунктів не 
визначено. Спірних земельних питань не виникало. 

 
Таблиця 2.2.1 

Наявність містобудівної документації в населених пунктах громади 
 

№ 
п/п 

Назва населеного 
пункту 

Наявність 
опорного 
плану 

Генеральний 
план 

План 
зонування 

Детальний 
план 

Історико-
архітект. 
опорний 
 план 

Прим. 

1 с.Михайлівка та 
с. Лісове 

- - немає немає немає потребує 

2 с.Ребедайлівка - - немає немає немає потребує 

3 с. Ревівка та        
с. Пляківка 

- - немає немає немає потребує 

 
2.3. Природні ресурси 
 
Землі водного фонду Михайлівської громади складають 51,03 га, ставки 

переважно передано в оренду для розведення риби. На території громади є такі 
користі копалини як пісок, камінь, червона  та біла глина в с. Ребедайлівка та 
гранітний камінь с.Пляківка. Лісовий фонд громади передано в експлуатацію ДП 
«Кам’янський лісгосп», діяльність якого спрямована на відтворення і збільшення 
лісів шляхом лісовідновлення і лісорозведення, охорону і захист лісових 
насаджень, раціональне використання лісових ресурсів. 

 
2.4. Кліматичні умови 
 
Клімат на території Михайлівської громади помірно континентальний з 

помірно холодною зимою і теплим, вологим літом. Однак останні зими дещо 
морозні, а літо посушливе. Найтеплішим місяцем року вважається липень із 
середньою температурою + 25,2°С, а найхолоднішим — січень із середньою 
температурою −10,8°С. Мають місце пізні весняні приморозки, що часто значно 
знижують врожайність фруктових та ягідних культур та часом призводять до 
загибелі рослин. 
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 3. Населення і трудові  ресурси 

          3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 
Загальна кількість населення Михайлівської об’єднаної територіальної 

громади складає 4078 осіб. При чому, якщо проаналізувати структуру цієї 
величини у розрізі сільських рад, котрі у неї ввійшли, ситуація виглядатиме таким 
чином (рис. 3.1.1).  

 
 

Рис. 3.1.1. Структура населення Михайлівської ОТГ у розрізі населених 
пунктів 

 
Найбільш вагомими за кількістю населення є село Михайлівка із кількістю 

мешканців 1800 осіб та село Ребедайлівка – 1010 осіб), котрі безпосередньо 
межують між собою. Селище Лісове є найменшим за населенням – 85 осіб. 

 
Таблиця 3.1.1 

 
Кількість мешканців Михайлівської ОТГ в розрізі  2016-2018 років 
 
Території 2016 2017 2018 

с. Михайлівка 1844 1824 1800 
с. Ребедайлівка 1016 1006 1010 

с. Ревівка 502  498  481 
с. Пляківка 720 710 702 

селище Лісове 77  82  85 
Камянський район 26953 26710 26870 
Черкаська область 1231207 1216734 1202722 

 

44,14% 

24,77% 

11,79% 

17,21% 

2,08% с. Михайлівка -1800 -44,14% 

с. Ребедайлівка -1010 -24,77% 

с. Ревівка -481 -11,79% 

с. Пляківка -702 -17,21% 

селище Лісове -85 -2,08% 
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Рис. 3.1.2. Сукупна чисельність жителів у населених пунктах, що 

увійшли до складу Михайлівської ОТГ з 2017р. по 2018р. 
Таблиця 3.1.2 

Природний та міграційний рух населення, осіб  
Показники 2017 2018  

Народжені 34 26 

Померлі 78 66 

Природний приріст -44 -40 

Прибулі 137 205 

Вибулі 132 207 

Сальдо міграції 5 -2 

Загальне збільшення 
(зменшення) 

-39 -42 
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Рис. 3.1.3. Динаміка природного та міграційного руху населення 
Михайлівської ОТГ, осіб  

                                                                                             Таблиця 3.1.3 
Розподіл населення Михайлівської громади за віком, осіб 

Показники 2017 2018 
Населення у віці:   

молодшому за працездатний   
працездатному 2406 2435 

старшому за працездатний 1087 1031 
діти дошкільного віку 241 238 

діти шкільного віку 386 374 

 
Динамічна картина вікової структури мешканців всієї громади вказана 

нижче. 

 
 

Рис. 3.1.4. Зміни у віковій структурі населення за 2017-2018 рр. 
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Важливим для повного розуміння місцевої демографічної ситуації є аналіз 
вікової структури населення в розрізі сіл, що входять до Михайлівської ОТГ. Дані 
для такого аналізу вказані у таблиці 3.1.4. 

