
Звернення депутатів Голованівської районної ради  

щодо  формування адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального рівня на заході Кіровоградщини 

 

Ми, депутати Голованівської районної ради, звертаємося до Вас з метою 

висловити нашу позицію як органу місцевого самоврядування з приводу 

формування адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального 

рівня на території західної частини Кіровоградської області.  
Це досить складне та відповідальне завдання, оскільки захід 

Кіровоградщини - територія з низькою густотою населення (25,6 осіб/км
2
), де 

немає жодного міста з населенням більше 50 тис. осіб, яке б могло 

безальтернативно стати центром відповідної одиниці субрегіонального рівня, як 

того вимагають критерії, викладені у  методичних рекомендаціях Мінрегіону. 

Більше того, наявні в складі даної території такі невеличкі міста, як 

Новомиргород, Мала Виска, Новоукраїнка знаходяться в 60-ти кілометровій 

зоні доступності до межі міста Кропивницького і природно мають досить 

високий рівень соціальної та економічної інтеграції з обласним центром, який в 

свою чергу найбільш ефективно спроможний забезпечити здійснення 

повноважень територіальних органів державної влади та представництво 

спільних інтересів громад, що розташовані в зоні його доступності.  

Натомість, решта населених пунктів Гайворонського, Благовіщенського, 

Голованівського, Новоархангельського, Вільшанського та 

Добровеличківського  районів, на території яких проживає близько 158 тисяч 

осіб населення, значно віддалені від обласного центру (від 90 до 200 км) та 

цілком справедливо мають очевидні підстави для формування окремої 

адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального рівня. Такий район 

(округ) буде компактним (5535 км
2
), географічно цілісним, нерозривним та 

відповідатиме критеріям директиви № 1059/2003 Європейського Парламенту і 

Ради «Про створення загальної класифікації територіальних одиниць для 

статистики (NUTS)». 

 



Складність визначення адміністративного центру західного району 

(округу) Кіровоградщини, полягає в тому, що окреслена територія значною 

мірою знаходиться в зоні доступності таких потужних, економічно активних 

центрів як м. Умань Черкаської області та м. Первомайськ Миколаївської. Саме 

тому, невдале розташування адміністративного центру, яке залишить поза 

межами зони доступності (60 км) більшість  населених пунктів західного 

району (округу), спричинить  посилення соціально-економічної інтеграції цих 

територій з указаними вище адміністративними центрами інших областей, що в 

свою чергу посилить внутрішню медичну, освітню, трудову міграцію жителів 

заходу Кіровоградщини до інших регіонів. Все це, разом з більш глобальними, 

загальнодержавними тенденціями урбанізації, зниження чисельності 

працездатного населення, тощо, з часом може суттєво ускладнити існування 

області в цілому, населення якої й без того менше одного мільйону осіб. 

 

Також варто зазначити, що майже всі сьогоднішні районні центри західної 

частини Кіровоградської області, досить подібні між собою за багатьма 

параметрами, мають схожу інфраструктуру та потенційно готові бути центром 

нової адміністративно-територіальної одиниці, однак з ряду причин, найбільш 

оптимальним є розташування адміністративного центру в смт. Голованівськ.  

 

 
 

В 60-ти кілометровій зоні доступності до межі смт. Голованівськ 

знаходиться абсолютна більшість населених пунктів окресленого району 

(округу). Завдяки оптимальному розташуванню, щоб якісно зв’язати всі 

сьогоднішні районні центри з смт. Голованівськ необхідно утримувати  лише 

193 км доріг, з яких 145 км територіальних, решта 48 км загальнодержавного 

значення (Н24, М05), які проходять повз нього.  

 



Крім того, Голованівськ – фінансово спроможна територія яка має в 

наявності необхідну інфраструктуру для розміщення місцевого органу 

виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади та органу місцевого самоврядування району. Для прикладу, ряд установ 

та територіальних органів державної виконавчої влади, що базуються у смт. 

Голованівськ, досить тривалий час  здійснюють свої повноваження на території 

Гайворонського, Благовіщенського, Вільшанського, Новоархангельського, 

Добровеличківського та інших районів, які входять до зони їхнього 

обслуговування, а саме:  

-  Голованівське управління ГУ ДФС у Кіровоградській області; 

-  Голованівський відділ поліції ГУНП у Кіровоградській області; 

-  3-й державний пожежно-рятувальний загін Кіровоградської області; 

- Голованівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби у 

Кіровоградській області; 

- Голованівська міжрайонна державна лабораторія державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

- Голованівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

- Головний державний інспектор управляння Держпраці у Кіровоградській 

області; 

- Державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської області; 

- Окружна виборча комісія. 

 

Зважаючи на викладене,  слід зазначити, що смт. Голованівськ вже 

сьогодні, де-факто, сформувався як базовий центр заходу Кіровоградщини для 

багатьох державних органів та є оптимальним варіантом для розташування 

адміністративного центру, що забезпечить сталий розвиток всіх громад, які 

входитимуть до складу цієї адміністративно-територіальної одиниці та 

розвиток області в цілому. Тому, опираючись на переконання, що реформа 

адміністративно-територіального устрою України має проходити в форматі 

широкого діалогу, висловлюємо щирі сподівання на те, що наша позиція та 

наведені аргументи будуть представлені, сприйняті та враховані при прийнятті 

фундаментального для України рішення про формування нового 

адміністративно-територіального устрою. 

 

      Схвалене на ХХХІV сесії  

      Голованівської районної ради VІІ скликання 

      07 лютого 2020 року 

       

 


