
                                                                                                      
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  11 жовтня  2013 року        №  346 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної комплексної  

програми розвитку автомобільного транспорту   

та забезпечення безпеки дорожнього 

руху у Голованівському районі на 2013 - 2016 роки» 

 

         Розглянувши поданий  районною державною адміністрацією проект 

районної комплексної програми розвитку автомобільного транспорту  та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2013 - 2016 

роки, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та з метою розвитку автомобільного транспорту, забезпечення безпеки 

дорожнього руху, зниження аварійності на вулично - дорожній мережі, створення 

умов, що сприяють забезпеченню комфортності та безпечного руху , 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити районну комплексну програму розвитку автомобільного 

транспорту  та забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі 

на 2013 - 2016 роки  (додається). 

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, 

територіальним органам міністерств і відомств України в районі, органам 

місцевого самоврядування району, керівникам підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності і господарювання – виконавцям заходів 

цієї програми забезпечити реалізацію заходів районної комплексної програми 

розвитку автомобільного транспорту  та забезпечення безпеки дорожнього руху у 

Голованівському районі на 2013 - 2016 роки.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань енергетики, будівництва, транспорту, зв’язку, 

підприємства та регуляторної політики. 

         

 

Голова районної ради        О.Чушкін 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 11 жовтня 2013року 

№ 346 
 

РАЙОНА  КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі  

на 2013 - 2016 роки 
 

І. Загальні положення 

Районна комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2013 -2016 

роки (далі – Програма) розроблена на підставі: пункту 16 частини 1 статті 43 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законів України "Про 

автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", Указу Президента України від 20 

листопада 2007 року № 1121 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки 

дорожнього руху", постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року 

№ 294 "Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2016 року", розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р "Про затвердження плану 

заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2015 року". 

 

ІІ. Визначення проблеми, 

на розв’язання якої спрямована програма 

Автомобільний транспорт – одна з найвагоміших складових транспортної 

системи району. Його частка в районі у перевезенні пасажирів транспортом 

загального користування становить 80 %. Автомобільний транспорт є основним 

споживачем моторних палив нафтового походження. 

На сьогоднішній день автомобільний транспорт у цілому задовольняє 

потреби економіки та населення у перевезеннях, однак за останні роки виникла 

низка нових проблем, що потребують системного аналізу та вжиття відповідних 

заходів щодо забезпечення сталого розвитку галузі. 

Оновлення рухомого складу автомобільного транспорту відбувається 

повільними темпами - із загальної кількості транспортних засобів майже 70 % 

рухомого складу є технічно та/або морально застарілими. 

 

Структура парку автобусів є неоптимальною, більшість транспортних засобів 

за своєю конструкцією, пасажиромісткістю, вантажопідйомністю, типами кузова, 

класом комфортності, видами спожитого палива, питомими витратами палива та 

екологічністю не відповідає сучасним вимогам. 

Нагальною проблемою залишається підвищення якості пасажирських 

перевезень, оскільки не зменшується кількість порушень автомобільними 

перевізниками вимог законодавства щодо умов та правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, незадовільним є транспортне 



обслуговування у сільській місцевості, недостатньо організовано перевезення осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 

      На сьогодні в районі на автобусних маршрутах загального користування 

немає автобусів пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями. 

В районі залишаються населені пункти, які не охоплені регулярним 

автобусним сполученням.  

Основними причинами неналежного обслуговування автомобільним 

транспортом жителів сільських населених пунктів є: 

висока собівартість приміських перевезень; 

низький рівень платоспроможності жителів сільських населених пунктів; 

порівняно більша питома вага перевезень громадян, яким чинним 

законодавством надано пільги на оплату проїзду; 

недостатньо якісний рівень інфраструктури автомобільних шляхів у сільській 

місцевості. 

Однією з основних проблем є незадовільний стан автомобільних доріг 

загального користування (деформація покриття проїзної частини, що призводить до 

виникнення колійності, напливів, просадок, гребінки та інших видів нерівностей). 

Причиною цього є те, що більшість автодоріг  будувалися, або останній раз 

реконструювалися у 70-ті роки, тому вони не розраховані на сучасну інтенсивність 

руху транспорту та осьові навантаження.           

        Стан доріг - найактуальніша і найболюча проблема. Причина– хронічна 

нестача коштів на фінансування ремонтних та відновлювальних робіт. 