Таблиця 3.1.4 
Розподіл населення за віком у населених пунктах, що увійшли до складу 

Михайлівської ОТГ станом на 2019 рік, осіб 
Показники Михайлівка Ребедайлівка Ревівка Пляківка Селище 

Лісове 
працездатному 1044 655 275 421 40 
старшому за 
працездатний 

492 234 125 164 16 

діти дошкільного 
віку 

111 43 29 43 12 

діти шкільного віку 153 78 52 74 17 
 

 
Рис. 3.1.5. Динамічна картина вікової структури мешканців всієї 

громади в розрізі сіл, осіб 
 

 
Рис. 3.1.6. Розподіл населення Михайлівської ОТГ за віком станом на 

2019 рік, % 
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Кількість населення старшого за працездатний вік складає 25.3%, 
працездатного – 59.7%, молодшого за працездатний – 15%. 

 
3.2. Зайнятість населення та безробіття 
Економічна база Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

формується за рахунок підприємств/установ, що представляють переважно такі 
види економічної діяльності як сільське господарство та промисловість. Як 
наслідок, зайнятість місцевого населення, в значній мірі, пов’язана саме із 
місцевою економікою.  

Таблиця 3.2.1 
Розподіл безробітного населення Михайлівської громади в розрізі населених 

пунктів, осіб 
Назва населеного пункту Рік 

Станом на 
01.01.2018 

Станом на 
01.01.2019 

с. Михайлівка 23 26 

с. Ревівка 12 11 

с. Пляківка 9 15 

с. Ребедайлівка 22 25 

Селище Лісове - - 

Всього: 66 77 

Найбільша кількість безробітного населення спостерігається на території сіл 
Михайлівка та Ребедайлівка. 

Рис. 3.2.1. Розподіл зареєстрованого безробітного населення по населеним 
пунктам Михайлівської громади станом на 01.01.2018-01.01.2019 рр. 
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Таблиця 3.2.2 
Розподіл працездатного населення Михайлівської  об’єднаної                           
територіальної громади в розрізі населених пунктів та за статтю 
 

№ 
п/п 

Населені 
пункти 

Працездатне населення (станом 
на 01.01.2018) 

Працездатне населення (станом 
на 01.01.2019) 

Осіб % Осіб % 
1 Михайлівка 1068 44,39 1044 42,87 
2 Ребедайлівка  603 25,06 655 26,90 
3 Ревівка  275 11,43 275 11,29 
4 Пляківка  422 17,54 421 17,29 
5 Селище Лісове 38 1,58 40 1,64 

 

 
Рис.3.2.2. Динаміка працездатного населення Михайлівської ОТГ 

протягом 2018-2019 рр. 
 
Основними проблемами неповної зайнятості населення Михайлівської 

ОТГ є:  
- наявність підприємств із сезонним циклом роботи;  
- недостатнє реагування системи професійної підготовки кадрів та зміни 

ситуації на ринку праці, що призводить до незбалансованого попиту та пропозиції 
робочої сили, ускладнює працевлаштування випускників навчальних закладів;  

- відсутність механізму реалізації щодо бронювання робочих місць для 
працевлаштування незайнятого населення, що потребує соціального захисту;  

- наявність тіньових відносин, передусім, внаслідок значного податкового 
навантаження на роботодавців та відсутність механізму економічного 
стимулювання роботодавців до створення робочих місць з гідними умовами та 
оплатою праці.  
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3.3. Доходи населення і заробітна плата 
 
Середню заробітну плату за видами діяльності по Михайлівській об’єднаній 

територіальній громаді наведено в Таблиці 3.3.1. 
Таблиця 3.3.1 

Середня заробітна плата по Михайлівській громаді за видами діяльності, грн. 
 

Галузі та види діяльності 2018 
рік 

2019 
рік 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне 
господарство 

5878 7500 

Промисловість 4603 5121 
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними 
засобами; послуги з їх ремонту 

4225 4400 

Державне управління 8698 9117 
Освіта 5268 6300 
Культура 4175 4968 
Інші види діяльності 3723 4173 

 

 
Рис. 3.3.1. Середня заробітна плата по Михайлівській ОТГ, грн. 
 
4. Економіка громади 
4.1. Суб’єкти господарської діяльності 
 
Інформацію про кількість суб’єктів підприємницької діяльності-

юридичних осіб в динаміці за 2017-2018 роки наведено в Таблиці 4.1.1, а 
суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб – в Таблиці 4.1.2. 
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Таблиця 4.1.1 
Юридичні особи, одиниць 

Назва населеного пункту Рік 

2017 2018 

с. Михайлівка 17 18 

с. Ребедайлівка 9 9 

с. Ревівка 8 8 

Всього: 34 35 

 
Таблиця 4.1.2 

Фізичні особи-підприємці, одиниць 
 

Назва населеного пункту Рік 

2017 2018 

с. Михайлівка 43 43 

с. Ребедайлівка 18 18 

с. Ревівка 8 8 

Всього: 69 69 

 
4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 
Інформацію про найбільших роботодавців наведено в таблиці 4.2.1. 

