Соціально-економічний паспорт м.Первомайський
за 2015 рік
Площа

30,8 кв.км (3083,1 га), 0,1 % від території Харківської області.
Станом на 01.01.2016:
- передані громадянам у приватну власність земельні ділянки
площею 811,7853 га:
в т.ч.:
- для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових
будинків – 425,2168 га;
- для садівництва –125,8793 га;
- для гаражного будівництва – 3,8201 га;
- для особистого селянського господарства – 256,8691 га.

Відстань

Від м. Первомайський до м. Харків:
- по залізниці – 88 км;
- по шосейній дорозі – 86 км.

Географічні дані

Місто Первомайський відноситься до континентальної області
помірного кліматичного поясу. Згідно схеми агрокліматичного
районування територія міста характеризується як недостатньо волога
з теплим літом і помірною зимою. Гідромережа міста включає
невеликі штучні водойми, ставки (найбільший з яких – Сиваш).
Ґрунтовий покрив міста неоднорідний, він характеризується
переважністю зональних степових ґрунтів: чорноземів звичайних
глибоких і чорноземів мало і середньо-гумусних, та важко
суглинкових і легко глинистих. В ландшафтному відношенні
територія міста розташована в степовій зоні.

Границі

Місто Первомайський розташовано в центрі Первомайського району.
На півночі Первомайський район межує з Зміївським районом, на
сході – з Балаклійським, на півдні – з Лозівським, на південному
заході – з Сахновщинським, на заході – з Кегичівським, на
північному заході – з Нововодолазьким районом Харківської області.
Адміністративно-територіальний устрій

Характеристика міської ради
та виконкому
Первомайська міська рада складається з 34 депутатів.
Чисельність працюючих (за штатним розкладом):
апарату міської ради - 3 особи,
апарату міськвиконкому - 30 осіб.
Населення

Чисельність населення станом на 01.01.2016 (тис.осіб):
- наявне населення – 30,6
- постійне населення – 31,0
Природний рух населення за 2015 рік (осіб):
- кількість народжених – 285
- кількість померлих – 507
Природне зменшення – - 222
Щільність населення на 1 кв.км. – 1000 осіб.

Зайнятість населення
Середньооблікова кількість штатних працівників – 4159 осіб
Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
за 2015 рік - 2612 грн.
у % до 2014 року – 118,8.
Станом на 01.01.2016 на обліку в міськрайонному центрі зайнятості
перебувало – 1207 чол.,
з них безробітних – 1193 чол.
Працевлаштовано – 1147 чол.
Рівень працевлаштування – 31,0 %
Взяли участь у громадських роботах - 754 чол.
Надана одноразова допомога по безробіттю для занять підприємницькою
діяльністю 48 чол.
Промисловий комплекс
Станом на 01.01.2016 кількість промислових підприємств – 7:
- ТОВ КВФ «Рома»;
- ТОВ «Терра»;
- ПП «Екіпаж»;
- ТОВ «Надія»;
- ТОВ «Первомайська трикотажна фабрика»;
- ПК ВУВКХ;
- ПКП «Тепломережі».
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (без ПДВ та
акцизу) за 2015 рік – 779008,4 тис.грн.
у % до 2014 року – 171,9.
ТОВ комерційно-виробнича фірма «Рома»
Адреса: 64100, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Шевченко, 24
Виробляєма продукція: хліб і хлібобулочні вироби, борошно, сухарі, печиво,
пироги та тістечка.
Стабільно працює на ринку України з серпня 1992 року.
Розширення асортименту та якості продукції дозволяють постійно
збільшувати обсяги її реалізації. Наявність власного автопарку сприяє
розширенню географії збуту борошна і хлібобулочних виробів, забезпечення
своєчасної доставки продукції в торгові точки. Оснащена сучасним
обладнанням лабораторія контролює всі стадії виробництва - від
надходження сировини до випуску готової продукції.
ТОВ «Терра»
Адреса: 64100, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Вчительська, 1А
Підприємство почало працювати з лютого 1998 року.
Виробляєма продукція: крупи, пластівці швидкого приготування, каші
моментального приготування.
Входить до числа передових підприємств України. На заводі налагоджено
повний технологічний цикл виробництва, що дозволяє контролювати якість
продукції на всіх етапах його виробництва, починаючи від приймання
сировини і закінчуючи фасуванням готової продукції в сучасні види
упаковки, що відповідає вимогам самого вишуканого споживача, як на
Україні так і за кордоном.
ПП «Екіпаж»
Адреса: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Дорожня, 28
Почало працювати з 2000 року.

