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ПОМІЧНЯНСЬКОЇ  ОТГ 2020 

 

 

 

 
 

Основні дані громади 
Країна Україна 

Регіон Кіровоградська область 

Код КОАТУУ 3521710300 

Населення 10,2 тис.осіб 

Площа 75,73 км2 

Щільність населення 134 

телефонний код +380 (5253) 

Поштовий індекс 27030 

 
Природно - географічні та кліматичні умови: 

 

розташування Місто Помічна знаходиться в центральній частині 
України, входить до складу Кіровоградської 
області. Місто розташоване на відстані біля 70 
кілометрів на південний захід від обласного 
центру – Кропивницького, 24 км. від 
географічного центру України в смт. 
Добровеличківка, на Придніпровській височині. 
Поруч з містом проходить автошлях М-13 
(Кропивницький-Кишинів).  

ґрунти Переважно чорноземи 

корисні копалини В основі геологічної будови залягає 
докембрійський кристалічний фундамент, цим 
зумовлене багатство та різноманітність 
мінеральних ресурсів – граніт, глина, мінеральні 
фарби, пісок тощо 

клімат 
Клімат  на  території  громади  вважається  
помірно-континентальним.  

Середньорічна кількість опадів становить 463 
міліметри. 



Середньорічна температура повітря — 8,7 
градусів Цельсія. 

Переважаючі вітри — північно-східного, східного і 
північно-західного напрямів. 

водні ресурси За 9 км на захід від міста протікає притока 
Ситнюхи річка Чорний Ташлик 

Адміністативно-територіальний устрій району/міста/ОТГ 
Районний центр/ місто обласного 
значення/адміністративний центр ОТГ) 

м.Помічна 

Кількість міст 1 

Кількість міських рад 1 

Кількість селищ  

Кількість селищ міського типу  

Кількість селищних рад  
Кількість сіл 3 

Кількість сільських рад  
Кількість міських об'єднаних територіальних 

громад 
 

Кількість міських рад об'єднаних територіальних 

громад 
 

Кількість селищних об'єднаних територіальних 

громад 
 

Кількість селищних рад об'єднаних 

територіальних громад 
 

Кількість сільських об'єднаних територіальних 

громад 
 

Кількість сільських рад об'єднаних 

територіальних громад 
 

*-заповнюється відповідно до адміністративно-територіального розподілу 

Відстань 
До найближчої залізничної станції ст.Помічна 

Автошляхами  

до м. Кропивницький 80 км 

до м. Києва 325 км 

Залізницею  

до м. Кропивницький 85 км 

до м. Київ 401 км 

Інфраструктура території 
Дороги: Загальна протяжність доріг - 90,0 км 

 Місцевого значення - 76,0 км  
Державного значення – 14,0 км 

Газопроводи: всього                              км, з них: 
високого тиску              км; 
середнього тиску          км; 
низького тиску               км. 

Кабельні лінії зв’язку 

 
                                    72,0    км 

Структура земельного фонду 
Загальна площа земель, га  7573,8 

з них :  

землі сільськогосподарського призначення 6309,5213 

ліси та лісовкриті площі 156,2424 

забудовані землі 183,4689 



землі  під водою 119,6121 

Основні підприємства району/міста ОТГ 

кількість юридичних осіб, усього  80 

Промислові підприємства: 2 од. 

у т.ч. з переробки сільсьгосппродукції 2 од. 

Відомості про найбільші промислові підприємства 

Назва підприємства Основний вид діяльності 

ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» збереження та переробка с/г продукції 

ТОВ Кампанія «Зерноторг» збереження та переробка с/г продукції 

Кількість суб’єктів господарювання, основним 
видом діяльності яких є сільське господарство 

46 

Відомості про найбільші агроформування: 

Назва підприємства Основний вид діяльності 

СТОВ «МИР» вирощування зернової продукції 

СТОВ «СТЕП-АГРО» вирощування зернової продукції 

ТОВ «ЗГОДА» вирощування зернової продукції 

  

Об’єкти соціальної сфери 
Заклади освіти 8 

дошкільні заклади 3 

Денні загальноосвітні навчальні заклади 4 

Навчально-виховні комплекси  

Дитячі позашкільні установи 2 

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації  

ВНЗ І-ІІ  рівня акредитації  

Професійно-технічні навчальні заклади  

  Заклади охорони здоров’я 13 

Лікарняні заклади 1 

Лікарські амбулаторно-поліклінічні заклади 3 

Аптечні заклади 9 

Заклади культури 7 

Клубні заклади 2 

Бібліотеки 4 

Музеї 1 

Спортивні об’єкти 26 

Стадіони 1 

Спортивні майданчики                                             14 

Спортивні зали 4 

Футбольні поля 5 

Плавальні басейни - 

Тренажерні зали 2 

Заклади соціального захисту: 1 

Об’єкти торгівлі: 176 

підприємств – юридичних осіб 10 

фізичних осіб 135 

Заклади ресторанного господарства, усього 5 

у т.ч. що мають обладнання для приготування їжі 5 

Заклади побутового обслуговування з надання 
послуг: 

 

Перукарні 8 

лазні - 



з ремонту взуття, одягу 2 

ремонту та пошиття одягу 2 

з ремонту  складної побутової техніки - 

з ремонту та технічного обслуговування 
транспортних засобів 

4 (1-СТО; 3 – мийка та шино монтаж) 

з ремонту годинників та ювелірних виробів - 

хімічної чистки виробів                                                                                                                                                                                                    
пральні 

- 

Готелі - 

назва місткість 

- - 

Контактна інформація 
Відділ фінансів, економіки та інвестицій 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради 
27030, Кіровоградська область, 
Добровеличківський район, м.Помічна,              
вул. Перемоги, 91                                                          
тел.(05253) 27 2 60                                                        
e-mail:  sekretar@pomichnamr.gov.ua 
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