
Паспорт Голованівської районної ради 

 

I. Адміністративно-політична характеристика району. 
 

1. Загальні відомості. 
 

Дата утворення 

району 

Кордони (з якими районами та містами 

межує) 

Загальна площа 

території району, км
2
 

% від території 

області 

1923р. На півночі межує з Уманським районом 

Черкаської області,  

на півдні – Кривоозерським і 

Первомайським районами Миколаївської 

області,  

на сході – з Вільшанським і 

Новоархангельським районами 

Кіровоградської області,  

на заході – Ульяновським районом 

Кіровоградської області 

1,0тис.кв.км. 4,6%; 

 

2. Відомості про голову районної ради. 
 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Кучмій Богдан 

Борисович 
Дата обрання на 

посаду 

08 грудня 2015року 

Дата народження 3 вересня 1985року Місце роботи до  

обрання на посаду 

Директор ТОВ 

«Ємилівське ХПП» 

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

Вища, Уманський 

державний аграрний 

університет 

Кількість скликань на 

посаді 

-  

Партійність Член партії «Блок Петра 

Порошенка 

«Солідарність» 

Телефон 
службовий 

мобільний 

(05252) 2-27-45 

097-124-48-53 

 

.3. Відомості про заступника голови районної ради. 
 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Рокочук Дмитро 

Сергійович 
Дата обрання на 

посаду 

9 грудня 2015року 

Дата народження 3 листопада 1989року Місце роботи до 

обрання на посаду 

-  

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

Вища, Національна 

академія внутрішніх 

справ м. Київ 

Кількість скликань на 

посаді 

-  

Партійність безпартійний Телефон 
службовий 

мобільний 

(05252) 2-16-87 

097-877-77-20 

 

4. Відомості про голову районної державної адміністрації. 
 

Прізвище, ім’я 

по батькові  

Голімбієвський Олег 

Дмитрович 
Дата призначення на 

посаду 

11 березня 2015року 



Дата народження 11 січня 1060року Місце роботи до 

обрання на посаду 

Генеральний директор 

ТОВ АПК «Аврора» 

Освіта  
(в т.ч. у галузі 

державного управління) 

Вища, Одеський 

технологічний інститут 

харчової промисловості 

Телефон 
службовий 

мобільний 

(05252) 2-18-60 

067-520-20-20 
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5. Відомості про адміністративно-територіальний устрій району. 
 

Кількість населених 

пунктів 

50 Кількість органів місцевого 

самоврядування/  

депутатських мандатів 

25/348 Кількість населення 31139 

з них:  з них:  з них:  

сіл 48 сільські ради 22 сільського 19252 

селищ 2 селищні ради 2 міського 11887 

селищ міського типу 2 міська рада - Кількість виборців 23617 

міст - районна рада 1 Кількість виборчих 

дільниць 

35 

 

 

6. Відомості про районну раду. 
 

Юридична адреса ради Телефон/ 

факс 

Адреса електронної 

пошти 

Чисельність апарату ради, осіб 

Всього  

(за штатом) 

Кількість наявних 

працюючих 

смт Голованівськ, вул. 

Леніна, 48, 26500 

2-27-45 golovrada@ukrpost.ua 10 9 

 
 

7. Відомості про структуру районної ради. 
 

Назва структурного підрозділу Кількість працюючих, осіб 

Голова районної ради 1 

Заступник голови районної ради 1 

Керуючий справами 1 

Відділ з питань юридичного забезпечення  1 

Відділ з питань організаціного забезпечення  3 

Фінансово-господарський відділ 2 

Всього 9 

 

 

8. Відомості про депутатів ради. 