Виробляєма продукція: металопластикові вікна, двері, балконні блоки, рами,
москітні сітки, алюмінієві фасади та вхідні групи.
Один з найбільших виробників віконних конструкцій східної України. Для
виробництва металопластикових конструкцій використовуєтся сучасне
високоточне австрійське обладнання. Співпрацює з найкращими
європейськими виробниками комплектуючих та сировини.
ТОВ «Первомайська трикотажна фабрика»
Адреса: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Дорожня, 3
Почало працювати з 2012 року.
Виробляєма продукція: робочі трикотажні рукавиці, чоловічі та жіночі
шкарпетки.
Молоде підприємство, яке враховує нові тенденції та успішно розвивається.
ТОВ «Надія»
Адреса: 64102, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Дорожня, 2
Почало працювати з 2004 року.
Виробляєма продукція: зернобобові крупи та пластівці швидкого
приготування.
Потужності підприємства дозволяють виробляти до 3 тисяч тон круп’яної
продукції на місяць, асортимент яких нараховує більше двох десятків
найменувань.
ПКП «Тепломережі»
Адреса: 64100, Харківська обл., м.Первомайський, ½ м-н, д/с №9
Рік заснування: 2001 р.
Виробляєма продукція: теплоенергія.
Первомайське комунальне виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства
Адреса: 64100, Харківська обл., м.Первомайський, вул.Комарова, 1
Рік заснування: 1995 р.
Виробляєма продукція: вода питна.
Будівництво
За 2015 рік за кошти суб’єктів підприємницької діяльності у соціальновиробничій сфері введено в експлуатацію 3 об’єкти:
- торгово-розважальний центр (1/2 м-н);
- павільйон роздрібної торгівлі (вул.Залізнична);
- зерноочисне відділення ТОВ «Надія» (вул.Дорожна, 2).
Населенням введено в експлуатацію 14 індивідуальних житлових будинків
загальною площею 1287 кв.м.
Транспорт
Перевезення пасажирів в місті здійснюються 3 міськими
маршрутами: «Кільцевий» (залізничний вокзал - залізничний вокзал),
«Кільцевий-Сиваш», «Залізничний вокзал - Промзона» 4 автобусами.
Обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом,
з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб,
по м.Первомайський склав 97,5 тис.тонн.
у % до 2014 року – 64,5
Вантажооборот склав 18,6 млн.ткм.
у % до 2014 року – 68,2

Торгівля і сфера послуг
До сфери споживчого ринку міста входять (одиниць):
- об’єкти торгівлі, всього – 313
в т.ч.:
магазини

– 226 (з яких 65 магазина з реалізації
продовольчих товарів та 3 магазина типу
супермаркет)
кіоски
– 34
аптеки
– 22
АЗС та АГЗС
–9
торговий центр
–1
відділи у магазинах – 21
- об’єкти ресторанного господарства, всього - 27
в т.ч.:
пивбар
–6
кафе
– 21
- об’єкти побутового обслуговування - 84
в т.ч.:
ремонт взуття
–8
ремонт і пошив одягу
–5
послуги перукарень
– 22
ремонт теле-радіоапаратури
–3
ремонт годинників
–1
фотопослуги
–4
інші (СТО, мийка, автостоянки, ритуальні, косметичний кабінет) - 41
- ринки – 6
Розвиток малого бізнесу
Станом на 01.01.2016 року в місті зареєстровано:
- 115 малих підприємств.
- 952 фізичних осіб-підприємців.
На 10 тис. осіб наявного населення припадає 37 малих підприємств.
Середньорічна чисельність працюючих на малих підприємствах – 540 чол.
Житловий фонд
В місті налічується 1854 житлових будинки.
Загальна площа житлових приміщень – 715,6 тис.кв.м.
Всього квартир (з гуртожитками та приватними будинками) - 14796
Кількість квартир без приватних будинків – 12664,
з них кооперативні – 522
загальна площа кооперативних квартир – 26574 кв.м.
житлова площа кооперативних квартир – 16881 кв.м.
Кількість кімнат у гуртожитках – 518
Кількість ОСББ – 9
Кількість квартир в ОСББ – 231
Житлова площа квартир в ОСББ – 6963 кв.м.
Загальна кількість багатоквартирних житлових будинків – 204
в т.ч. п’ятиповерхові будинки та вище – 133
Кількість будинків обладнаних каналізацією – 146
Кількість будинків обладнаних централізованим опаленням – 185
Кількість будинків, обладнаних водопостачанням – 146
Кількість будинків, обладнаних газопостачанням – 145
Загальна довжина водопровідних мереж – 102,5 км.

Загальна довжина каналізаційних мереж – 103,9 км.
Загальна протяжність теплових мереж – 31,2 км.
Загальна протяжність доріг у місті – 55,422 км.
в т.ч. з асфальтобетонним покриттям – 55,422 км.
Гуманітарна сфера
До установ освіти входять:
6 дитячих дошкільних закладів на 1200 місць, де на кінець 2015 року
перебувало 1160 дітей.
7 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.
Кількість учнів в школах – 2936.
- будинок дитячої та юнацької творчості;
- дитячо-юнацька спортивна школа;
- професійний ліцей, де навчалось 318 учнів;
В структуру установ охорони здоров’я входять:
- КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Первомайське відділення;
- КЗОЗ «Первомайська центральна районна лікарня»:
відділення:
- стоматологічне
- поліклінічне доросле
- поліклінічне дитяче
- загально-хірургічне
- пологове
- загально-терапевтичне
- денний стаціонар
- клініко-діагностична лабораторія
- жіноча консультація
- інфекційне
- відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії;
- КЗОЗ «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»:
- 13 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини;
- 15 ФАПів
Кількість лікарняних ліжок – 160;
Існуюча мережа закладів культури:
- Палац культури „Хімік” на 1004 місць;
- Сиваський сільський клуб на 200 місць;
- 3 бібліотеки, бібліотечний фонд – 177549 примірників;
- Краєзнавчий музей, фонд якого складає 15491 музейних предметів.
- Школа мистецтв (музична та художня школи), де навчалось 280 учнів.
Фінанси
Всього доходи міського бюджету (з урахуванням трансфертів) склали
167008,4 тис.грн.
в т.ч.:
- власні надходження – 29921,4 тис.грн.;
- дотація з державного бюджету – 20047,1 тис.грн.
- субвенція – 117039,9 тис.грн.
Заборгованість до міського бюджету на кінець 2015 року – 699,3 тис.грн.