Таблиця 4.2.1 

Найбільші роботодавці на території Михайлівської ОТГ 

Підприємство, організація, 
установа 

Вид діяльності (основний) 
Чисельність 
працівників 

у 2018р. 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 
РАДИ 

84.11  (Державне управління 
загального характеру) 

167 

КЗ «МИХАЙЛІВСЬКА СЗОШІ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

85.20   (Початкова освіта) 91 

ТОВ «ОЛІМП» 01.11  (Сільське господарство) 258 

ТОВ «КОМПАНІЯ «ТІСА-АГРО» 10.91 (Виробництво готових кормів  
для тварин) 

20 
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ПП «ВАТ КОМПАНІ» 01.11  (Сільське господарство) 23 

ТОВ "СОНАТА-ОІЛ" 10.41 (Виробництво олії та тваринних 
жирів) 

11 

ФОП «Оньков Геннадій 
Володимирович.» 

10.41 (Виробництво олії та тваринних 
жирів) 

10 

ФОП МАРЧЕНКО ГЕННАДІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

10.41 (Виробництво олії та тваринних 
жирів) 

10 

ТОВ «БК «Ескадор»» 42.11 (Будівництво доріг і автострад) до 50 

 
Як видно з таблиці, найбільша частка працівників в Михайлівській 

громаді задіяна в сільському господарсті та освіті. 
 
5. Фінансовий стан та бюджет громади 
5.1. Бюджет громади 
 
Об’єктом аналізу фінансово-бюджетної ситуації територіальної громади є 

місцевий бюджет та функціонування міжбюджетних відносин в умовах 
ринкової економіки. 

Фінансово-бюджетна діяльність – це основний інструмент регулювання 
та стимулювання економічних і соціальних процесів в громаді, що реалізується 
за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та 
організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів. 

Основною метою діяльності об’єднаної громади у сфері бюджетно-
фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування 
пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та 
підвищення ефективності використання бюджетних коштів. 

У зв'язку з тим, що громада після об’єднання майже рік працювала на 
різних бюджетах і лише з 1 січня 2018 року Михайлівська сільська рада має 
спільний бюджет, вже за підсумками 2018 року  проведено повний аналіз 
діяльності у фінансовій сфері. 

Основними бюджетоутворюючими Михайлівської ОТГ є податкові та 
неподаткові надходження. 

 
Таблиця 5.1.1 
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Доходи бюджету Михайлівської об’єднаної територіальної громади, тис. 
грн. 

Показники 
2018 
(факт) 

Станом на 
1.01.2019 р.  
(план) 

Станом на 
01.06.2019 
 (план) 

 
Податкові надходження: 
       
Прибутковий податок з громадян/ Податок та 
збір на доходи фізичних осіб 

8398,64 8205,00 8205,00 

Єдиний податок (крім с/г виробників) 
1075,89 1130,00 1130,00 

Єдиний податок від с/г виробників 
2402,52 2700,00 2700,00 

Рентна плата 
17,90 19,20 19,20 

Податок на майно 
2246,10 2081,00 2081,00 

Акцизний збір 
1953,02 1882,50 1882,50 

Разом 
16094,07 16017,70 16017,70 

Неподаткові надходження: 
17,97 0,07 0,07 

Інші надходження 
5,00 0,00 0,00 

Адміністративні штрафи та санкції 
7,19 0,00 0,00 

Дохід від оренди комунального майна 
1,05 0,00 0,00 

Державне мито 
0,08 0,07 0,07 

Плата за надання адміністративних послуг 
4,65  0,00 0,00  

Разом 
16112,04 16017,77 16017,77 

Офіційні трансферти 
12624,51 10098,37 10346,56 

Всього доходів 
28736,55 26116,14 26364,33 

 
Дохідна частина бюджету Михайлівської ОТГ, згідно із плановими 

розрахунками, формується, в першу чергу, за рахунок ПДФО, плати за землю, 
податку на майно та акцизного збору. В сукупності, ці види податків приносять в 
місцеву казну 93% її доходу. Також вагомим джерелом надходжень є єдиний 
податок від с/г виробників.  
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Рис. 5.1.1. Структура дохідної частини бюджету Михайлівської 

громади на 2018 рік, тис. грн.  
Таблиця 5.1.2 

Доходи  бюджету на одного мешканця у 2018 році 

Громада 
Податок на 

доходи 
фізичних осіб 

Єдиний 
податок  

Місцеві 
податки та 

збори 

Плата 
(податок) за 

землю 

Податкові 
надходження 

разом 

Михайлівська  2059,5 852,97 1403,75 521,07 3946,56 

 
Таблиця 5.1.3 

Структура видатків бюджету громади на 2019 рік, тис. грн. 

