ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з проведення
5 –го Глобального тижня безпеки дорожнього руху
з 06 по 12 травня 2019 року
1. Прес-конференція з нагоди початку проведення 5-го Глобального тижня безпеки
дорожнього руху. Презентація та оголошення початку щорічного Всеукраїнського
конкурсу фото та відео робіт.
06.05.2019, 10.00 - 11.00
Інформаційне агентство УКРІНФОРМ
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16

2. Форум з безпеки на транспорті.
07.05.2019, 10.00 - 15.00
Готель «Козацький»,
м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3
3. Загальнонаціональна акція «Здай кров – врятуй життя».
Здача крові для використання в лікуванні постраждалих у ДТП.
08.05.2019, 8.00 - 10.00
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України,
м. Київ, вул. В. Чорновола, 28/1
06.05 - 12.05.2019
в усіх регіонах
4. Проведення у взаємодії з регіональними підрозділами Міністерства освіти і науки
України єдиного національного уроку «Безпека на дорозі – безпека життя».
Підготовка до участі у соціальному проекті «Безпечна країна».
08.05.2019
м. Київ
06.05.2019-12.05.2019
в усіх регіонах

5. Проведення індивідуальних та групових профілактичних бесід з учнями, що
мають велосипеди, роликові ковзани, скейти та інші сучасні засоби переміщення з
питань безпеки дорожнього руху.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
6. Проведення бесід з батьками учнів, з акцентуванням уваги на проблеми щодо
забезпечення захисту життя та здоров’я дітей в процесі дорожнього руху,
поліпшення засвоєння дітьми норм безпечної поведінки.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
7. Цільові профілактичні заходи:
- «Свідомий пішохід» спрямований на профілактику правопорушень пішоходів;
- «А ти пристебнутий?» спрямований на попередження та профілактику
правопорушень серед водіїв та пасажирів транспортних засобів;
- акція «Дитина наслідує приклад батьків»;
- розробка пам`яток-буклетів «Небезпечні та безпечні місця переходу вулиць
нашого міста». Розповсюдження буклетів серед учнів;
- проведення відкритих уроків «Надання домедичної допомоги під час ДТП» в
загальноосвітніх навчальних закладах.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
8. Масові заходи, присвячені безпеці дітей на дорозі. Проведення циклів виховних
заходів з питань повторення знань з безпеки дорожнього руху у формі бесід,
вікторин, конкурсів, творчих робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок,
інсценізацій, рольових і сюжетних ігор, створення відеороликів соціальної реклами,
театралізованих та аматорських вистав у навчальних закладах, конкурсів малюнку
на асфальті та виставок дитячих малюнків.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
9. Інформаційна компанія у ЗМІ (ТВ, інтернет, друковані видання та інші).
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
10. Проведення спільно із представниками ЗМІ, зацікавленими організаціями
профілактичних акцій, поширення соціальної реклами з попередження ДТП,
широкої роз’яснювальної роботи і пропаганди безпеки дорожнього руху.
06.05.2019 -12.05.2019
НПУ, ГУНП України м. Київ,
в усіх регіонах

