Відомості про питому вагу району в економіці області.
Питома вага району в економіці
області за обсягом:
реалізованої промислової продукції

10,6

продукції сільського господарства

4,0

виконаних будівельних робіт

0,6

інвестицій в основний капітал

3,01

експорту товарів, послуг

0,12

імпорту товарів, послуг

*

%

доходів місцевих бюджетів

2,5

роздрібного товарообороту

1,3

Відомості про промисловість району.
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

1797

Загальна кількість підприємств основного кола

12
Питома вага, %

Галузева структура промисловості
Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
з неї: виробництво харчових продуктів та напоїв
Легка промисловість

100
0,38
4,2
4,2
0,22

Видобування деревини та виготовлення виробів з неї
з неї: целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

0,18
-

Хімічна і нафтохімічна промисловість

0,02

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та
скловиробів)
Металургія та оброблення металу

95

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування.

-

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

-

Відомості про основні підприємства розташовані на території ради.
Назва підприємства

Форма власності

Спеціалізація

ДП «Голованівське лісове
господарство»

державна

Виробництво брусків,
планок, шпалів

ТОВ «Побужський
феронікелевий комбінат»

приватна

Виробництво
феронікелю, теплової
енергії

ТОВ «Відродження»

приватна

Виробництво олії
соняшникової

нерафінованої, макух,
пелети
ДП «МВЗ» ПАК «Укрмедпром»

державна

Виробництво спирту
етилового, препаратів
лікарських на основі
алкаїдів

ТОВ АПК «Розкішна»

приватна

Виробництво зернових
та технічних культур,
крупи, м’ясо

ТОВ «Вадіс»

приватна

Виробництво ковбасних
виробів, м’ясних
продуктів

ПП «Лістонз»

приватна

Виробництво швейних
виробів

ПП «Ліссва»

приватна

Виробництво швейних
виробів

ТОВ «Метсервісгруп»

приватна

Виробництво
поліпропіленової
тканини

ТОВ «РапсоДія»

приватна

Виробництво олії
соняшникової

ТОВ « «Побузький завод
абразивів»

приватна

Добування шлакового
щебеню, абразиву

ПП «АВКУБІ»

приватна

Виробництво теплової
енергії

Відомості про виробництво основних видів продукції сільського господарства.
Виробництво рослинницької продукції (усі категорії господарств).
2018 рік

Зерно та зернобобові культури
цукрові буряки (фабричні)
соняшник
картопля
овочі
плоди та ягоди

тонн

у % до
2017 року

160903
46571
22869
8288
8,5

109%
128%
74%
105%
772%

Середня
урожайніст
ь
на 1 га, ц
50,6
25,9
140
139
6

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств).

м'ясо (реалізація худоби та птиці на
забій у живій вазі)
молоко
яйця

тонн/тис.шт.
2018
2364,6

2018 рік у % до
2017 року
102,5

7310,1
16506

101
100,5

Відомості про споживчий ринок.
Назва показника
Кількість підприємств торгівлі, усього
з них: магазинів
Кількість підприємств ресторанного господарства
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб,
тис. грн. (9 місяців 2016р.)
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, %
до попереднього року
Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в
середньому за рік, грн.

2016 рік
262
226
36
60 340,4
80
2005

Відомості про мале підприємництво.
Основні показники

2017 рік

2018 рік

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Середня кількість найманих працівників на одному малому
підприємстві, осіб
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.
Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами,
млн.грн.
Фінансові результати малих підприємств від звичайної діяльності до
оподаткування, тис.грн.
Обсяги сплачених податків, зборів суб’єктами малого підприємництва,
тис. грн.
Питома вага надходжень податків від суб’єктів малого підприємництва
в загальних обсягах надходжень до бюджетів усіх рівнів, %
Кількість підприємців-фізичних осіб

52

52

5

5

2,22
2 471,996

3,85
2245,349

2760,1

2876

17000

22375

12

12

886

1309

III. Соціальна характеристика району.
Відомості про демографічну ситуацію.
Загальна
чисельність населення

Кількість
народжених

Кількість
померлих

Природний
приріст
(скорочення)
(+/-)

2017 рік

30 572

193

533

-340

2018 рік

30 083

196

515

-319

Всього населення:

Відомості про населення району
30 083
міграція населення:
вибулих

+225
*

з них: дітей дошкільного
віку

939

прибулих

дітей шкільного віку

2594

Всього працездатне населення

18056

пенсіонерів

8635

Всього непрацездатного населення

4512

чол.

працездатних громадян

18056

Всього зайнятого населення

8574

Всього безробітних

450

ІV.Інфраструктурна характеристика району
Відомості про відстань районного центру до:
до обласного центру:

км

відстань до м. Києва

км

автодорогами

193

автодорогами

275

залізницею

180

залізницею

-

до найближчої залізничної станції 5
до центрів сусідніх районів
автодорогами:
Благовіщенське
Вільшанка
Новоархангельськ
Гайворон

24
45
53
55

залізницею

Відомості про регулярне транспортне сполучення.