 

Кількість депутатських мандатів всього  34 

Обрано депутатів всього 34 

з них:  

Перелік політичних партій, які представлені у районних радах, та кількість депутатських 

мандатів, отриманих кожною партією: 

 

ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 12 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 8 

Політична партія «Опозиційний блок» 5 

Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» 5 
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Радикальна партія Олега Ляшка 4 

За освітою:   

Вища:  25 

Незакінчена вища:  - 

Середня-технічна:  - 

Середня-спеціальна:  9 

Середня:  - 

За віком:   

До 30 років:  2 

Від 30 до 60 років:  30 

Старше 60 років:  2 

За родом діяльності:   

Працівники промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку  2 

Працівники агропромислового комплексу  10 

Працівники житлово-комунального господарства  - 

Працівники охорони здоров'я  - 

Працівники освіти, культури  2 

Працівники місцевих держадміністрацій  4 

Пенсіонерів  3 

Осіб, що не працюють  1 

Інші 12 

 

 

9. Відомості про постійні комісії ради. 

 

Назва постійної комісії Кількість 

депутатів 

Прізвище, ім'я, по 

батькові голови 

Від якої партії 

обрано 

Телефон 

З питань бюджету, фінансів, 

управління комунальною 

власністю та соціально-

економічного розвитку 

7 Цобенко Руслан 

Олександрович 

Політичної партії 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

098-979-99-99 

З питань аграрної політики 7 Кравчук Ігор 

Петрович 

Партії «Блок 

Петра Порошенка 

«Солідарність» 

097-271-66-18 

З питань регламенту, 

депутатської діяльності, 

законності, правопорядку, 

взаємодії з правоохоронним 

органами та боротьби з 

корупцією 

6 Бугаєнко Ольга 

Петрівна  

Радикальної 

партії Олега 

Ляшка  

098-122-60-60 

З соціальних питань 6 Туз Сергій 

Віталйович  

Політичної партії 

Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

050-341-10-27 

З питань будівництва, 

архітектури. Транспорту. Зв’язку, 

екології, торгівлі, житлово-

6 Яровий Олександр 

Володимирович 

Політичної партії 

«Опозиційний 

блок» 

067-989-98-48 
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комунального господарства та 

регуляторної політики 

 
 

10. Відомості про фракції та депутатські групи ради. 
 

Назва депутатської фракції/групи Кількість 

депутатів 

Прізвище, ім'я, по батькові  

уповноваженого представника 

Депутатська фракція політичної 

партії «Об’єднання «Самопоміч» 

4 Цобенко Руслан Олександрович 

Депутатська фракція політичної 

партії Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 

8 Чушкін Олексій іванович 

Депутатська фракція політичної 

партії «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

11 Голімбієвський Олег Дмитрович 

Депутатська фракція політичної 

партії Радикальна партія Олега 

Ляшка 

4 Копієвський Михайло Дмитрович 

 
 

11. Відомості про президію районної ради. 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада в раді 

-  -  

 

 

12. Відомості про утворення консультативно-дорадчих органів  

місцевого самоврядування району та районних відділень всеукраїнських асоціацій органів 

місцевого самоврядування. 
 

Назва  Склад 

-  -  

 

 

13. Відомості про засоби масової інформації комунальної форми власності. 

 

Друкований, електронний 

ЗМІ 

Назва Тираж  

(для друкованих ЗМІ) 

Друкований  «Вісник Голованівщини» 4450 
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II. Економічна характеристика району 

 

14. Відомості про загальну характеристику земельного фонду. 

 

№ 

з/

п 

Структура земель Площа, га Відсотків до 

загальної         

площі 

 Всього земель 99208,92 100 

 у тому числі:   

1. землі сільськогосподарського призначення 79944,2435 80,6 

2. землі житлової та громадської забудови 629,44 0,6 

3. землі оздоровчого призначення - - 

4. землі природно-заповідного та іншого природоохоронного 

призначення 

109,71 0,1 

5. землі рекреаційного призначення - - 

6. землі історико-культурного призначення - - 

7. землі лісогосподарського призначення 13602,9482 13,7 

8. землі водного фонду 850,2564 0,86 

9. землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони 

та іншого призначення 

1255,53 1,27 

 

15. Відомості про розподіл земель за цільовим призначенням 

 та функціональним використанням. 
 

Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним 

використанням 

га 

Всього 99208,92 

у тому числі:  

сільськогосподарські угіддя 77798,2435 

з них рілля 71202,5243 

ліси та інші лісовкриті площі 13602,9482 

забудовані землі 4046,73 

землі водного фонду 850,2564 

інші землі 764,65 

 

16. Відомості про питому вагу району в економіці області. 

 

Питома вага району в економіці 

області за обсягом: 

% 

реалізованої промислової продукції 12,8 

продукції сільського господарства 4,0 

виконаних будівельних робіт - 

інвестицій в основний капітал 3,3 

експорту товарів, послуг 4 
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імпорту товарів, послуг - 

доходів місцевих бюджетів 2,6 

роздрібного товарообороту 1,4 

 

17. Відомості про промисловість району. 

 
Кількість суб'єктів ЄДРПОУ 1396 

Загальна кількість підприємств основного кола  13 

Галузева структура промисловості 
 

Питома вага, % 

Промисловість 100 

Добувна промисловість 0,45 

Переробна промисловість 4,5 

з неї: виробництво харчових продуктів та напоїв 4,5 

Легка промисловість 0,85 

Видобування  деревини та виготовлення виробів з неї 0,4 

з неї: целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа - 

Хімічна і нафтохімічна промисловість - 

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та 

скловиробів) 

- 

Металургія та оброблення металу 93,8 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування. - 

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води - 

 

18. 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 

ТОВ «КЛК» приватна Переробка зернових культур, 

виробництво борошна, висівки 

ДП «МВЗ» ДАК 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, 
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м’ясних продуктів 

ПП «Лістонз» приватна Виробництво швейних виробів 

ПП «Ліссва» приватна Виробництво швейних виробів 

ТОВ «Медсервісгруп» приватна Виробництво поліпропіленової 

тканини 

ТОВ «РапсоДія» приватна Виробництво олії соняшникової 

ТОВ «Олександрія – Лідер» приватна Добування шлакового щебеню, 

абразиву 

 
 

19. Відомості про виробництво основних видів продукції сільського господарства. 
 

Виробництво рослинницької продукції  (усі категорії господарств). 

 

 2015 рік Середня 

урожайність 

на 1 га, ц 
тонн 

 

у % до 

2014 року 

Зерно та зернобобові культури 161706 85 43,9 

цукрові буряки (фабричні) - - - 

соняшник 51926 126 25,4 

картопля 23558 88 108 

овочі 8119 81 103,7 

плоди та ягоди  940 138 34,1 

 

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств). 

 

 тонн/тис.шт. 2015 рік у % до 

 2014 року 

м'ясо (реалізація худоби та птиці на 

забій у живій вазі) 

2317,1 103 

молоко 10116,4 99 

яйця 18015 108 

 

 

20. Відомості про споживчий ринок. 

 

Назва показника 2015 рік 

Кількість підприємств торгівлі, усього 247 

з них: магазинів 214 

кількість підприємств ресторанного господарства  33 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, тис. 

грн. 

84310,5 

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, % 

до попереднього року 

7305 

обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в 

середньому за рік, грн.. 

2712 
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21. Відомості про мале підприємництво. 

 

Основні показники 2014 рік 2015 рік 

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, 

одиниць 

52 52 

Середня кількість найманих працівників на одному малому 

підприємстві, осіб 

5 5 

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.  2,22 2,85 

Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, 

млн.грн. 

178951 130667 

Фінансові результати малих підприємств від звичайної діяльності до 

оподаткування,  тис.грн. 

2760,1 2876 

Обсяги сплачених податків, зборів суб’єктами малого підприємництва, 

тис. грн. 

2570 2670 

Питома вага надходжень податків від суб’єктів малого підприємництва  

в загальних обсягах надходжень до  бюджетів усіх рівнів, % 

12 12 

Кількість підприємців-фізичних осіб 967 959 
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22. Відомості про районний бюджет 

а) Доходи: 

тис. грн. 