11. Проведення регіональних заходів за підтримки та участі:
Обласних державних адміністрацій, Районних державних адміністрацій, у тому
числі Департаментів дорожнього господарства, транспорту та зв’язку обласних
державних адміністрацій, Обласних департаментів освіти і науки, Київської міської
державних адміністрацій, Управлінь
охорони здоров’я обласних державних
адміністрацій, Міських рад, Обласних управлінь державної служби України з
безпеки на транспорті, Управлінь національної поліції України, регіональних
підрозділів ДСНС та інших.
12. Участь закладів освіти за напрямками:
- проведення конкурсу плакатів на тему: «Як я виконую правила дорожнього руху»;
- проведення тематичних годин на тему: «Виконання правил дорожнього руху –
запорука збереження здоров’я та життя»;
- розробка пам’ятки для студентів «Пам’ятай про небезпеку на дорозі»;
- конкурс малюнків «За безпеку на дорозі»;
- демонстрація відеофільмів з профілактики ДТП;
- проведення тестів для студентів на знання правил дорожнього руху;
- створення кутків безпеки дорожнього руху;
- розроблення презентації на тему: «Правила безпечної поведінки на вулицях і
дорогах», «Причини ДТП та шляхи їх попередження»;
- проведення виховних годин та занять на теми: «Типові дорожньо-транспортні
ситуації підвищеної небезпеки. Розгляд та аналіз прикладів ДТП», «Нормативно –
правове регулювання дорожнього руху»,
«ДТП та види відповідальності»,
«Правила дорожнього руху - права та обов’язки водіїв та пасажирів»;
- випуск стінгазети: «Безпечна поведінка студентів на вулицях і дорогах»;
- конкурс стіннівок: «Дорожній рух. Безпека. Обережність», «Безпечна поведінка
студентів на вулицях і дорогах»;
- розповсюдження агітаційних листівок;
- цикл радіопередач з ПДР «Дотримуйся правил-збережи життя»;
- круглий стіл: «Актуальні проблеми у сфері безпеки дорожнього руху»;
- диспут та розробка пам’яток – буклетів «Небезпечні та безпечні місця переходу
вулиць нашого міста»;
- конференція «Сучасні засоби безпеки»;
- конкурс кросвордів «Ми в дорозі»;
- проведення інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?»;
06.05.2019 - 12.05.2019
Київський авіаційний технікум,
м. Київ, вул. Перемоги, 100/1
Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки НАУ,
м. Київ, вул. Бориспільська, 5
Політехнічний технікум Конотопського інституту СумДУ,
м. Конотоп, вул. Садова, 39
Національний лісотехнічний університет України,
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103

Гуманітарно-педагогічний коледж МДУ,
м. Мукачево, вул. Я. Коменського, 59
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Технічний коледж ТНТУ ім. І. Пулюя,
м. Тернопіль, вул. Генерала М. Тарнавського, 7
Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11
Могилів -Подільський технолого - економічний коледж ВНАУ,
м. Могилів- Подільський, вул. Київська, 40/1
Уманський державний педагогічний університет ім.П. Тичини,
м. Умань, вул. Садова, 2
Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну,
м. Харків, вул. Квітки-Основ’яненко, 4/6
Житлово-комунальний коледж, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова,
м. Харків, вул. Шевченка, 233 А
Електромеханічний коледж, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова,
м. Харків, вул. Самсонівська, 36
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
м. Харків, вул. Клочківська, 333
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
м. Харків, вул. Кирпичова, 2
Марганецький коледж НТУ «Дніпровська політехніка»,
м. Марганець, вул. Лермонтова, 8
Нікопольський коледж ДДАЕУ,
м. Нікополь, вул. Патріотів України, 167
Донбаська державна машинобудівна академія,
м. Краматорськ, вул. Академічна, 72
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії,
м. Краматорськ, вул. Садова, 99
Краматорський коледж ДНУ економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,
м. Краматорськ, вул. Машинобудівельників, 40

Філія «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж» ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
м. Білгород- Дністровський, вул. Сонячна, 4
Криворізький державний комерційно-економічний технікум,
м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13
- флешмоб «Безпечний рух у майбутнє»;
06.05.2019
Донецький юридичний інститут МВС України,
просп. Поштовий Арт майдан
- молодіжна науково-практична конференція: «Безпека на дорозі»;
- всеукраїнський поетичний конкурс «Рими на колесах»;
07.05.2019
Донецький юридичний інститут МВС України,
Актова зала НВК, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92 А
- флешмоб «Безпечний рух у майбутнє»;
06.05.2019
м. Маріуполь, пл. Театральна
- квест - естафета «Азбука дорожнього руху»;
06.05.2019
Маріупольський центр ПП «Академія поліції»,
м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 145
- науково-практичний семінар «Сучасні реалії дорожньої безпеки Донеччини»;
07.05.2019
Маріупольський центр ПП «Академія поліції»,
м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 145
- майстер класи з вивчення порядку надання домедичної допомоги постраждалим
внаслідок ДТП.
06.05.2019 - 12.05.2019
на базі Медичних училищ та коледжів,
в усіх регіонах
13. Профілактичні акції з попередження ДТП за участю ЗМІ.
06.05.2019-12.05.2019
в усіх регіонах
14. Організація та проведення нарад та круглих столів за участю власників
транспортних засобів, автомобільних перевізників, підприємств, установ та
організацій автомобільного транспорту, що здійснюють пасажирські перевезення,

