ПАСПОРТ
територіальної громади Щербанської сільської ради
Роздільнянського району Одеської області
1. Щербанська сільська рада розташована в південній частині Роздільнянського району.
Межує сільська рада на півночі з Степовою, Буцинівською, на сході з Кіровською, на
заході з Степовою сільськими радами, на півдні з Біляївським районом.
До складу Щербанської сільської ради входить три сільських населених пункти:
с.Щербанка, с.Новосельці, с.Нове. Адміністративним центром сільської ради є село
Щербанка.
2. Відстань до районного центру
с.Щербанка: - шосейним шляхом

- 45 км.

- залізницею - - км.
с.Новосельці: - шосейним шляхом

- 49 км.

- залізницею - - км.
с.Нове:

- шосейним шляхом

- 55 км.

- залізницею - - км.
3. Територія
Всього - 7959,4 га
в т.ч.: земель державної власності - 7451,7 га;
земель комунальної власності – 0,59 (розмежування не проводилось);
земель приватної власності - 0 га
Площа населених пунктів - 505 га.
в т.ч.: державна власність - 13,2 га (розмежування проводилося);
земель комунальної власності - 291,8 га (розмежування проводилось);
земель приватної власності - 200,1 га .
4. Населення
На 01.01.2018
р.

Всього, чол.
дітей дошкільного віку

1662
136

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

175
387
964
215

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених пунктів 3, в них 524 дворів, у тому числі:
Населений пункт село Щербанка , в ньому:
На
01.01.2018 р.
кількість дворів
462
кількість населення
1451
в т.ч.: дітей дошкільного віку 124
дітей шкільного віку
139
громадян пенсійного віку
344
За 2017 рік
Кількість померлих 9
Кількість народжених 9
Населений пункт село Новосельці , в ньому:
На
01.01.2018 р.
кількість дворів
59
кількість населення
175
в т.ч.: дітей дошкільного віку 9
дітей шкільного віку
30
громадян пенсійного віку
34
За 2017 рік
Кількість померлих 2
Кількість народжених 2
Село Новосельці знаходиться на відстані 3,6 км. від населеного пункту де знаходиться
адмін. будинок сільської ради

Населений пункт село Нове, в ньому:
На
01.01.2018 р.
кількість дворів

19

кількість населення

40

в т.ч.: дітей дошкільного віку 3
дітей шкільного віку

6

громадян пенсійного віку

9

Кількість померлих

За 2017 рік
0

Кількість народжених 1
Село Новосельці знаходиться на відстані 12 км. від населеного пункту де знаходиться
адмін. будинок сільської ради
6. Місцева рада утворена в 1944 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 11 км. (Степова сільська рада)
7. Кількість виборців 1193 чол.
8. Сільський голова Товпинець Лариса Євгеніївна
число місяць і рік народження - 05.10.1962 р.н.
службовий телефон - 048 - 53 - 5 - 02 - 31
освіта вища
спеціальність за освітою – економіст з праці та заробітної плати
Ким висунутий на виборах - самовисування
Обрана з 9 -ох кандидатур у 2015 році
Отримала 35% голосів виборців
Обирається вперше
9. Секретар ради Кніш Наталія Сергіївна
число місяць і рік народження - 14.08.1974 р.н.
службовий телефон – 048 – 53 – 5 – 02 - 31
освіта базова вища
спеціальність за освітою - технік-технолог
Дата обрання секретарем ради – 12.11.2015 р.
обрана вперше
10. Склад депутатів ради
Всього, (кількість)
З них членів партій, в т.ч.
Партія регіонів
Народна партія
Позапартійні

14
------14

за освітою:
за віком:
вища
5 до 30 років
незакінчена вища
4 від 30 до 45 років
середня-спеціальна
від 45 до 60 років
середня
4 старше 60 років
незакінчена середня
1
за родом діяльності:
працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку
працівників агропромислового комплексу
3
працівників житлово-комунального господарства
працівників охорони здоров’я
працівників освіти, культури
3
працівників місцевого самоврядування
1
працівників місцевих держадміністрацій
пенсіонерів
3
осіб, що не працюють
2
інших
2

1
3
8
2

11. Постійні комісії ради
№
Назва комісії
з/п

Прізвище, ім’я по
К-сть
батькові голови
депутатів
комісії
Вдовіченко Віктор
5
Анатолійович
Гошуренко Тетяна
5
Іванівна

1

Комісія з питань земельних
відносин

2

Комісія з питань бюджету

3

Комісія з питань законності та
захисту прав громадян,
3
депутатської діяльності та етики
.

Лазар Михайло
Семенович

Посада та місце
роботи голови
комісії
Охоронець
будинку культури
Бухгалтер сільради
Вчитель
Щербанської ЗОШ
І-ІІІст.

