СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПАСПОРТ
ЯРОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КРОЛЕВЕЦЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Станом на 01.04.2015*

До складу Яровської сільської ради входить село Ярове та село
Загорівка.
Село Ярове – цент сільської ради.
Розташоване за 17 км від районного центру міста Кролевець.
Найближча залізнична станція Кролевець за 17 км від села.
Площа населеного пункту – 425,5 га.
Населення – 306 особи.
Кількість дворів – 263.
День села – 22 серпня.
Основні історичні віхи в розвитку села:
У глибокій балці де протікали бурхливі потоки води, а схили вкриті
мішаними лісами, виникло поселення назва якому – Погребки. Перше
припущення, що назва села прийшло від слова „Погребання”, тобто
поховання.
Друге припущення – в період війни Росії з Швецією в цій місцевості 1708
році проходила російська армія. Петро перший вибрав саме це місце
для поховання своїх воїнів. Невелике село Погребки в часи козаччини
було притулком для людей , які тікали від панської сваволі на
Слобожанщину.
1898р. – побудована була церква
1937р. – церкву зруйнували
1935р. – організовано СОЗ
1936р. – організований КСП ім. Петровського
1963р. – перейменовано с. Погребки в село Ярове
2000р. – перейменовано КСП ім. Петровського на СТОВ «Нива»
До складу сільської ради входять 2 населених пунктів, у т.ч.:
Назва населеного пункту

1. с. Ярове
2. с. Загорівка

Кількість осіб,
які проживають

306
0

Загальна чисельність населення 303 осіб, у т.ч.:
За категоріями

1. Діти
у т.ч. дошкільного віку
2. Пенсіонери
3. Працездатне населення
4. Молодь (віком від 18 до 35 років)
5. Працююче населення:

Кількість осіб

50
13
94
166
70
60

а) у промисловості
б) у сільському господарстві
у т.ч. зайняті у фермерському
господарстві
в) у соціальні сфері
г) зайняті лише в особистому підсобному
господарстві
6. Безробітні
7. Знаходяться за межами ради (на заробітках
тощо)

22
25
13
1
36

Демографічна ситуація
2014 рік

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

2
8
3
2
1
-

І квартал
2015 року

0
0
0
0
2
-

Соціальні категорії – 26 осіб, у т.ч.:
За категоріями

Кількість осіб

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

5
18

Соціальні сім’ї – 2-, у т.ч.:
За категоріями

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

Кількість

2
-

Осіб

7
-

Загальна площа в адміністративних межах ради 3168 га, з них:
Види земельних угідь

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

Площа, га

2743,2
1633,0
32,00
782,2
25,0

Природоохоронні зони
у т.ч. заповідники
заказники
дендропарки тощо

-

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

історії (археології)
архітектури
культури (мистецтва)
природи

Кількість

-

Назва, їх стисла характеристика

-

Протяжність доріг з твердим покриттям: 6,5 км,
у т.ч. комунальних: 5 км.
Залізничний транспорт - км
Станції, зупинки (назва) _________________________
Відстань від сільських населених пунктів до адміністративного центру
сільради:
с. Ярове до райцентру 17 км, до найближчої зупинки громадського
транспорту 7 км.
Кількість рейсів громадського транспорту, що мають зупинку в межах
населеного пункту: понеділок, середа, п’ятниця, неділя 2 рази на день
рейсів.
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що розташовані
на території сільської ради 2 одиниць, у т.ч.:
- юридичні особи - ;
- фізичні особи - 2.
Економічну діяльність на території сільської ради здійснюють
підприємства:
1. Промисловості - одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств (Назва, П.І.Б.
керівника, телефон, характер виробництва, економічний стан):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________
2. Сільського господарства – 2 одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств
(Назва, П.І.Б. керівника, телефон, характер виробництва, економічний
стан): СТОВ „Нива” Іллєнко Олександр Михайлович, с/г діяльність,
рослинництво;

