УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 29 » листопада 2011 року

№ 880-р
смт Голованівськ

Про підвищення безпеки дорожнього
руху, у тому числі впровадження
організаційних,
методичних,
інформаційних заходів серед учасників
дорожнього руху
Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією Голованівського
району складає 353,28 км., з них: дорога державного значення Ульянова-Миколаїв –
37,58 км, а також дороги місцевого значення – 315,7 км., з яких територіального значення –
36,1 км; обласного значення – 126,7 км; районного значення – 152,9 км.
Дороги місцевого значення знаходяться на балансі Служби автомобільних доріг у
Кіровоградській області та обслуговуються ДП «Кіровоградський облавтодор» філією
«Голованівський райавтодор».
За січень-жовтень 2011 року були використані кошти на експлуатаційне утримання доріг
місцевого значення в сумі 1408,8 тис. грн., за рахунок субвенції – 472,6 тис. грн., поточний
ремонт – 168,3 тис. грн. та 1313,7 тис. грн., на виконання робіт за прямими договорами, з
них: Голованівська селищна рада – 20,9 тис. грн., Побузька селищна рада – 26,6 тис. грн.,
Перегонівська сільська рада – 11,0 тис. грн., Вербівська сільська рада – 8,9 тис. грн.,
Шепилівська сільська рада – 4,1 тис. грн., Пушківська сільська рада – 10,9 тис. грн.,
Липовеньківська сільська рада – 12,4 тис. грн., Свірнівська сільська рада – 5,0 тис. грн.,
Побузький феронікелевий комбінат – 1213,9 тис. грн. Всього використано коштів, з початку
року – 3363,4 тис. грн.
Роботи проводились на таких автомобільних дорогах:
Нерубайка – Ульяновка;
Умань – межа Черкаської області – Перегонівка;
Межирічка – Журавлинка;
Голованівськ – вих. Р-06;
Побузьке – вих. Р-06 та інших дорогах місцевого значення.
Стосовно вулично-шляхової мережі, яка відноситься до комунальної власності та стоїть
на балансі сільських та селищних рад було проведено ремонтні роботи вулиць в
с. Шепилове, Вербове, Пушкове, Грузьке, Журавлинка, Капітанка, Люшнювате, Роздол,
Розкішне, Липовеньке, також за кошти ТОВ «ПФК» було проведено ремонтні роботи вул.
Первомайська в смт Побузьке та вул. Гагаріна, К.Маркса в с. Свірнево, за рахунок
субвенцій проведено ремонт вулиць 50 років Жовтня, Пушкіна, Енгельса, Тиха у
смт Голованівськ.
На виконання заходів даної програми затвердженні та профінансовані видатки в сумі
25 тис. грн.
Відповідно до заходів обласної програми «Центральний регіон – 2015» по
Голованівському районі заплановано проведення ремонтів автобусних стоянок населених
пунктів та їх будівництво. На сьогодні за спонсорські кошти проведені ремонтні роботи в
с. Грузьке, Клинове, Голованівськ, Семидуби, Крутеньке та інші.
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Вантажні перевезення автомобільним транспортом в районі за січень-вересень 2011 року
склали – 29,2 тис. тонн, що складає 128,1 % до рівня минулого року.
Вантажооборот – 8,2 млн. т. км. і до січня-вересня 2010 року – 115,4 %.
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом за 9 місяців 2011 року становлять
414,4 тис. пасажирів або 139 % до рівня минулого року. Відповідно пасажирооборот склав –
9,7 млн. пас. км., або 130,6 %.
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: приміські – 8 маршрутів; міжміські – 3 маршрути.
Затверджено 8 приміських паспортів маршрутів: Голованівськ – Цвіткове; Голованівськ –
Лащівка; Голованівськ – Олексіївка; Голованівськ – Клинове – Красногірка; Голованівськ –
Побузьке; Голованівськ – Ємилівка; Голованівськ – Перегонівка; Голованівськ –
Люшнювате та 3 міжміські паспорти маршрутів: 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
практично виконується без зривів згідно розробленого та затвердженого графіка маршрутів.