Загальна протяжність автомобільних доріг, які проходять територією 

Голованівського району складає 353,28 км., з них : 

- дорога державного значення Ульяновка-Миколаїв – 37,58 км, а також дороги 

місцевого значення – 315,7 км., з них : 

- територіального значення – 36,1 км; 

- обласного значення – 121,5 км; 

- районного значення – 152,9 км. 

За даними філії «Голованівський райавтодор» станом на 01.01.13 виконано 

ремонтних робіт на суму 3 млн 311 тис.грн., кошти на експлуатаційне утримання 

доріг місцевого значення в сумі  2 939200грн., поточний ремонт 21,7 тис.грн., 

прямі договори склали 251 тис.  

Роботи проводились по облаштуванню доріг, узбіччя та зупинок, ямковий 

ремонт автодоріг. Так зокрема проведено ямковий ремонт на автодорозі 

Ульянівка – Миколаїв загальною протяжністю 43км., та Нерубайка – Ульянівка 

загальною протяжністю 18км. Також здійснено обстановку шляху та ямковий 

ремонт виїздів Голованівськ - вихід на трасу Р-06, та Побузьке - вихід на трасу Р-

06. 

До зимового періоду філією «Голованівський райавтодор» було 

підготовлено: 232,8 тонн солі, 942  м. куб. піску, вивезений протиожеледний 

матеріал на підйоми доріг. Також встановлено 44 комплекти дорожніх знаків. 

 

         Станом на 01.01.2013 року надійшло від сплати  із власників транспортних 

засобів  кошти в сумі  194,6  тис.грн., використано із дорожніх фондів місцевих 

бюджетів 112,5 тис.грн. 



 

Незадовільним залишається стан доріг, що є причиною виникнення місць 

концентрації дорожньо-транспортних пригод (далі ДТП). Недостатнім залишається 

стан безпеки дорожнього руху. 

У зв’язку зі стрімким збільшенням кількості транспортних засобів за останнє 

десятиріччя практично вичерпано ресурсні можливості дорожньо – шляхової 

мережі, що значно погіршує умови руху, екологічну ситуацію, збільшує витрати 

пального та наявність аварійності. 

Темпи розвитку дорожньо – шляхової мережі, обсяги капіталовкладень та 

вжиття заходів, пов’язаних з вирішенням проблем у сфері дорожнього руху та його 

безпеки, не відповідають темпам інтенсифікації дорожнього руху. Заходи, що 

вживаються місцевими органами виконавчої влади для вирішення цієї проблеми, 

мають ситуативний та неузгоджений характер, а недостатнє фінансування 

зазначених заходів зводить їх результативність до мінімуму. 

            

Виконання вимог Закону України "Про дорожній рух" у частині організації 

профілактичної роботи серед дітей залишається актуальним. Це передусім 

стосується навчально-виховних закладів, де не проводяться практичні заняття, 

необхідні для закріплення у дітей відповідних навичок поведінки на вулично-

дорожній мережі. Потребує вдосконалення система надання медичної допомоги 

постраждалим у ДТП. Загальна смертність потерпілих у ДТП значно вище ніж при 

одержанні травм у результаті інших нещасних випадків. 

             

          Вантажні перевезення автомобільним транспортом -39,5 тис.тонн.-97,8%. 

Вантажооборот -8,5  млн.ткм.   77,1%.  

Пасажирські перевезення 343,8 тис. чол.., або 62,1%, пасажирооборот 9,7 

млн.пас.км.-74,9 %. 

        У звітному періоді пасажирський транспорт працював нестабільно. 

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 маршрута. 

 За рік перевезено 302,2 тис.чол. (60% до попереднього року), виконано 

пасажирську роботу -7300,8 тис.пас/км. (67%). Причинами стало погодні умови, 

застарішилий автобусний парк у підприємства. 

Враховуючи рівень ризику отримання матеріальних збитків та загибелі 

людей у результаті дорожньо-транспортних пригод, а також досвід попередніх 

років, ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто 

тільки за рахунок тісної взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, на основі програмно - системного підходу, який 

дозволить забезпечити принцип комплексності у розробці, фінансуванні та 

проведенні визначених програмою заходів. 