12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
№ з/п (П.І.Б.)
Посада та місце роботи
1
Крайнов А.О. Пенсіонер (помер)
2
Березнюк В.І. Зам. Директора ЗОШ І-ІІІст. С.Щербанка
3
Химчук І.Б.
Мешканець
4
Тимошенко І.Б. Мешканець
5
Кілинич С.Ю. Фахівець ДП «ДГ ім..О.В.Суворова»
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади, обрано:
Не має

14. Органи самоорганізації населення
Всього органів самоорганізації 0, в них бере участь 0 чол.
15. Корисні копалини: немає
16. Структура земельного фонду
№

Договори оренди
Територія Щербанської сільської ради Га

Оренда

з/п

з _____по ____
Територія , всього
7959,4 Постійне користування
у тому числі:

1

Сільськогосподарські угіддя

7451,1

2

Рілля

6245,7

3

Ліса і інші лісовкриті площі

157,7

4

Забудовані землі

21,7

5

Ставки які знаходяться

12,7

-на території міста

11,1

-за територією міста

1,64

9,36

Договір на 25 років

17. Бюджет сільської ради
(тис. грн.)
2016р.
Доходи місцевого бюджету всього,

3546,1

в т.ч. (загальний)

3485,6

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів
Доходи спеціального фонду, в т.ч.

486,548

бюджет розвитку

426,048

Субвенція

1600,4

Дотація
Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

3546,1

поточні

3059,552

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

1600,4

капітальні

486,548

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
Із загального обсягу видатків на утримання:
орган місцевого самоврядування

680,240

освіта

1280,88

культура

319,520

охорона здоров’я
житлово-комунальне господарство

60,0

інші

1205,46

ПІДПРИЄМСТВА
що розташовані на території ради
18. Промислові підприємства.
На
01.01.2018р.
Всього,

-

в т.ч.: акціонерні товариства кооперативна власність

-

господарські товариства

-

державна власність

-

ТзОВ

-

Приватні підприємства

-

19. Основні з них, види продукції – відсутні.
20. Підприємства сільськогосподарського виробництва
На
01.01.2018 р.
Всього,

1

в тому числі:

-

акціонерні товариства

-

кооперативна власність

-

державна власність

1

ТзОВ

-

фермерські господарства приватні підприємства

-

21. Основні з них, напрямки спеціалізації - зернове виробництво, кормо
виробництво, відгодівля худоби та птиці
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади
На
№
з/п

1

01.01.2018 р.

Назва

КП
«Водник»

всього

к-сть
працюючих

3

3

23. Комунальні підприємства
На
№ з/п Назва
1

01.01.2018 р.
всього к-сть працюючих
КП «Водник» 3
3

24. Торгівля
На
01.01.2018 р.
Магазинів в т.ч.: 7
продуктові
4
промислові
3
інші
приватні
7
Ринків в т.ч.:
стаціонарні
стихійні
продовольчі
промислові
25. Підприємства обслуговування населення
На
За типом діяльності
Водопостачання

01.01.2018 р.
1

26. Послуги зв’язку
На
01.01.2018 р.
Кількість телефонізованих населених пунктів 2
Абонентів
55
Радіоточок
27. Житлово-комунальне господарство
На
Назва підприємства
01.01.2018 р.
1

КП «Водник»

28. Охорона здоров’я
в них:
на 01.01.2018
кількість закладів
Медичні заклади 1
в т.ч.
- поліклінік
- лікарень
- амбулаторій
1
- диспансери
- ФАП
- аптека
-

працівників форма власності
ліжок, відвідувань
5/7236
5/7236
-

комунальна
комунальна
-

7
7
-

29. Освіта
На 01.01.2018
кількість

розрахункова
кількість місць

в них:
вчителів,

форма власності
учнів,

вихователів дітей
Вищі навчальні
заклади

-

-

-

-

школи

1

464

17

158

в т. ч.: ЗОШ І-ІІІ
ст.

1

464

17

158

Комунальна
власність районної
ради
Комунальна
власність районної

ЗОШ І-ІІ ст.
ЗОШ І ст.
Шкіл-інтернатів
Гімназій

-

-

-

-

Діючих
дошкільних
закладів

1

90

3

36

ради
Комунальна
власність місцевої
ради

30. Закладів культури
Будинки культури – 1
Театри – 0.
Бібліотеки -1
Музеї – 0.
31. Спортивні заклади та споруди
Спортивний зал в с.Щербанка по вул..Суворова
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки: не має.
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення
По Щербанській сільській раді проблема з працевлаштуванням населення стоїть дуже
гостро. З 964 чоловік працездатних мешканців трьох сіл, робочими місцями забезпечені
лише 215 чоловік на підприємствах, що знаходяться в адміністративних границях
сільської ради.
Ми зверталися і будемо звертатися до керівництва держави з клопотанням про створення
сприятливих умов для будівництва на наших землях підприємств по переробці сільськогосподарської продукції та малих промислових підприємств, які здатні забезпечити
усіх бажаючих робочими місцями.
Потреба в робочих місцях на сьогодні по Щербанській сільській раді складає 749 робочих
місць.
________________________________________________