Статті видатків 
2018 
факт 

2019 
план 

Заробітна плата 13035,65 15326,87 

Нарахування на оплату праці 2949,32 3557,61 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1279,98 672,99 

Продукти харчування 593,45 560,85 

Оплата послуг (крім комунальних) 996,46 596,24 

Видатки на відрядження 7,16 22,06 

Оплата електроенергії 520,89 834,74 

Оплата інших енергоносіїв 795,31 950,52 

Оплата природного газу 17,09 56,51 

8398,64 

1075,89 

2402,52 

17,9 

17,97 2246,1 

1953,02 

Прибутковий податок з громадян/ 
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб Єдиний податок (крім с/г 
виробників) 

Єдиний податок від с/г виробників 

Рентна плата 

Неподаткові надходження: 

Податок на майно 

Акцизний збір 
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Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 81,63 23,00 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 5386,75 2994,69 

Інші виплати населенню 231,20 169,60 

Інші поточні видатки 16,63 20,00 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,16 2,10 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 17,77 60,50 

Резервний фонд 0,00 150,00 

 Всього 25929,45 25998,28 

 

Рис. 5.1.2. Структура видаткової частини місцевого бюджету 
Михайлівської  громади за 2018 рік, % 
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Таблиця 5.1.4 
Найбільші платники податків у Михайлівській ОТГ 

№ п/п Найбільші платники податків 
1. ПДФО із заробітної плати 
1.1 ТОВ "ОЛІМП" 

1.2 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

1.3 КЗ "МИХАЙЛІВСЬКА СЗОШІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
1.4 ПП "ВАТ КОМПАНІ" 
1.5 ТОВ "БК "ЕСКАДОР" 
2. ПДФО із інших доходів (паї) 
2.1 ТОВ "ОЛІМП" 
2.2 ПП "ВАТ КОМПАНІ" 
2.3 ТОВ "Імпульс" 
2.4 ТОВ "Колос-08" 
3. Акциз із роздрібної торгівлі 
3.1 МОДЛІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
3.2 ГЛУЩЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 
3.3 ЧЕРНИШ ГАЛИНА ІВАНІВНА 
3.4 ЦИБЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 

4. Єдиний податок з с/г виробників, у яких частка с/г товаровиробництва за 
опередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% 

4.1 ТОВ "ОЛІМП" 
4.2 ПП "ВАТ КОМПАНІ" 
4.3 ТОВ "Імпульс" 
4.4 ТОВ "Колос-08" 
5. Плата за землю 
5.1 ДП "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП" 

5.2 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ 
ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ № 2 ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ 

 
Таблиця 5.1.5 

Найбільші платники податків у громаді 

№ 
п/п Назва Сплачено 

ПДФО 

Акциз
-ний 
збір 

Плата 
за 

землю 

Подато
к на 

нерухо-
мість 

Разом 

1 ТОВ "ОЛІМП" 3764,1 0,0 1071,6 0,0 4835,7 
2 ДП "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЛІСГОСП" 404,8 0,0 68,8 0,0 473,6 

3 
КЗ "МИХАЙЛІВСЬКА СЗОШІ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 1607,5 0,0 0,0 0,0 1607,5 

4 ТОВ "БК "ЕСКАДОР" 184,0 0,0 46,1 61,8 291,9 
5 ФОП Модліцький О.А. 26,9 14,6  0,0  0,0 41,5 
6 ФОП Глущенко О.М. 17,2 13,3  0,0  0,0 30,5 
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7 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ 
ЗАХИСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ 
№ 2 ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ  0,0 0,0  81,3 0,0  81,3 

Таблиця 5.1.6 

Бюджет громади (загальний фонд) 
Показник  2018 факт % 2019 план % 

 Структура  доходів в тис. грн 
 загальний дохід 28736,55 100,0% 26116,14 100,0% 
 єдиний податок 3478,41 12,1% 3830,00 14,7% 
ПДФО 8398,64 29,2% 8205,00 31,4% 
 Інші податки та збори 157,04 0,5% 224,27 0,9% 
акцизний податок 1953,02 6,8% 1882,50 7,2% 
 Плата за землю 2124,93 7,4% 1876,00 7,2% 
Офіційні трансферти 12624,51 43,9% 10098,37 38,7% 
Структура видатків в тис. грн         
 загальні видатки 25929,46 100,0% 25998,28 100,0% 
 освіта 12330,41 47,6% 14403,03 55,4% 
 охорона здоров'я 17,77 0,1% 60,50 0,2% 
 соцзахист та соцзабезпечення 196,80 0,8% 112,30 0,4% 
 Культура та мистецтво 1446,22 5,6% 1367,47 5,3% 
Благоустрій 1093,82 4,2% 1106,45 4,3% 
 Державне управління 5079,51 19,6% 5253,54 20,2% 
 Інші видатки 5764,93 22,2% 3694,98 14,2% 

 

                        Рис.5.1.3. Структура доходів бюджету громади за 2018 рік 
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Як бачимо, основні доходи громади складає ПДФО (29,2%) та єдиний 

податок (12,1%). Необхідно здійснювати пошук нових джерел находжень.  
 