 

ІІІ. Визначення мети програми 

 

Метою Програми є створення умов для підвищення ефективності, якості та 

безпеки перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підвищення 



безпеки руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району, зниження 

рівня дорожньо-транспортного травматизму, створення умов, що сприяють 

забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, 

задоволення потреби населення у перевезеннях, зниження рівня екологічного 

навантаження автомобільного транспорту на навколишнє середовище та розвиток 

транспортних коридорів, облаштування придорожнього сервісу, приведення стану 

автомобільних доріг до міжнародних стандартів, ремонт та утримання у належному 

стані вулиць і доріг, функціонування яких є пріоритетним для екстреної медичної 

допомоги. 

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

обсягів та джерел фінансування 

Досягнення мети Програми можливе шляхом: розроблення та реалізації 

комплексу заходів щодо розвитку мережі автобусних маршрутів загального 

користування на території району та її інфраструктури, оновлення та поповнення 

парку автобусів, забезпечення сільських населених пунктів автобусним 

сполученням з районним центром, будівництво, реконструкції, капітального 

ремонту автомобільних доріг загального користування, а також заходів із 

забезпечення безпеки дорожнього руху; підвищення ефективності управління у 

сфері автомобільного транспорту та забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

координації дій суб’єктів управління у сфері автомобільного транспорту та 

забезпеченні безпеки дорожнього руху; 

реалізації комплексу заходів профілактичного характеру щодо зменшення 

кількості ДТП з постраждалими і числа загиблих громадян у ДТП; 

концентрації та ефективного використання фінансових ресурсів на реалізацію 

заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням цієї програми. 

Для організації роботи з реалізації місцевих програм щодо розвитку 

автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху органи 

місцевої влади та самоврядування створюють відповідні робочі групи за участю 

відповідних організацій, відомств та зацікавлених підприємств. 

          Прогнозний обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів 

програми за рахунок усіх джерел фінансування, передбачається у сумі 32 290,395 

тис. грн. (додаток 1). 

 

V. Результативні показники програми 

Виконання Програми до 2016 року дасть змогу забезпечити досягнення 

наступних результатів: 

удосконалення організації нерентабельних, соціально значущих послуг 

автомобільного транспорту, у тому числі перевезення пасажирів у сільській 

місцевості; 

охоплення автобусним сполученням сільських населених пунктів на 100 

%;впровадження диспетчерського управління та контролю за рухом 

пасажирського транспорту з метою забезпечення регулярності руху; 

оновлення рухомого складу автобусів на міських та внутрішньорайонних 

автобусних маршрутах загального користування; 

забезпечення усіх населених пунктів області під’їзними дорогами з твердим 

покриттям; 



зниженням показників аварійності щороку у середньому на 3-5%. 

Позитивний соціальний ефект від реалізації Програми має визначитися за 

рахунок : 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 

поліпшення транспортно-експлуатаційних якостей вулично-дорожньої мережі, 

покращення стану регулювання і контролю транспортних потоків на дорогах; 

забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних 

вантажів; 

підвищення якості транспортних послуг з перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом; 

підвищення оперативності та якості надання допомоги потерпілим у ДТП. 

 

Економічний ефект очікується від: 

зменшення травматизму та смертності від дорожньо-транспортних пригод; 

зменшення невиробничих витрат на перевезення пасажирів та вантажів; 

поліпшення екологічного стану території ; 

збільшення терміну експлуатації автотранспортних засобів; 

забезпечення використання енергоефективних та альтернативних видів 

рідкого та газового палива. 

 

VI. Напрями реалізації та заходи програми 

Напрями реалізації та заходи надаються у додатку 3 до Програми. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 

 

Координацію діяльності щодо реалізації цієї програми здійснює відділ 

енергетики транспорту та зв’язку управління економічного розвитку, торгівлі, 

промисловості та інфраструктури райдержадміністрації. 

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху у Голованівському районі  здійснюють 

відповідальні виконавці – РВ УМВС України в Кіровоградській області, , філія 

«Голованівський райавтодор». 

Виконання заходів Програми забезпечують структурні підрозділи 

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, територіальні 

підрозділи міністерств і відомств в районі, Голованівське відділення ДАІ УМВС 

України в Кіровоградській області,  і підприємства та інформують управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури 

райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених  даною Програмою 

щокварталу до 10 числа місяця наступного за звітним, протягом періоду дії 

Програми. 

