
                                                       П А С П О Р Т 

                  територіальної   громади  Добренського   старостату 

 

1.Адреса  місцезнаходження: 56156 Миколаївська  область Баштанський  

район, с.Добре, вул.Командовського,2 

Е-mail:уa.dobre@ykr.net 

 

2.Місце  розташування: 

Населений  пункт Добре  розташований   на  відстані -11км  від  м.Баштанка; 

                                          - до  м.Миколаїв – 60км 

                                         - до найблищої  залізничної станції – 200м 

3.Територія: 

Всього : -  5536,44га 

В т.ч.рілля  - 4255,03 га 

Земель державної власності – 109,57 га 

Земель комунальної  власності  - 624,75 га 

Земель приватної  власності  -  348,17 га 

Площа  населеного пункту  - 323,34 га 

Особисте  селянське господарство  - 304,66 га 

Особисте  приватне  господарство  -  234,69 га 

4.Землі  запасу 

З них: 

Рілля   - 18349 га 

Випас (пасовище) 313,34 га 

Фермерські  господарства (41 чол.)  - 283,60 га 

Одноосібники (92 чол) – 1047,81га 

Ліси та лісом вкриті площі   - 97,00 га 

Утримується  в підсобних  господарствах  населення: 

ВРХ  - 96, з них корів – 81 

Свиней  - 276 

Птиці  - 8 146 

Бджолосім’ї - 77 

5.Населення: 

 на 

 01.01.2019 

на 

 01.01.2020 

на 

 01.01.2021 

всього  чоловік 1556   

дітей  дошкільного віку 92   

дітей шкільного віку 147   

громадян  пенсійного віку 305   

працездатне населення 967   

кількість працюючих на підприємствах,   

установах, організаціях   усіх форм 

власності   та господарювання 

950   

кількість  померлих 28   

кількість   народжених 8   

кількість   дворів   562   



 

6.Характеристика  населеного  пункту: 

Всього дворів    - 

Площа  населеного пункту –323,34 га 

Обєкти інфраструктури : 

- школи – 1 

- ДНЗ  - 1 

- Клуб – 1 

- ФАП – 1 

- Бібліотек – 1 

-Почта  - 1 

- Торгових  об’єктів –13 

7.Дороги: всього  17 вулиць, пртяжністю  18,610 км 

 

8.Сільська  рада   утворена   в 1925 році 

9.Кількість виборців  -- 1169 чоловік 

10.т.в.о.старости  Добренського територіального органу  Климик  

      Валентина Петрівна, 29.10.1955р.н. 

       Слубовий  телефон – 9-62-91 

       Освіта   - вища 

       Спеціальність за освітою – методист  виховної  роботи, вчитель етики та  

                                                      психології  сімейного життя. 

11.Інспектор-помічник  старости: - Шелест  Наталія  Володимирівна, 

22.05.1979р.н. 

Слубовий  телефон – 9-62-91 

 Освіта   - базова  вища 

Спеціальність за освітою –   викладач     фахових  дисциплін, організатор 

12.Депутат Баштанської  міської  ради – Костюк  Віталій  Миколайович 

12.Органи  самоорганізації  населення: 

Всього   органів   самоорганізації  - 

Громадська  організація  « Школа  за   майбутнє» 

 

13.Корисні  копалини:       - відсутні 

14.Підприємства  сільськогосподарського   виробництва 
підприємства на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

всього  в тому  числі :    

акціонерні    товариства 1   

кооперативна  власність  1   

державна  власність 0   

ТОВ 1   

фермерські господарства  41   

приватні підприємства 8   

одноосібники 92   

 Основні  напрямки  спеціалізації  - вирощування  сільськогосподарської  

                                                                 продукції. 



15.Підприємства, які  працюють  на  території  села  Добре: 

    ПрАТ  «Явкинський   елеватор» 

    «Укртелеком», «Укрпочта» 

   СГК «Колос» 

   ТОВ  СП  «НІБУЛОН» 

   ТОВ  «ФРЕЯ  АГРО» 

   ФОП  Семенов 

   ФОП  Брицький 

 

16.Підприємства,які є комунальною власністю  територіальної  громади   

                                                                                                                   - відсутні. 

17.Торгівля. 

 магазини на 

01.01.2016 
на 

01.01.2017 
на 

01.01.2018 

магазини (змішані 

товари) 

    7  7  7 

магазини (промислові 

товари) 

  4  4  4 

магазини ( акцизні 

товари) 

 2 2 2 

побутові  послуги  1 1 0 

 Всі  магазини   на території  села -- приватні. 

 Ринки    - відсутні 

18.Підприємства  обслуговування  населення. 

за типом  діяльності на 

01.01.2019 
на 

01.01.2020 
на 

01.01.2021 

відділення  зв’язку   1   

телефонних  

абонентів 

 220   

радіоточок 0   

інтернет 

користувачів 

52   

    

  

19.Житлово-комунальне господарство – відсутнє 

20.Охорона  здоров’я 

 на  01.01.2019 в них 

працівників 

форма власності 

кількість  

закладів 

ліжок, 

відвідувань 

медичні заклади:  1    --  3  

поліклінік   ---- ---- ----  

лікарень ------ ---- -----  



амбулаторій ------- ---- -----  

диспансери ------- ----- ------  

ФАП  1 ----       3 комунальна 

аптеки ------- ---- -----  

 

21.Освіта 

                   на  01.01.2019 форма 

власності кількість розрахункова   

кількість  

місць 

в них 

вчителів,    

вихователів 

учнів, 

дітей 

вищі 

навчальні 

заклади 

     

школи 

вт.ч.: 

 1  300  18 147 комунальна 

дошкільні  

заклади 

1 68    5  68 комунальна 

22.Заклади  культури 

Будинків культури  -1 

Бібліотека   -1 

23.Спортивні  заклади  та  споруди : 
Стадіони   - 1 

Спортмайданчики  - 1 

24.Соціально-економічні  проблеми  і  пропозиції  їх  вирішення 

№ 

п/п 

Проблема  Шляхи  її  вирішення  очікуваний  результат 

1 Забезпечення  

населення  

якісною  питною  

водою 

заміна   труб 

водопостачання  та  

доочистка  води 

якісна  питна  вода 

2 ремонт  дороги  до  

м.Баштанка  та  

вулиці  по 

території  села 

ремонт  вулиць  по селі  

за  рахунок   бюджету  

ОТГ 

якісне  дорожне  

сполучення 

3 ліквідація  

несанкціонованих  

сміттєзвалищ 

вести  роботу  серед  

населення  по  

сортуванню  сміття,  

організувати  вивіз  

відсортованого 

-чиста  територія  села; 

- після  цього  чистота  

має  розповсюджуватись  

за  село… 

 

 

  М.П.     т.в.о.старости                                                 В.КЛИМИК 
 