 
 
Рис.5.1.4. Структура видатків бюджету громади за 2018 рік 
 
Основні ж видатки складають: видатки на освіту 47,6%, державне 

управління 19,6%, інші видатки 27,82%.   
 
6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 
На території Михайлівської громади банківських установ, бізнес-центрів, 

бізнес-інкубаторів, консультаційних центрів, агенцій місцевого розвитку немає. 
 
7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 
Транспортна інфраструктура Михайлівської громади представлена на 

рисунку 7.1. 
Михайлівська громада має розвинену транспортну систему. Перевезення 

пасажирів здійснюється, як залізничним, так і автомобільним транспортом. 
Налагоджена система автобусного сполучення населених пунктів громади з м. 
Кам’янка. 
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Рис. 7.1. Автомобільні дороги та залізнична мережа на території  
Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

Таблиця 7.1 
Відстань від адміністративного центру до населених пунктів громади 

та м. Кам’янки, м. Черкас, м. Києва 
 

№ п/п 
 

Населені пункти 
 

Відстань, км 
 
Час доїзду 

1.  Ребедайлівка 7 8 хв. 
2.  Ревівка 18,3 24 хв 
3.  Пляківка 16,7 22 хв 
4.  селище Лісове 10 13 хв 
5.  Кам’янка 10 13 хв. 
6.  Черкаси 50 1год. 1 хв 
7.  Київ 220 3 год 18 хв 

 
            Завдяки вигідному територіальному розташуванню через с.Михайлівку 
проходять маршрути автотранспортних засобів, що здійснюють міжрегіональне 
перевезення пасажирів  (м.Київ та м.Кропивницький).  
- АТП 17142 - №429/430 – Кам’янка  - Київ; 
- ТОВ «СЕРВІС-АВТО-2005» - №112  Кропивницький  - Черкаси; 
- ПП «Мнека» - №226  Кропивницький  - Черкаси; 

  До населених пунктів громади перевезення здійснюється: 
- АТП 17142 - №105  –  Кам’янка – Ребедайлівка ; 
- АТП 17142 - №1023/1024  –  Кам’янка - Черкаси ; 
- АТП 17142 - №1025/1026  –  Кам’янка - Черкаси; 

http://bus.com.ua/710700/time.html
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- АТП 17142 - №1029/1030  –  Кам’янка - Черкаси; 
- АТП 17142 - №1031/1032  –  Кам’янка - Черкаси; 
- ТОВ «СЕРВІС-АВТО-2005» - №952, №1421, №972, №1425, №956, №974, 

№1427   Кам’янка - Черкаси;  
- с. Ревівка та с. Пляківка  – залізничний транспорт –  

№6501, №6505, №6509   - Знам'янка - ім. Т. Шевченка;  
№6502, №6506  -  ім. Т. Шевченка - Знам'янка;  
№6503, №6507  - Знам'янка - Цвіткове;  
№6504, №6508, №6510   - Цвіткове - Зням'янка. 
Послугами пасажирського перевезення користуються щоденно: 
- автобусного - 50-100 чоловік; 
- залізничного – 50-100 чоловік. 
Недоліки транспортно - дорожнього комплексу: 
- недостатнє фінансування проїзду пільгових категорій населення; 
- відсутність регіональної програми будівництва та ремонту вуличних 

доріг за кошти бюджетів різних рівнів; 
- значна частина автобусів, які обслуговують пасажирів, не відповідають 

умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями; 

- обмежений обсяг капіталовкладень на ремонт та утримання 
автомобільних шляхів районного та обласного значення; 

- немає автобусного сполучення з селищем Лісове, с.Ревівка та 
с.Пляківка. 

Першочергові завдання на 2018-2019 рр. і шляхи вирішення проблемних 
питань: 

- забезпечення безпечної роботи пасажирського транспорту, підвищення 
рівня транспортного обслуговування; 

- капітальний ремонт вулиць; 
- ямковий ремонт доріг населених пунктів громади; 
- поточний ремонт ґрунтових доріг населених пунктів громади 

(грейдерування). 
Територією Михайлівської громади проходить автомобільна 

дорога державного значення Київ—Знам’янка, що є сполученням з районним 
центром, областю та м. Києвом. Вздовж автомобільної дороги функціонує: 2 
АЗС, 5 магазинів з продовольчими та не продовольчими товарами, 2 продуктові 
кіоска, 1 СТО - послуги  шиномонтажу. 
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Рис. 7.2. Карта доріг автомобільного сполучення між с. Михайлівка,                
с. Ребедайлівка, с. Ревівка, с. Пляківка та селищем Лісове 

 

Загальна протяжність вулиць в Михайлівській ОТГ становить 69,4 км, з 
яких 25,1 км – дороги з асфальтним покриттям, 2,2 км – бруківка, а 37,8 км – 
дороги з щебеневим покриттям та 4,3 - дороги з  ґрунтовим покриттям. 