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів Управління 

економічного розвитку, торгівлі, промисловості та інфраструктури 

райдержадміністрації інформує Департамент промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації   

___________________________________ 

 



                                                                                                                                

Додаток 1 

до районної комплексної програми розвитку 

автомобільного транспорту та забезпечення 

безпеки дорожнього руху у Голованівському 

районі 

від 11 жовтня 2013року 

№ 

 

            Ресурсне забезпечення районної комплексної програми  

розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього 

руху у Голованівському районі   на 2013-2016 роки  

                                                                                                                                  

(тис.грн.) 
Обсяг коштів, які 

пропонуються  

залучити на 

виконання 

програми 

 

Роки Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 

    

    

    

    

Державний *     7701,3 7800 7850       7950 31 301,3 

бюджет      

Обласний 110,195 110 120 120 460,195 

бюджет      

Місцеві      

бюджети      

(районні бюджети, 
бюджети** 

0 10 10 10 30 

місцевого 121,9 122 125 130 498,9 

самоврядування)      

Інші джерела      

Усього:      

7 933,395 

8042 8 105 8 210 32 290,395 

 
 

*включено кошти на ремонт та експлуатаційне утримання доріг місцевого і 
державного значення  та субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. 
 
**виготовлення буклетів, роз’яснювальна робота в освітніх закладах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток 2 
до районної комплексної програми 
розвитку автомобільного транспорту 
та забезпечення безпеки дорожнього 
руху у Голованівському районі  
від 11 жовтня 2013року 
№  
 
 

Результативні показники виконання районної комплексної 
програми розвитку автомобільного транспорту та забезпечення 

безпеки дорожнього руху у Голованівському районі на 2013-2016р. 

№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

Усього за 

період дії 

програми 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Охоплення автобусним 
сполученням сільських населених 
пунктів 

% 80 100 Максимальне 
охоплення 
сільських 
населених 
пунктів 
автобусним 
сполученням з 
районним 
центром 

2 Впровадження диспетчерського 
управління та контролю за рухом 
пасажирського транспорту з 
метою забезпечення регулярності 
руху 

% 88,2 98 Регулярність 
виконання 
рейсів на 
автобусних 
маршрутах 
загального 
користування 

3 Соціальний ризик ДТПа  

 

-2012 рік  - всього 40 ДТП 

- І півріччя 2013 року –всього 14 

ДТП 

В тому числі 3 загинуло, 

6 травмовано 

Кількість 
осіб 

загиблих 
в ДТП на 
1 тисячу 
населення 

 

 

0,15 

 

 

0,09 

Зниження 
соціального 
ризику загибелі 
в ДТП  

4 Тяжкість наслідків ДТП 

-2012 рік -19 чол. травмовано 

- І півріччя 2013 року -6 

травмовано 

Кількість 
постражд
а- лих  на 
1 тисячу 
населення 

 

0,59 

 

0,187 

 

Зниження 
тяжкості 
наслідків ДТП  

5 Забезпечення підрозділів ДАІ 
спеціальним автотранспортом, 
обладнаним засобами контролю 

од. -            1   1 спеціальних 
транспортних 
засоби 



 

 

 швидкісних режимів, відео та 
звукозаписуючою апаратурою, 
засобами зв'язку та навігації, 
приладами для виявлення 
підроблених документів та 
номерних агрегатів 

    

6 Здійснення заходів щодо 
обладнання у навчально- виховних 
закладах автомістечок та 
забезпечення їх комплектами 
дорожніх знаків, методичними 
матеріалами, комп'ютерними 
програмами, відеоматеріалами, 
посібниками з питань практичного 
вивчення правил дорожнього руху 
та надання першої медичної 
допомоги. 

Авто- 
містечка 

- 3 3 

Автомістечок 

7 Придбання та використання 
пересувних діагностичних станцій 
для здійснення перевірки технічного 
стану окремих видів транспортних 
засобів, у першу чергу 
пасажирських, які відповідно до 
законодавства підлягають 
обов'язковому технічному 
контролю, під час їх експлуатації на 
вулично- дорожній мережі 

од. - 1 1 пересувні 
діагностичні 
станції 

8 Вжиття заходів для зняття з обліку 
місць концентрації ДТП (далі - МК 
ДТП) 

Кількість 
МК ДТП 

- - Зменшення 
МК ДТП на 
60% 



 