ПП «Нива-Агро» Мехедок Анатолій Федорович 5-16-81, с/г діяльність,
тваринництво, рослинництво.
3. Транспорту та автодорожні - одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств
(Назва, П.І.Б. керівника, телефон, характер діяльності, економічний
стан):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________
4. Житлово-комунального господарства - одиниць, у т.ч. в розрізі
підприємств (Назва, П.І.Б. керівника, телефон, характер діяльності,
економічний стан):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________
5. Фізичні особи-підприємці – 2 одиниць, у т.ч. в розрізі підприємців
(П.І.Б., вид діяльності, економічний стан):
Ярмак Парасковія Степанівна , вид діяльності - роздрібна торгівля,
промислові та продовольчі товари.
Василенко Лариса Григорівна, вид діяльності – роздрібна торгівля,
промислові та продовольчі товари.
Укладено 2 соціальні угоди на загальну суму 28560,00 грн.
1. __СТОВ «Нива» - 11640,00 гривень
2. _ ПП Нива-Агро» - 16920,00 гривень
3. ___
Загальна характеристика житлового фонду:
Одиниць,
всього

1. Загальна
кількість будинків
квартир
2. Кількість
пустуючих садиб
з них придатних
до проживання
3. Кількість
будинків з
централізованим
опаленням
квартир
4. Кількість

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

263

с. ярове загорівка
260
3

4
133

4
130

3

62

62

-

-

-

-

17

17

-

будинків з
централізованим
водопостачанням і
водовідведенням
квартир
5. Газифіковано
будинків
квартир
6. Об-ня співвласників багатоквартирних будинків
7. Кількість
радіоточок
8. Стаціонарні
телефони

4
-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

38

38

-

Всього водогонів км; колодязів 19 од., з них використовується 16 од.
Заклади торгівлі – 2 од., з них:
Місце знаходження

Ринки
(павільйони)
Магазини
Заклади
ресторанного
господарства
Кіоски

П.І.Б. керівника

2
-

Ярмак П.С. - Василенко Л.Г.
-

-

-

Навчально-виховні заклади - 1 од., з них
Назва та місце
знаходження

П.І.Б.
керівника

№
Працює
тел Всього
З них
ефо
педпрану
цівників

Кількість
учнів

Кількість
дітей (для
ДНЗ)

Середньоспеціальні (училище, коледж, ліцей)
Загальноосвітні (ЗОШ, НВК)
НВК Ярове
Ярмак А.П.

6,67
,25

20

14

26

7

Дошкільні заклади -

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

-

Назва та місце
знаходження

П.І.Б. керівника

-

-

№
телефону

Кількість
персоналу

-

-

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

П.І.Б.
керівника

№
телефо
ну

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

посад

1

1

уком
плек
това
но

Лікарні Заклади на засадах сімейної медицини ФАП ФП
ФП с. Ярове

Яковина Н.В 6,67,36

+

1

1

-

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

Музеї
БК

БК Ярове

Клуби
Бібліотеки
Інші

бібліотека
-

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

Ковбаса Т.В.

Іващенко К.І.

-

+

не
отоплює
ться

-

+

водяне

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

Приурочених Пам’яті
жертв Голодомору
1932-33 років

Великій Вітчизняній
війні

Інше

2

-

2

-

Спортивні об’єкти - 1 од., у т.ч.:
Місце знаходження

Стадіони
Спортивні зали
Майданчики
Інші

Діє (+)чи ні (-)

с.Ярове
-

+
-

Відділення банків - од., у т.ч.:
Назва

Місце знаходження

П.І.Б. керівника

№ телефону

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

За 2014 рік

Затверджено на
відповідний період

401158

Фактично надійшло за
відповідний період

%
виконання

401158

100

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

20

Кількість працівників, які
отримали
земельні ділянки

-

виготовили
державні акти

-

Відмовилися
від земельних
ділянок

-

ОКРЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ДАНІ
1. Депутатський корпус
Сільська рада
Всього

12

Позапартійн
НСНУ
их

11

-

БЮТ

ПР

СПУ

КПУ

Інші
(вказати)

-

-

-

1

-

2. Осередки політичних партій та громадських організацій
№

Назва

Місцева
громадська
організація
риболов

Кількість членів

160

Хто очолює

Пуховський Василь Олександрович

3. Релігія
Назва конфесії

-

Сільський голова

Навність/відсутність у
власності культових
будівель

-

Навність/відсутність у
користуванні культових
будівель

-

Д.Г.Івашина