Основна проблема полягає в тому, що автомобільні дороги перебувають у 
такому транспортно-експлуатаційному стані, за якого не можуть бути повною 
мірою абезпечене швидке, комфортне, економічне та безпечне перевезення 
пасажирів і вантажів, розвиток транзитних перевезень, подальший соціально-
економічний розвиток громади. 

Формування ефективної транспортної системи – один з ключових 
компонентів підвищення стандартів якості життя, оскільки вона підвищує 
доступність будь-яких об’єктів на території міста і розширює можливості 
взаємодії та спілкування людей. Тим самим підвищення мобільності сприятиме 
зростанню економічного потенціалу громади та створенню нових робочих 
місць. Забезпечення високої мобільності має бути ключовим моментом у 
вдосконаленні транспортної системи.  

 

Інфраструктура зв’язку  

Послуги зв’язку населенню громади надаються відділенням поштового 
зв'язку Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового 
зв'язку «Укрпошта»: 

- 20825, с. Михайлівка, вул.Г.Майдану,14; 
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- 20811, с. Ребедайлівка, вул. Михайлівська,12; 
- 20812, с. Пляківка, вул.Гагаріна,8. 
На території с.Михайлівка є відділення кур’єрської служби доставки 

вантажів Нова пошта №1 за адресою вул.Шевченка,2. 
Більшість населення громади користується стільниковим зв’язком, але 

якість і покриття якого досить низькі.  
Кількість підключень до мережі Інтернет знаходиться на низькому рівні, а 

отже, стримувальним фактором розвитку освіти, науки, управління. 
Представлення громади в світовій мережі досить незначне. 
 

8. Інфраструктура торгівлі та послуг 
 

8.1. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 
 

Таблиця 8.1.1 
 

 Загальна кількість магазинів у Михайлівській ОТГ 
  

 Продовольчі та непродовольчі магазини  Заклади громадського 
харчування 

Кількість 
магазинів, од. 
 

 Торгівельна площа, м.кв. Кількість 
магазинів, од. 

Торгівельна 
площа, м.кв. 

14 
 

 922,9  1  36,8 

 В тому числі: 
  

 Назва територіального 
округу 

  

Продовольчі та 
непродовольчі 

магазини 

Заклади громадського харчування  

Кількість Площа, 
м.кв. 

Кількість Площа, м.кв. 

             Михайлівка  8 
  

 525,9  1  36,8 

 Ребедайлівка  3 
  

 195,0  -  - 

             Ревівка  2 
  

 138,0  -  - 

             Пляківка  1 
  

   64,0  -  - 
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Таблиця 8.1.2 
 

 Перелік найбільших магазинів у Михайлівській ОТГ 
  

№ п/п Назва об’єкту Адреса, за якою 
розташовано обєкт 

Площа, м. 
кв. 

Кількість 
персоналу, 
осіб 

1 
Магазин-
кафетерій  
«Діоніс» 

с. Михайлівка,         
вул. Г.Майдану,19-в  

 61,6  5 

2 
 Магазин ФОП 

«Плотніков» 
с.Михайлівка,         
вул. Г.Майдану,25 

 150  2 

3 
 Магазин-кафе  

«Смак» 
с. Михайлівка, 
 вул. Г.Майдану 19-б 

 55,5  2 

4 
Торгівельний 
центр  
«Михайлівський» 

с. Михайлівка,        
вул. Г.Майдану 2-в 

   98  2 

5  Сільмаг ФОП 
«Кононенко» 

с.Ребедайлівка, 
вул.Кам’янська,8 

 150   

6  Магазин с. Пляківка,             
вул. Вишнева,11 

   64  2 

7 
Магазин  с. Ревівка, 

 вул.Воронкова,4 
 112  1 

 
В с. Михайлівка є в наявності 2 продуктові кіоски. 
Мережа закладів побутового обслуговування Михайлівської об’єднаної 

територіальної громади: 
- послуги шиномонтажу – 1; 
- перукарські послуги – 1. 

Діюча торговельна мережа та мережа надання послуг в повному обсязі 
задовольняє попит населення в товарах першої необхідності. Населення має 
змогу отримати всі необхідні послуги в місті Кам‘янка та місті Сміла. 

 
8.2. Туристична  інфраструктура     

Привабливість території для розвитку певних видів туризму залежить від 
її природного та історико-культурного потенціалу. Так, територія 
Михайлівської громади представлена чудовими кліматичними ресурсами, 
історичними і архітектурними пам’ятками. 