Автомобільним транспортом

Кількість
рейсів на добу
або тиждень

Залізничним транспортом

Кількість
рейсів на добу
або тиждень

з обласним центром

4/42

з обласним центром

-

з м. Києвом

1/14

з м. Києвом

-

з центрами сусідніх районів

9/56

з центрами сусідніх районів

-

Відомості про наявність містобудівної документації

Відомості про розроблення
схеми планування території

Відомості про дату
затвердження документації
або стадію розроблення
проекту

-

Орієнтовна вартість
розроблення документації
(тис. грн.)

-

_________________
Проект районного планування Голованівського району розроблений
інститутом «Укрміськбудпроект» у 1983 році.

Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів.
Відомості про участь у проектах
Реконструкція
Побузької
школи І-ІІІ ст.

Короткий опис проектів та результати участі

приміщення Головною метою даного проекту є проведення реконструкції
загальноосвітньої загальноосвітньої школи з відновленням роботи одного з корпусів
та встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у всіх
приміщеннях навчального закладу, утеплення фасадів та покрівлі,
які забезпечать надійну герметизацію і теплозахист, будівництво
сучасної котельні.
Завдання проекту полягає у створенні сприятливих умов для
надання якісних освітніх послуг дітям незалежно від місця
проживання, підвищення стандартів життя в сільській місцевості,
збереженні здоров’я дітей та створення комфортних умов для їх
перебування в навчальному закладі, недопущенні поглиблення
регіональних диспропорцій у доступі населення насамперед до
освітніх послуг та створення належних умов для навчання дітей у
сільській місцевості, забезпеченні енергозбереження та економії
бюджетних коштів.
Проведення реконструкції ЗОШ;
відновлення роботи корпусу, в якому розміщені спортзал,
харчоблок, учбові класи, майстерні, актовий зал;
створено сприятливі умови для подальшого розвитку загальної
середньої освіти;
удосконалено мережу загальноосвітніх навчальних закладів;
зміцнено матеріально-технічну базу школи;
зменшено витрати бюджетних коштів на опалення школи;
запроваджено
новітні
енергозберігаючі
технології
для
реконструкції покрівлі;
зменшено захворюваність учасників навчально-виховного процесу;
покращено температурний режим в школі у відповідності з
санітарно-епідеміологічними нормами.

Будівницво дитячого садка на 120 Проект відноситься до Державної стратегії регіонального розвитку
місць в смтГолованівськ по на період до 2020 року «Територіальна соціально-економічна
вул.Пушкіна
інтеграція і просторовий розвиток. Модернізація системи освіти.
Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення
рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою.
«Розвиток
регіонального
ринку
послуг
як
основи
постіндустріального поступу Кіровоградської області» Стратегії
регіонального розвитку Кіровоградської області на період до 2020
року.
Структура закладу включає: 6 груп по 20 дітей, приміщення для
музичних, спортивних та навчально-ігрових занять, медичні,
службово-побутові приміщення,харчоблок та пральню. Новий
заклад буде збудовано з використанням енергоефективних
технологій та сучасних матеріалів ,що дозволить оптимізувати
витрати на енергоспоживання та забезпечить економію бюджетних
коштів в процесі експлуатації закладу.
Загальна кошторисна вартість - 27654,705 тис.грн. (в фактичних
цінах 2018 року), можливе коригування ПКД із зміною вартості
проекту. Характеристика актуального стану реалізації, заходи, що

здійснено:
В результаті реалізації проекту буде реалізовано право дітей на
доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, якісний і
здоровий спосіб життя, створено оптимальні умови навчальновиховного процесу з дотриманням санітарно – гігієнічних норм та
забезпечено надання якісних дошкільних освітніх послуг, а також
дозволить зменшити соціальну напругу, що склалася на території
району.
Нове будівництво когенераційної
установки на біомасі по вул.
Матросова, б/н у смт.
Голованівськ, ТОВ "Грін-Вольт", 5
робочих місць, (електростанція на
твердому паливі (відходи
соняшника) потужністю 6 МВт

Будівництво електростанції на твердому паливі
(відходи
соняшника) потужністю 6 МВт, де буде створено 5 робочих місць
Загальна кошторисна вартість – 3000,00 тис.грн. власних коштів
Характеристика актуального стану реалізації , заходи, що
здійснено: встановлення комплексу обладнання, що працює за
способом комбінованого виробництва електричної і теплової
енергії
або
перетворює
скидний
енергетичний
потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.
Затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування
об’єкта будівництва та внесено до реєстру містобудівних умов та
обмежень, виділено земельну ділянку.

Будівництво елеватора ТОВ АПК
"Розкішна"

Будівництво елеватора загальним об'ємом зберігання 80 тис. тонн
зернових та технічних культур.
Даний проект впроваджується з метою очистки отриманого
врожаю та його одночасного зберігання технічних та зернових
культур. Буде створено 20 робочих місць.
Загальна кошторисна вартість – 80000,00 тис.грн. власних коштів
підприємства (в фактичних цінах 2017 року).
Характеристика актуального стану реалізації, заходи:
Будівництво проводиться в селищі Ємилівка Голованівського
району за власні кошти підприємства. На даний час обсяг власних
капіталовкладень у будівництво об’єкта склав 74 млн.грн.

