Залучення інвестицій та реалізація низки масштабних економічних та
інфраструктурних проектів у секторах економіки, підтримка процесу
формування у сфері АПК, переробки та харчової промисловості дозволять
поліпшити загальні економічні показники розвитку Голованівського району в
кількісному вимірі.
В районі рішенням районної ради від 23 грудня 2016 року № 142
затверджена та діє програма формування позитивного міжнародного та
інвестиційного іміджу Голованівського району на 2017-2019 роки, яка
розроблена з урахуванням положень і завдань Концепції розвитку
виставково-ярмаркової діяльності з урахуванням основних засад законів
України! «Про інвестиційну діяльність.» «Про зовнішньоекономічну
діяльність» «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних
галузях економіки з метою створення нових робочих місць».
З метою вільного доступу до інформації, на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації створено банер «Інвестиційна діяльність», який
наповнений базою інвестиційних можливостей району. Інформація доступна
на державній мові, в презентації району детально зображена привабливість
району для інвестицій з переліком інвестиційних пропозицій в розрізі галузей
економіки, переліком вільних земельних ділянок, приміщень, водних об’єктів
та ін.
На 01 січня 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний
капітал) по району склав 3744,9 млн. дол..США. А обсяг прямих інвестицій,
вкладених в економіку району станом на 1 жовтня 2018 року становив 4044,4
млн.дол. США, що темп становить - 108% (5,5% загального обсягу інвестицій
по області). В розрахунку на одну особу 133,1 дол.
В економіку району вклали капітал інвестори 6 країн світу, серед яких
провідні партнери: Віргінські Острови (Брит.) та Велика Британія.
Найбільші обсяги інвестицій зосереджені на підприємствах
промисловості.
У січні – вересні 2018 року підприємствами та організаціями
Голованівського району освоєно 204,2 млн.грн. капітальних інвестицій, що
становить 4,9% загальнообласного обсягу.
На кожного мешканця району в середньому припало 6718 грн.
капітальних інвестицій, мешканця області – 4380 грн. Основними джерелами
фінансування капітальних інвестицій були власні кошти підприємств і
організацій, кредити банків та інші позики.
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
В поточному році залучалися капітальні інвестиції на підприємства
добувної та переробної промисловості і в аграрний сектор.
В 2018 році проводилося проектування електростанції на твердому
паливі «Відходи соняшнику», на ТОВ «Побужський феронікелевий
комбінат» проводились ремонти технологічного обладнання, продовжується
будівництво елеватора для зберігання зернових та технічних культур ТОВ
АПК «Розкішна», здійснюється реконструкція комплексу будівель нафтобази
та інше. А це залучені великі капіталовкладення.

Значні обсяги коштів з державного та місцевого бюджетів виділялися
для розвитку інфраструктури району.
Серед важливих, знакових для району подій розпочато будівництво
дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул. Пушкіна в смт.
Голованівськ Кіровоградської області, реконструкція приміщення опорної
НВК "Побузька ЗШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 8 смт. Побузьке,
капітальний ремонт поліклініки Голованівської ЦРЛ (ІІ черга).
В цьому році за характером будівництва на обсяги робіт з капітального
ремонту припало 50,2% загального обсягу виконаних будівельних робіт, з
поточного ремонту – 39,9%, решта – з нового будівництва, реконструкції та
технічного переоснащення.
Підприємства виконували роботи з будівництва і ремонту будівель
та споруд.
У районі прийнято в експлуатацію 240 м2 загальної площі житла, що на
71,4 % більше ніж за звітний період 2017року та становить 0,9% до обласного
показника. В розрахунку на 10 000 осіб становить 79 м².
Рішенням селищної ради від 29 вересня 2016 року № 99 затверджений
генеральний план селища Голованівськ та генеральний план смт.
Голованівськ від 08 грудня 2017 року № 239, смт. Побузьке та Свірнівської
сільської ради на всі населені пункти (с. Новоголованівськ, с. Зелена Балка, с.
Олексіївка).
На даний час проведено коригування генерального плану с. Цвіткове та
с. Журавлинка, с.Грузьке, с. Ясне. На черзі 2019 року с. Липовеньке, с.
Липняжка, с. Грузянка, с. Троянка, с. Наливайка, с. Розкішна, с. Маринопіль,
с. Костянтинівка, с. Новосілка,с. Мар»янівка.
Вербівська сільська рада та с. Перегонівка заключено договір з ТОВ
«Укрніццивільбуд» на виготовлення генерального плану населених пунктів.
Ведуться перемовини з даного питання з товариством Люшнюватською
та Ємилівською сільською радою.
На розгляд обласної комісії з оцінки та забезпечення проведення
конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку на 2019 рік подані 3 проекти, а саме:
«Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по вул.
Пушкіна в смт. Голованівськ Кіровоградської області»;
«Будівництво мереж водопостачання на території населеного пункту
станції Ємилівка»;
«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 Кіровоградської
області».