Михайлівська ОТГ має всі передумови для розвитку туристичної галузі 
(природний та культурний потенціал). Подальший розвиток туризму надасть 
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можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського населення, 
покращити його добробут, повніше використати природний та історико-
культурний потенціал сільської місцевості. 
           На території с.Михайлівка існують історико – архітектурні пам`ятки: 
Братська  могила та меморіальний  комплекс, пам’ятний знак жертвам 
Голодомору, церква, кургани, «Тарасова Криниця» (де за переказами 
старожилів відпочивав Тарас Шевченко).  
 

               

                                 Рис.8.2.1. Тарасова криниця в с.Михайлівка 

             Влітку 1843 року, за переказами старожилів (Шевченко Г.Д., Солод І.О.) 
через наше село з Моринець у Холодний Яр до Мотронинського монастиря 
проходив  Тарас Григорович Шевченко. Переказують, що йшов він 
Остриківкою ( нині вулиця Шевченка) і в одного з селян попросив напитися 
води. За селом на полі побачив селян, зняв капелюха, привітався. В урочищі 
Писарське натрапив на джерело, розчистив його руками, сів перепочити під 
дубом. 
             На цьому місці 1974 року лісничий Оришечко В.М. запропонував 
місцевим жителям почистити криницю. Гуртом почистили  криницю (4м 
глибина), зробили  водостік, біля нього почепили дерев’яний ківшик, поставили 
цямрину, змайстрували дерев’яні лавки, щоб можна було  там посидіти. 
Привели в порядок і територію біля старого дуба, під яким колись нібито 
відпочивав  Кобзар, обгородили дерево. 
          Вдруге  1978 року жителями села Оришечком В.М., Балагурою П.Я., 
лісничим Ковтуном Г.І., директором допоміжної школи - інтернат  Могилеєм 
В.С. криничку поглиблено, почищено, зроблено накриття, встановлено 
пам’ятний знак,  збудовано місточок та стіл для відпочиваючих.   
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         Рис.8.2.2. Церква святого Архангела  Михаїла в с.Михайлівка (1888р.) 

 

             

 

       Рис.8.2.3. Братська могила та меморіальний комплекс в с.Михайлівка 
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            При Михайлівській загальноосвітній школі  вчителями школи створено 
музейну кімнату бойової слави. 
 
 

   
 

Рис.8.2.4.Музейна кімната бойової слави 
 
 

В селі Михайлівка народився Макар Корнійович Муха - народний 
художник,  заслужений майстер народної творчості України. На його могилі у 
1994 році відкрили пам’ятник. 

 

   
 
Рис.8.2.5. Пам’ятний знак народному художнику Мусі М.К. в с.Михайлівка 
 
          Вчителем української мови та літератури Конарєвою Т.Д. створено 
краєзнавчий музей  історії села Михайлівки  та  видано книгу про історію села  
Михайлівки «Село над Прусянкою».  
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Рис.8.2.6.  «Музей  історії села Михайлівки» 

 

 

Рис.8.2.7. Пам’ятний знак героям АТО та героям небесної сотні в 
с.Михайлівка 
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На території с.Ребедайлівка існують історико – архітектурні пам`ятки: Обеліски 
Слави, пам`ятний знак жертвам Голодомору, братська могила жертвам 
Голодомору, 1 церква, 2 кургани.  

 

                                      Рис. 8.2.8.  Обеліск слави 

 

Рис. 8.2.9.  Храм Різдва Пресвятої Богородиці в с.Ребедайлівка 
 

В с.Ребедайлівка, що входить до  Михайлівської ОТГ народився 
Кононенко Степан Якович, Кононенко Данило Андрійович та Погорілий 
Олексій Валерійович. В центрі села на стіні загальноосвітньої школи в 
с.Ребедайлівці на честь випускників школи, вчителю, поету та герою АТО, 
встановили меморіальні дошки.  
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Рис. 8.2.10. Меморіальна дошка вчителю Степану Яковичу 
Кононенку в селі Ребедайлівка 

 
 

 
 

Рис. 8.2.11. Меморіальна дошка поету, перекладачу, громадському        
                діячу, заслуженому журналісту України Данилу      

         Андрійовичу Кононенку в селі Ребедайлівка 
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Рис. 8.2.12. Меморіальна дошка герою АТО  Олексію Валерійовичу  

Погорілому в селі Ребедайлівка  
В с.Ревівка та Пляківка, що входять до  Михайлівської ОТГ існують 

історико - архітектурні пам’ятки:  пам’ятники загиблим односельчанам у ІІ 
світовій війні у с.Ревівка, с.Пляківка та пам’ятний знак Воронкову, 
загибломуросіянину, який у 1994 році визволяв с.Ревівку. 

