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Про організацію в Голованівському
районі
пасажирських
перевезень
на внутрішньорайонних автобусних
маршрутах загального користування
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 жовтня 2011 року № 897-р
«Про організацію в Кіровоградській області пасажирських перевезень на міжміських та
приміських (внутрішньообласних) маршрутах загального користування» районна державна
адміністрація відмічає, що стан пасажирських автомобільних перевезень на даний час є
стабільним.
Вантажні перевезення автомобільним транспортом в районі за січень-серпень 2011 року
склали – 26,8 тис. тонн, що складає 128,3 % до рівня минулого року.
Вантажооборот – 7,3 млн.т.км., і до січня-серпня 2010 року – 114,7 %.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 8 місяців 2011 року становлять
366,2 тис. пасажирів або 136,7 % до рівня минулого року. Відповідно пасажирооборот
склав – 8,5 млн.пас.км. або 127,3 %.
Основним перевізником в районі є приватне акціонерне товариство «Голованівське
АТП – 13539», яке забезпечує перевезення пасажирів як на приміських так і на міжміських
маршрутах, а саме: 8 приміських та 3 міжміських маршрути.
Затверджено 8 приміських паспортів маршрутів: Голованівськ-Цвіткове; ГолованівськЛащівка; Голованівськ-Олексіївка; Голованівськ-Клинове-Красногірка; ГолованівськПобузьке; Голованівськ-Ємилівка; Голованівськ-Перегонівка; Голованівськ-Люшнювате та
3 міжміських паспорти маршрутів, а саме: Голованівськ-Київ; Голованівськ-Одеса;
Голованівськ-Умань.
Регулярним автобусним сполученням охоплено 43 сільських населених пункти із
загальною кількістю населення 32,5 тис. чоловік.
Дане акціонерне товариство забезпечує також і робочими місцями 22 чоловік. Для
Голованівського району це значна кількість працівників, зважаючи на аграрну спеціалізацію
регіону. Виконує важливу соціальну функцію надаючи можливість пільговим категоріям
громадян, пенсіонерам, людям похилого віку отримувати в районному центрі
смт Голованівськ медичні, соціальні, побутові послуги.
На даний час забезпечено перевезення по приміських та міжміських маршрутах і
практично виконується без зривів, згідно розробленого та затвердженого графіка маршрутів.
З початку 2011 року автобусним транспортом підприємства перевезено
363,2 тис. пасажирів, з них перевезено пільгову категорію пасажирів у кількості 279,8 тис.
чоловік. Виконано пасажирську роботу в обсязі 7203,3 тис. пасажирокілометрів.
Керівництво ПрАТ «Голованівське АТП – 13539» постійно бере участь у конкурсах по
відкриттю нових маршрутів.
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З метою поліпшення стану організації в районі пасажирських перевезень на
внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування:
1. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, управлінню
економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
створити мобільні робочі групи для здійснення перевірок суб’єктів господарювання, які
здійснюють перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах
загального користування, для перевірки виконання ними вимог транспортного
законодавства України та виявлення нелегальних перевізників;
про результати проведених перевірок інформувати головне управління промисловості та
розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації щомісяця до 5 числа протягом
2011-2015 років.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, директору ПрАТ «Голованівське
АТП – 13539», управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
спрямувати кошти спеціальних фондів місцевих бюджетів, у першу чергу на проведення
ремонтних робіт місцевого значення та вулиць населених пунктів, що співпадають з
маршрутами руху автобусів загального користування;
з метою максимального охоплення сільських населених пунктів району автобусним
сполученням проаналізувати маршрутну мережу внутрішньорайонних автобусних
маршрутів загального користування та надати відповідні пропозиції головному управлінню
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 15 листопада 2011 року.
3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, філії «Голованівський
райавтодор», рекомендувати сільським (селищним) головам вжити заходи щодо підготовки
автомобільних доріг до роботи в осінньо-зимовий період, у тому числі приведення у
належний стан смуг відводу даних доріг, про результати повідомити головне управління
промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до 1 листопада 2011 року.
4. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
надати головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури обласної
державної адміністрації до 1 листопада 2011 року пропозиції до проекту Програми розвитку
автомобільного транспорту району на 2012-2016 роки з урахуванням визначення розвитку
мережі автобусних маршрутів загального користування, оновлення та поповнення парку
автобусів, будівництва автомобільних доріг, заходів з безпеки дорожнього руху.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.
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