
 

 

                
 

 

  

                         
 

 

       

 
 

 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 
заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього руху 

з 11 по 17 листопада 2019 року 

 
1. Міжнародний конгрес з безпеки на транспорті. 

 

                                                                           11.11.2019 – 12.11.2019, 10.00 – 16.00 

                                                                                     Гранд Хол, Готель «Хрещатик» 

                                                                                              м. Київ, вул. Хрещатик, 14 

 

 

2. Урочисте нагородження переможців  Всеукраїнського конкурсу соціальних 

фото - та відеоробіт національного проекту «Безпечна країна». 

 

      12.11.2019, 10.00 – 14.00 

                                                                                     Гранд Хол, Готель «Хрещатик» 

                                                                                              м. Київ, вул. Хрещатик, 14 

 



3. ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: 

правові та організаційні аспекти». 

 

       12.11.2019, 10.00 –16.00 

                                                           Виконавчий комітет Криворізької міської ради 

                                                                                    м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1 

 

4. Круглий стіл з основних аспектів медицини транспорту та медичного 

страхування. 

 

                                                                                                 13.11.2019, 10.00 – 14.00 

                                                                                                        Готель «Козацький» 

                                                                                      м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3 

 

5. Загальнонаціональна акція «Здай кров – врятуй життя» зі здачі крові для 

лікування постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. 

 

        14.11.2019, 9.00 – 12.00 

                                                                            НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України 

                                                                     м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1, 

        11.11.2019 – 17.11.2019 

                       в усіх регіонах 

 

6. Підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Мій кращий друг – 

безпечний рух» у м. Маріуполь. 

 

                              14.11.2019 

                                                                           Актовий зал Маріупольського центру  

                                                                               первинної професійної  підготовки 

                                                                        «Академія поліції» ДЮІ МВС України 

                                                                          м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 145 

 

7. Проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у взаємодії з 

регіональними підрозділами Міністерства освіти і науки України Єдиного 

національного уроку  в рамках національного проекту «Безпечна країна». 

 

                                                                                                     15.11.2019 

                                                                                                                  в усіх регіонах 

 

8. Підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Мій кращий друг –

безпечний рух» у м. Кривий Ріг. 

 

                              15.11.2019 

                                                                           Актовий зал НВК ДЮІ МВС України 

                                                                        м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92 а 

 

 



9. Круглий стіл «Транспортна безпека Донбасу в умовах проведення операції 

об’єднаних сил». 

 

                              15.11.2019 

                                                                           Актовий зал Маріупольського центру  

                                                                               первинної професійної  підготовки 

                                                                        «Академія поліції» ДЮІ МВС України 

                                                                          м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 145 

 

10.  Соціальні заходи з безпеки дорожнього руху для дітей та батьків: 

 «Безпечно зі ŠKODA». 

 

                                                                                                                         16.11.2019 

                                                                                                                  в усіх регіонах 

 

11. Науково-практичний семінар «Особливості забезпечення безпеки 

дорожнього руху в умовах операції об’єднаних  сил». 

 

       16.11.2019, 10.00 –16.00 

                                                                           Актова зала Маріупольського центру  

                                                                               первинної професійної  підготовки 

                                                                         «Академія поліції» ДЮІ МВС України 

                                                                          м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 145 

 

 

12. Поминальні молебні до Всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП.  

 

  17.11.2019 

 в усіх регіонах 

 

13. Організація та проведення нарад та круглих столів за участю власників 

транспортних засобів, автомобільних перевізників, підприємств, установ та 

організацій, що здійснюють пасажирські перевезення, стосовно виконання ними 

вимог законодавства про автомобільний транспорт в частині безпеки перевезень, 

проходження навчання щодо володіння практичними навичками з надання 

домедичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП.  

Проведення інструктажів з водіями стосовно попередження ДТП та 

роз’яснювальної роботи щодо дотримання учасниками дорожнього руху правил 

дорожнього руху  та безпеки перевезень пасажирів і вантажів  із залученням 

представників обласних, районних, міських державних адміністрацій, органів 

МВС, Національної поліції України, МОЗ України, закладів охорони здоров'я, 

Укртрансбезпеки, Укравтодору, громадських організацій, страхових компаній, 

представників ЗМІ та інших зацікавлених сторін і організацій. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 



14. Проведення заходів з покращення безпеки дорожнього руху та зниження 

кількості ДТП: 

- перевірка автомобільних доріг загального користування  державного значення 

на їх відповідність схемам організації дорожнього руху, зокрема в межах  

навчальних закладів, шкіл, дитячих садків; 

- забезпечення наявності  попереджувальних дорожніх знаків та інформаційних 

панно  на ділянках (місцях) концентрації  ДТП та ділянках з підвищеною 

аварійністю; 

- забезпечення дотримання комплексу заходів з безпеки дорожнього руху в  

місцях виконання дорожньо - будівельних робіт; 

- приведення до належного санітарного стану зупинок громадського транспорту, 

автопавільйонів та елементів санітарного облаштування; 

- забезпечення відновлення технічних засобів організації дорожнього руху та 

нормативної  видимості на під’їздах до залізничних переїздів; 

- виконання заходів  галузевої програми забезпечення безпеки руху на 

залізничних переїздах. 

 

    11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

15. 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. 

 

 11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 
 

16. Здійснення заходів щодо пропаганди безпеки руху при перетині залізничних 

переїздів шляхом та заходів, спрямованих на покращення безпеки дорожнього 

руху та зниження рівня аварійності в межах дії залізничних переїздів та 

технологічних проїздів 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; 

- 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. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

17. Інформаційна компанія у ЗМІ (ТВ, Інтернет, друковані видання, та інші). 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

18. Масові заходи, присвячені безпеці дітей на дорозі. Проведення у навчальних 

закладах виховних акцій з питань безпеки дорожнього руху у формі вікторин, 

конкурсів та творчих робіт. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

19. Роз’яснювальна робота в місцях масових заходів щодо доцільності 

використання ременів безпеки, дитячих крісел, світлоповертальних елементів та 

дотримання Правил дорожнього руху при перетині залізничних переїздів. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

20. Проведення спільно з регіональними органами освіти конкурсів, вікторин зі 

знання Правил дорожнього руху, театралізованих уроків, виставок дитячих 

малюнків з тематики безпеки дорожнього руху у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

21. Проведення спільно із представниками ЗМІ профілактичних акцій, 

роз’яснювальної роботи і пропаганди безпеки дорожнього руху та проведення 

Тижнів БДР; поширення соціальної реклами з попередження ДТП. 

 

11.11.2019 – 17.11.2019 

в усіх регіонах 

 

 
  