                   
Рис. 8.2.13.   Храм Різдва Пресвятої Богородиці Київського                                                        

            патріархату в с.Ревівка 



61 
 

 

Проблемні питання туристичної інфраструктури: 
- слабка матеріальна база туристичної інфраструктури; 
- розвиток туризму обмежується недостатнім рівнем використання 

історико –к ультурної спадщини; 
- відсутність достатньої кількості рекламно-інформаційної продукції 

щодо діяльності у туристичній галузі; 
- неповне використання потенціалу громади у сфері розвитку 

сільського зеленого туризму; 
- недосконала система сервісу для організованого дозвілля населення 

гостей громади. 
 
Основні завдання: 
- створення сприятливих організаційно-економічних умов для 

розвитку туризму зокрема, впровадження екскурсійної діяльності на території 
громади, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі, а також 
залучення інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів туристичної 
інфраструктури; 

- забезпечення раціонального використання та збереження 
туристичних ресурсів, природного та історико - культурного середовища на 
території громади; 

- представлення туристичного потенціалу громади на всеукраїнських 
та регіональних туристичних виставкових заходах. 

 
 
9. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА 
ІНФРАСТРУКТУРА 
9.1.Житловий фонд 

Таблиця 9.1.1 
Стан житлового фонду громади 

 
Михайлівка  с. Лісове Ребедайлівка Ревівка 

Пляківка 
 

Кількість будинків, 
всього 914 46 480 259 355 

Будинки без 
господарських 

дворів 
- - - - - 

Будинки, придбані 
під дачі 138 42 1 - - 

 
Динаміка житлового фонду Михайлівської ОТГ станом на 2019 рік 

представлена на рисунку. 
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Рис. 9.1.1. Житловий фонд Михайлівської громади станом на 2019 рік 
 
9.2. Комунальна інфраструктура та інженерні мережі 

Таблиця 9.1.2 
Комунальна інфраструктура Михайлівської ОТГ 

Назва населеного 
пункту 

Водогін, км Тепломережа, км Освітлення вулиць, 
км 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

с. Михайлівка  - - - - 14,8 16,8 

с. Лісове     2,6 2,6 

с. Ребедайлівка - 6,3 - - 2,0 2,0 

с. Ревівка  - - - 15,0 19,5 

с. Пляківка - 4,5 - - 16,3 16,6 

Всього: - 10,8 - - 50,7 57,5 

Загальна протяжність водогінних мереж Михайлівської ОТГ складає 10,8 км.                     
          10. Соціальна інфраструктура 
          10.1. Мережа закладів освіти 

Таблиця 10.1.1 
Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 

Показники 2017 2018 
Кількість дошкільних закладів, одиниць 3 3 

Кількість дітей в дошкільних закладах, тис. осіб 103 103 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, 
одиниць 

3 3 

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб 

309 349 

Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб 

58 58 
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 10.2. Заклади культури 
Таблиця 10.2.1 

Заклади культури Михайлівської ОТГ 
Споруда Місткість, осіб Події чи заходи, що 

викликають найбільший 
приплив гостей 

Будинок культури,                      
с. Михайлівка 

400 Концертні програми,  
громадські слухання 

Будинок культури, 
с.Ребедайлівка 

160 Концертні програми, 
громадські слухання 

Будинок культури, с. Ревівка 350 Концертні програми, 
громадські слухання 

Сільський клуб, с.Пляківка 110 Концертні програми, 
громадські слухання 

 

На території Михайлівської об’єднаної територіальної громади працює 4 
бібліотеки із загальною кількістю книг 31047 одиниць:  бібліотеки, що 
знаходяться в селі Михайлівка, Ребедайлівка, Ревівка та Пляківка. 
 

11. Стан навколишнього природного середовища 
Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини –  невід'ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку громади. 

З цією метою Михайлівська сільська рада здійснює на своїй території 
екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування 
живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я 
населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього 
природного середовища, досягненням гармонійної взаємодії суспільства і 
природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. 

Територія Михайлівської сільської ради характеризується відсутністю 
шкідливих виробництв та наявністю великої площі лісів. 

На території громади є 3 недіючі сміттєзвалища.   
 
Основні проблемні питання: 

- відсутність інвентаризації зелених насаджень; 
- в усіх селах ОТГ відсутність місць відпочинку з сучасними елементами 

благоустрою; 
- низький рівень екологічного виховання населення. 
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Головні напрямки роботи у 2019 році: 
- утримання в належному санітарному стані місць масового відпочинку 

людей; 
- еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з 

молоддю, з метою виховання дбайливого ставлення до природи, 
формування екологічної культури населення; 

- озеленення території громади, спилювання аварійних дерев, підрізка 
дерев і кущів; 

- попередження утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території 
громади.
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