Встановлення установки для
виробництва альтернативного
палива на ТОВ "Ємилівське
ХПП"

Придбання та встановлення установки для переробки відходів
лісового господарства для виробництва альтернативного палива.
З метою до переходу підприємств реального сектора та соціальної
сфери на використання енергоефективних ресурсів та
запровадження
енергоефективних
заходів,
стати
енергонезалежними, що дозволить знизити енергоспоживання, а
отже заощаджувати кошти місцевого бюджету. Проект планується
реалізувати до 2021 року.

Будівництво мереж
водопостачання на території
населеного пункту станції
Ємилівка

Забезпечення подачі питної води у населеному пункті;
-будівництво сучасної водопровідної мережі для забезпечення
водопостачання 500 осіб питною водою;
-покращення соціально-побутових умов проживання;
підвищення санітарно-гігієнічного рівня;
зниження показників захворюваності населення пов’язаних
з вживанням неякісної питної води;
можливість використання сучасної побутової техніки, для
полегшення ведення домашнього господарства;
полегшення самообслуговування людей похилого віку, та
людей з обмеженими фізичними можливостями.

Капітальний ремонт приміщення
(заміну віконних блоків та
зовнішніх вхідних дверей) в
закладі дошкільної освіти № 1
«Орлятко» за адресою: смт.
Побузьке, вул. Пирогова, 3
Голованівського району

Сьогодні гостро постала потреба у вирішенні проблеми тепло - та
енергозбереження. Будівля дитячого двоповерхового садочка не
здатна максимально зберігати тепло. Тепловтрати відбуваються
через вікна, двері. Альтернативою у вирішенні даного питання є
впровадження ряду заходів, один з яких – заміна віконних блоків та
заміна дверних блоків на індивідуальні металеві утеплені і
одночасно енергозберігаючі

Завдання, ціль, значимість проекту: Створення належних
санітарно-гігієнічні умови для хворих, лікарів та обслуговуючого
персоналу, забезпечити належні умови для якісного медичного
обслуговування, впровадити заходи з енергозбереження шляхом
заміни санітарно-технічного та електротехнічного обладнання
Характеристика актуального стану реалізації, заходи, що
здійснено:
Капітальний ремонт приймального Багаторічна експлуатація призвела до зношеності конструкцій,
санітарнотехнічного,
електротехнічного
обладнання,
що
відділення Голованівської ЦРЛ
призводить до порушення надійності та безпечної експлуатації
будівлі. Вирішенням даного питання є впровадження ряду
Капітальний ремонт
заходів, один з яких – ремонт існуючої системи опалення, монтаж
терапевтичного відділення
вентиляції операційного блоку та травмпункту, опорядження
Голованівської ЦРЛ
приміщень,
заміна дверних та віконних блоків на
енергозберігаючі
в операційному та приймальному відділеннях.
Капітальний ремонт дитячої
При впровадженні даного проекту зменшаться витрати на
консультації поліклінічного
теплоенергію та електроенергію, а також підвищиться комфорт для
відділення Голованівської ЦРЛ
пацієнтів та працюючих.
Капітальний
ремонт
фасаду
інфекційного
корпусу
Голованівської ЦРЛ по вул.
Незалежності,
2
в
смт.
Голованівськ,
Голованівського
району

Реконструкція ІІІ-ст. газоочисного
обладнання ТОП №1,2 на ТОВ
"Побужський феронікелевий
комбінат"

Мінімізувати кількість викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря та модернізація обладнання, яке здійснює
очищення газу, завдяки збільшенню екологічного податку, а також з
метою зменшення викидів у забруднюючих речовин в атмосферне
повітря.
Характеристика актуального стану реалізації, заходи, що здійснено:
Сучасні світові тенденції піклування про довкілля та зелений стан
планети вимагають все більше уваги скороченню антропогенного
впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, в
тому числі до емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Буде проведено до 20121 року модернізацію обладнання.

Модернізація основних засобів ДП
"Голованівське
лісове
господарство" для збільшення
розвитку виробництва готової
продукції

Завдання, ціль, значимість проекту:
Модернізація основних засобів державного лісового господарства.
Загальна кошторисна вартість: 1200 тис. грн.
Над удосконаленням своїх виробничих можливостей працює і
Голованівське лісове господарство. Державне підприємство, що
входить до складу Державного агентства лісових ресурсів України,
вже більше 78 років є справним наповнювачем місцевого бюджету.

Оновлення і модернізація техніки
в сільськогосподарських
підприємствах

Завдання, ціль, значимість проекту:
Модернізація с/г техніки спрямована як на заміну застарілої
техніки, так і на процес удосконалення, поліпшення матеріальнотехнічної бази сільськогосподарських підприємств.
Оновлення техніки дає можливість вчасно та в найбільш

оптимальні терміни виконувати сільськогосподарські роботи.

Відомості про основні проблеми території.
Зміст проблемного питання
Стан автомобільних доріг

Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань
Збільшення фінансування на утримання автомобільних доріг
загального
користування,
співфінансування
за
кошти
державного бюджету