стосовно виконання ними вимог законодавства про автомобільний транспорт в
частині безпеки перевезень, проходження занять з оволодіння практичними
навичками з надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП,
необхідності проведення інструктажів з водіями стосовно попередження ДТП та
роз’яснювальної роботи стосовно дотримання учасниками дорожнього руху Правил
дорожнього руху із залученням представників обласних, районних, міських
державних адміністрацій, органів МВС, Національної поліції України, Укрзалізниці,
МОЗ України, закладів охорони здоров'я, Укртрансбезпеки, Укравтодору,
громадських організацій, страхових компаній, представників засобів масової
інформації та інших зацікавлених сторін і організацій.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
15. Комплексні заходи, спрямовані на покращення безпеки дорожнього руху та
зниження рівня аварійності на дорогах загального користування:
- проведення перевірок автомобільних доріг загального користування на їх
відповідність схемам організації дорожнього руху, зокрема в межах навчальних
закладів, шкіл, дитячих садків;
- відновлення дорожніх знаків (інформаційних панно), в тому числі на ділянках
наземних пішохідних переходів, розмітки, існуючого зовнішнього освітлення на
дорогах;
- забезпечення видимості дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального
користування відповідно до встановлених норм;
- встановлення на ділянках місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та
аварійно-небезпечних ділянках попереджувальних дорожніх знаків та/або інших
засобів організації дорожнього руху;
- здійснення комплексу заходів з безпеки дорожнього руху у місцях виконання
дорожньо - будівельних робіт;
- приведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту,
автопавільйонів та елементів санітарного облаштування.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
16. Роз’яснювальна робота в місцях масових заходів щодо доцільності використання
пасків безпеки, дитячих крісел, світлоповертаючих елементів та дотримання Правил
дорожнього руху при перетині залізничних переїздів.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
17. Проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо:
- додержання автомобільними перевізниками законодавства у сфері автомобільного
транспорту;
- здійснення контролю за виконанням правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту;
- профілактичних заходів із запобігання ДТП;

- виконання умов на отримання ліцензії на право провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів
автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів
автомобільним транспортом;
- проходження водіями транспортних засобів періодичного навчання навичкам
надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП;
- роз'яснювальної роботи щодо дотримання учасниками дорожнього руху правил
дорожнього руху та безпеки перевезень пасажирів і вантажів.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
18. Здійснення заходів щодо пропаганди безпеки руху при перетині залізничних
переїздів шляхом:
- висвітлення в ЗМІ (у тому числі місцевих) інформації про наслідки порушень
водіями колісних транспортних засобів правил дорожнього руху при перетині
залізничних переїздів;
- розповсюдження інформаційних та агітаційних матеріалів про необхідність
дотримання водіями колісних транспортних засобів правил дорожнього руху при
перетині залізничних переїздів.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
19. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на покращення безпеки дорожнього
руху та зниження рівня аварійності в межах дії залізничних переїздів та
технологічних проїздів шляхом:
- відновлення дорожніх знаків та дорожньої розмітки в межах дії залізничних
переїздів та на під’їздах до них;
- забезпечення нормативної видимості в межах дії залізничних переїздів на під’їздах
до них;
- усунення недоліків, виявлених під час проведених у 2019 році весняних комісійних
обстежень залізничних переїздів.
06.05.2019 - 12.05.2019
в усіх регіонах
Національний координатор ВООЗ
Міністерства охорони здоров’я України
з питань безпеки дорожнього руху,
директор Київської міжрегіональної філії
ДП УКРНДІ МТ МОЗ України

Юрій Чорний