 

б) Видатки: 

ДОХОДИ Затверджено 

на 2015 рік 

%  

виконання 

Затверджено 

на 2016  рік 

Загальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету, крім освітніх та медичних) 

89099,6 

 

102 80970,8 

у  тому числі:    

Власні і  закріплені  доходи 27341,1 110 28172,9 

з них:    

Податок з доходів фізичних осіб 27325,9 110 28172,9 

Інші надходження (код 21080500) 1,2 104,7  

Адміністративні штрафи та інші санкції 3,5 100,5  

Інші надходження (код 24060300) 10,5 100,6  

Базова дотація з державного бюджету    

Реверсна дотація з державного бюджету    

Стабілізаційна дотація 677,4 100  

Інші дотації 4628,2 100  

Субвенція з державного бюджету  на освіту та  

охорону здоров'я 

56452,9 

 

100 

 

52797,9 

у тому числі:    

освітня 34688,1 100 33407,1 

медична 21764,8 100 19390,8 

Інші субвенції (крім освітніх та медичних) 40017,3 100 44463,3 

РАЗОМ загальний фонд 129711,6 102 125434,1 

    

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного  

бюджету) 

4425 98,7 1693,1 

у  тому числі:    

Власні надходження бюджетних установ 2423,7 102,8 1693,1 

Інші субвенції 2001,3 93,8  

    

    

    

Субвенції з державного бюджету    

у  тому числі:    

    

РАЗОМ спеціальний фонд 4425 98,7 1693,1 

Усього доходи І (без субвенцій) 29764,8 109,4 29866 

Усього доходи ІІ (із субвенціями) 134136,6 101,9 127127,2  
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ВИДАТКИ Затверджено 

на 2015 рік 

% виконання Затверджено 

на 2016  рік 

Загальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету, крім освітніх та медичних) 

92557,1 99,2 

 

81168,5 

Державне управління 1006,7 99,4 1089,9 

Освіта 50116,2 96,7 47592,1 

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного 

бюджету  на освіту 

34688,1 97,1 33407,1 

Охорона здоров'я 24486,6 99,9 19390,8 

у  тому числі  за  рахунок субвенції з державного 

бюджету  на  охорону здоров'я 

21764,8 100 19390,8 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення 5084,8 99,8 5400,9 

Культура і мистецтво 5551,4 99,7 5708,3 

Фізична культура і спорт 899,3 99,8 841,9 

Засоби масової інформації 120 

 

100  

Будівництво    

Сільське  господарство    

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 61,5 94,1  

170000    

Видатки, не віднесені до основних груп 5230,6 93,2 1144,6 

Видатки за  рахунок субвенцій  з державного 

бюджету 

38640,8 99,6 44265,6 

у  тому числі на:    

 

Освіта 

1012,8 98,3 1517,3 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення 37628,0 

 

99,9 42748,3 

    

    

РАЗОМ загальний фонд 131197,9 98,4 125434,1 

    

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного 

бюджету) 

   

у  тому числі:    

Державне управління 50 81,8 60 

Освіта 1889 76 659,8 

Охорона здоров'я 467 98,4 76 

Соціальний  захист та соціальне забезпечення 838,6 95,8 755 

Культура і мистецтво 304,1 88,9 142,3 

Видатки за  рахунок субвенції з державного 

бюджету 

   

у  тому числі:    

    

РАЗОМ спеціальний фонд 3548,7  1693,1 

Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та 

медичних) 

96105,8  82861,6 

Усього видатки  ІІ  
(із субвенціями) 

134746,6  127127,2 
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III. Соціальна характеристика району. 

 

23. Відомості про демографічну ситуацію. 

 

 Загальна  

чисельність населення 

Кількість 

народжених 

Кількість 

померлих 

Природний приріст 

(скорочення) (+/-) 

2014 рік 31546 304 522 -218 

2015 рік 31139 291 583 -292 

 

24. Відомості про населення територіальної громади. 

 

Всього населення: 31139 міграція населення: 
вибулих 

424 

з них: дітей дошкільного 

віку 

1788 прибулих 309 

дітей шкільного віку 3242 Всього працездатне населення  

пенсіонерів 8546 Всього непрацездатного населення  

працездатних громадян  Всього зайнятого населення  

  Всього безробітних 632 

 

25. Відомості про освіту. 

