ПАСПОРТ
Дубовицької сільської ради
Сільська рада утворена в 1944 р.
Відстань до найближчої місцевої ради 7 км ( Тулиголівська сільська рада ).

Відстань до районного центру (м. Кролевець) - 18 км
До складу територіальної громади входить 1 населений пункт – село
Дубовичі
в якому 667 житлових будинків, у тому числі: жилих - 356,
незаселених – 311.
Населення на 01.01.2015 року
Всього, чол.
в т.ч. чоловіків
жінок
Дітей дошкільного віку
Дітей шкільного віку
Громадян пенсійного віку
Працездатне населення
в т.ч. працюючих в селі

904
431
473
52
90
325
437
168

За 2014 рік народилося - 7 дітей, померло 26 чоловік, зареєстровано 2 шлюби
Територія
Всього 7711,3 га
в т.ч.: земель державної власності - 4880,8 га
земель комунальної власності 11,9 га
земель приватної власності 2818,7 га
Площа населених пунктів 863,0 га
в т.ч.: державна власність 536,5 га
комунальної власності - - га
приватна власність 326,5 га

Сільський голова Луцишин Світлана Антонівна - достроково припинила
повноваження з 21 березня 2015 року
Секретар ради Карабут Валентина Григорівна
дата обрання секретарем ради – 28.04.2006
службовий телефон – 05453 -7-65-25

Депутатів сільської ради шостого скликання - 16 чоловік
Постійні комісії ради
№
з/п

Назва комісії

К-сть
депутатів

1 з питань планування,
фінансів та бюджету

5

2 з питань соціально –
культурного розвитку

5

3 з питань земельних
відносин, депутатської
етики, діяльності ради і
самоврядування, законності і охороні громадського порядку та
сільського господарства

5

Прізвище, ім’я по
Посада та місце
батькові голови
роботи голови комісії
комісії

Бобровицька
директор
Лідія Олексіївна Дубовицької ЗОШ
I – III ст.
Гурба
вчитель
Віктор
Дубовицької ЗОШ
Григорович
I – III ст
Кроптя
землевпорядник
Ніна Сергіївна
сільської ради

Членів виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради) –
13 чоловік
Основні історичні та історико - архітектурні пам’ятки

Парк-пам’ятка
садово-паркового
мистецтва
місцевого
значення
«Кочубеївський», площа – 22,0 га з водоймою 8,0 га та розташованими на
території пам’ятками історії та архітектури «Садибний будинок» та
«Флігель»
Гідрологічна пам’ятка природи «Джерело – криниця» - 0,06 га (на відстані
182-183км від автостради Київ-Кіпті-Бачівськ, за 300 м ліворуч, біля криниці)
Меморіал жертв фашизму (парк)
Братська могила радянських воїнів та партизанів ( парк, 12 чол.)
Братська могила жертв фашизму (кладовище по вул. Шевченка, 16 чол.)
Могила Гринька І. К. (за 4 км на північний схід від села праворуч по дорозі на
Воронізьку, в урочищі «Мальківщина», 1 чол.)
Могила радянського воїна (на відстані 2 км від села, справа від дороги на ст.
Терещенська, в урочищі «Романкове», 1 чол.)
Могила радянського воїна (на відстані 2 км від села, по Гружчанській дорозі,
в урочищі «Савчина Долина», біля стовпа лісового кварталу № 17, 1 чол.)

Могила радянського воїна (в урочищі «Ставки», біля майстерні ТОВ
«Дубовичі», 1 чол.)
Могила радянського воїна (по дорозі на с. Шевченкове, на відстані 4 км від
села Дубовичі, зліва, 1 чол.)
Братська могила жертв фашизму (кладовище, вул.Жуковського, на кладовищі,
4 чол.)
Пам’ятний знак на честь параду партизанського з’єднання С. А. Ковпака (у
центрі села, у сквері біля школи)
Пам’ятне місце бойової операції партизанського з’єднання С. А. Ковпака (на
відстані 182-183 км від автостради Київ-Кіпті-Бачівськ, за 300 м ліворуч, біля
криниці)
Пам’ятний знак на місці приходської церкви Різдва Пресвятої Богородиці
з мозаїчною іконою Матері Божої «Дубицька» (в центрі села, біля школи);
Пам’ятний знак на місці домової церкви родини Кочубеїв (у парку)
Могила Героя Радянського Союзу
Пушкіна)

Горбача М. І. (кладовище по вул.

Могила Героя Соціалістичної Праці Ковальчук К. П. (кладовище по вул.
Жовтнева).
На території сільської ради працюють:
Дубовицька сільська рада – орган місцевого самоврядування
працює 7 чоловік
секретар ради Карабут Валентина Григорівна

установи сільської ради:
1. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «Казка» - відвідує 35 дітей,
працює 10 чоловік
завідувачка Жарук Любов Іванівна
2.Будинок культури – працює 3 чоловіки
директор Кроптя Світлана Анатоліївна
3.Сільська бібліотека – працює 1 чоловік
бібліотекар Сущенко Галина Василівна
4. Історико – культурний музейний комплекс «Кочубеївський» - працює 1
чоловік

5.Місцева пожежна охорона – працює 4 чоловіки

об’єкти соціальної сфери
Дубовицька загальноосвітня школа I- IIIступенів – навчається 82 дітей,
працює 31 чоловік, в т.ч. 20 вчителів
Дубовицька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини – працює
6 чоловік
головний лікар Руденко Олександр Григорович

підприємства, організації
1.Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубовичі» - вирощування
сільськогосподарської продукції – працює 55 чоловік
директор Шкабара Микола Петрович
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дубовицький завод сільськогосподарської техніки» - ремонт техніки, працює 3 чоловіки
директор Оникієнко Віктор Борисович
3.Дубовицьке споживче товариство – торгівля, здача майна в оренду, працює
2 чоловіки
голова правління Березна Ольга Іванівна
4. Обслуговуючий кооператив «Струмочок» - постачання води населенню та
підприємствам, працює 1 чоловік
голова правління Сердюк Станіслав Анатолійович
5.Дубовицьке лісництво державного підприємства «Кролевецьке лісомисливське господарство, працює 36 чоловік
лісничий Сердюк Микола Миколайович
6.Дільниця філії Кролевецького району електричних мереж ПАТ «Сумиобленерго» - обслуговування ліній, працює 5 чоловік
майстер розподільчих мереж Губенко Віталій Борисович
8.Відділення поштового зв’язку – працює 3 чоловіки
завідувачка Сакаєва Тамара Миколаївна
9.Відділення ветеринарної медицини – працює 1 чоловік
завідувачка Беспяткіна Ірина Юріївна
10.Філія Ощадного банку - працює 1 чоловік
завідувачка Бойчун Ніна Миколаївна
11. Аптека № 50 обласного комунального підприємства «Центральна районна
аптека № 27» – працює 1 чоловік
завідувачка Коломієць Алла Віталіївна

приватні підприємці

Биковець Сергій Віталійович
Губенко Галина Вікторівна
Ковтун Юрій Володимирович
Кроптя Олексій Михайлович
Петах Ганна Михайлівна
Сущенко Алла Іванівна
Харченко Михайло Павлович
Харченко Світлана Миколаївна
Юрченко Олександр Іванович
Юрченко Тамара Петрівна