З початку 2011 року автобусним транспортом підприємства перевезено
443,1 тис. пасажирів, з них перевезено пільгову категорію пасажирів у кількості
279,8 тис. чоловік (138,1 %). Виконано пасажирську роботу в обсязі 9059,1 тис.
пасажирокілометрів, або 134,2 % до рівня минулого року.
За жовтень 2011 року автобусним транспортом перевезено 44,4 тис. пасажирів. З них
перевезено пільгову категорію пасажирів у кількості 32,9 тис. чоловік. Виконано
пасажирську роботу в обсязі 907,6 тис. пасажирокілометрів.
При районній державній адміністрації створена дана робоча група та затверджена
розпорядженням голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2010 року № 726-р на даний час
в зв’язку з кадровими змінами поновлений її склад. З початку поточного року проведено
4 засідання даної групи, а також здійснено виїзди по внутрішньорайонних маршрутах щодо
забезпечення перевезення пільгових категорій населення, та фактичної кількості їх
перевезення, розпорядку руху транспорту.
Дотримання графіків руху автобусів, проведення роботи щодо виявлення фізичних осіб,
які займаються перевезенням пасажирів без відповідних дозволів, наведення порядку в
пільговому обслуговуванні населення району, а також перевезення пасажирів стоїть на
постійному контролі у райдержадміністрації.
ПрАТ «Голованівське АТП-13539», оформляючи паспорти маршрутів приміських
перевезень, взяло на себе зобов’язання щодо забезпечення підвищення рівня комфортності
пересування ветеранів війни на транспорті шляхом організації проміжних зупинок. Також
згідно існуючого законодавства визначено місця для сидіння ветеранів війни у
транспортних засобах автопідприємства.
Водії місцевого підприємства «Голованівське АТП-13539» періодично проходять
відповідний інструктаж щодо культурного обслуговування та надання належної допомоги
інвалідам та особам з обмеженими фізичними можливостями. Кожний пасажирський
автобус забезпечений відповідною візуальною інформацією щодо назви маршруту руху та
іншою допоміжною інформацією. Персонал автостанцій Голованівського району відповідно
до посадових інструкцій ознайомлений та володіє елементарними навичками допомоги
інвалідам, забезпечує у разі потреби високу культуру їх обслуговування.
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Оцінюючи реальну потребу інвалідів та осіб з обмеженими фізичними можливостями в
пасажирському обслуговуванні та відповідний попит на квитки таких категорій громадян
повідомляємо, що на території Голованівського району немає необхідності у створенні
диспетчерської служби для замовлень та доставки квитків таким громадянам.
Вуличний рух населених пунктів Голованівського району не регулюється світлофорами
за відсутності такої потреби та обмеженості місцевих бюджетів.
З початку року на автодорогах району працівниками Державтоінспекції району було
виявлено 1172 порушень правил дорожнього руху і складено протоколи даних порушень.
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 21 листопада 2011 року № 1009-р, з метою
підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування і
вулично-дорожньої мережі населених пунктів району:
1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації забезпечити:
фінансування заходів районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 20082012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 червня 2008 року № 216, та
внесеними змінами від 25 вересня 2009 року № 287;
під час зимового періоду систематичне висвітлення в місцевих засобах масової
інформації актуальних питань профілактики аварійності на автомобільних дорогах
загального користування державного значення та на вулично-дорожній мережі;
вивчення питання щодо розроблення спеціальних режимів зимового паркування на
вулично-дорожній мережі.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити проведення обстеження
навчальних закладів району щодо наявності куточків безпеки дорожнього руху, стану
забезпечення їх комплектами дорожніх знаків, навчально-методичними посібниками,
комп’ютерними програмами, відеоматеріали тощо. Про результати проведених перевірок
проінформувати управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації до
5 грудня 2011 року.
3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації надати
головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації до
12 грудня 2011 року інформацію про стан виконання відповідних пунктів даного
розпорядження.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови
районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