 

Всього навчальних закладів 56 Всього дітей та учнів: 3559 

з них:  з них: дошкільних навчальних закладах 993 

дошкільних навчальних закладів 29 загальноосвітніх навчальних закладів 2566 

загальноосвітніх навчальних закладів 27 з них: кількість учнів 1- 4 класів 1083 

позашкільних навчальних закладів 2 кількість учнів 5-9 класів 1233 

школи - інтернати - кількість учнів 10-11 класів 250 

професійно-технічних навчальних закладів 1 професійно-технічних навчальних закладів  

вищих навчальних закладів - вищих навчальних закладів - 

 

 

26. Відомості про охорону здоров'я. 

 

Всього лікувально-профілактичних 

закладів 

37 амбулаторій 6 

з них:  фельдшерсько-акушерських пунктів 30 

диспансерів - аптек 11 

лікарень 1 з них:  

госпіталів - комунальних - 



13 

 

поліклінік 1 приватних 11 

 

27. Відомості про заклади культури. 

 

Всього закладів культури 62 кінотеатрів - 

з них:  Навчальних закладів 2 

театрів - з них:  

філармоній - музичні школи 1 

бібліотек 31 школи мистецтв 1 

будинків культури 27 художні школи - 

музеїв 2   

 

28. Відомості про оздоровчі заклади, розвиток спорту та фізичну культури. 

 

Всього спортивних об'єктів 135 Кількість оздоровчих закладів - 

з них:  з них: дитячих - 

стадіонів 1 в тому числі заміських - 

спортивних зал 22 санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв - 

спортивних майданчиків 93 бальнеологічні та грязелікарні - 

плавальних басейнів 1 будинки відпочинку - 

спортивних баз - бази та інші заклади відпочинку - 

IV. Інфраструктурна характеристика району. 

 
29. 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 2   

до центрів сусідніх районів    

автодорогами: 

Ульяновка  

Вільшанка  

Новоархангельськ 

Гайворон  

 

25 

45 

53 

55 

  

  

  

  

  

залізницею -   

 

30. Відомості про регулярне транспортне сполучення. 
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Автомобільним транспортом Кількість 

рейсів на добу 

або тиждень 

Залізничним транспортом Кількість 

рейсів на добу 

або тиждень 

з обласним центром 6/42 з обласним центром -  

з м. Києвом 2/14 з м. Києвом -  

з центрами сусідніх районів 8/56 з центрами сусідніх районів 3/3 

 

31. Відомості про наявність містобудівної документації. 
 

 Відомості про дату затвердження 

документації або стадію  

розроблення проекту 

Орієнтовна вартість розроблення  

документації (тис. грн.) 

Відомості про розроблення схеми 

планування території  

Селище Голованівськ 

генеральний план 2015рік 

56,4 

 

32. Відомості про участь у інвестиційних проектах, короткий опис проектів. 

 

Відомості про участь у проектах Короткий опис проектів та результати участі 

Державний Фонд регіонального 

розвитку. 

Реконструкція мережі 

водопостачання смт Голованівськ І 

черга, 998,604тис. грн 

З метою покращення обслуговування населення в подачі якісної 

води. Поліпшення водопостачання громадянам, підвищення і 

збільшення тиску в мережі. 

Капітальний ремонт Побузької 

музичної школи (корпус № 2) 

З метою покращення умов перебування учнів і педагогів закладу. 

Надання якісної освіти. 

Фонд охорони навколишнього 

середовища. 

Будівництво очисних споруд 

Голованівської центральної 

районної лікарні, 1 726,3тис. грн 

Покращення становища з питань охорони довкілля. 

 

33. Відомості про основні проблеми території.  

 

Зміст проблемного питання Пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань 

Реконстуркція об’єктів соціальної 

сфери 

Надання коштів з державного фонду регіонального розвитку 

Стан автомобільних доріг Збільшення фінансування на утримання автомобільних доріг 

загального користування, співфінансування за кошти 

державного бюджету 

 

______________________________ 


