ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з проведення 2-го етапу
Тижня безпеки дорожнього руху

з 15 по 21 листопада 2021 року
Усі заходи проводитимуться з урахуванням належних протиепідемічних заходів, спрямованих
на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби
(COVID-19)

1. Прес-конференція з нагоди початку 2-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху.
15.11.2021, 11.00 – 12.00
Інформаційне агентство УКРІНФОРМ
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16

2. Підведення підсумків та оголошення переможців ІV щорічного Всеукраїнського
конкурсу соціальних фото- та відеоробіт в рамках національного проекту «Безпечна
країна».
16.11.2021, 10.00 – 14.00
online
Youtube-канал «Безпечна країна»
http://www.youtube.com/c/Безпечнакраїна

3. Круглий стіл у Міністерстві освіти та науки України із Zoom-підключенням з
питань безпеки дітей та молоді на дорогах, методики проведення навчальновиховної роботи з безпеки дорожнього руху серед учнів та студентів із залученням
усіх зацікавлених сторін.
17.11.2021, 10.00 – 12.00
online
Youtube-канал «Безпечна країна»
http://www.youtube.com/c/Безпечнакраїна

4. Загальнонаціональна акція зі здачі крові для лікування постраждалих у ДТП «Здай
кров – врятуй життя».
18.11.2021, 9.00 – 12.00
НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України
м. Київ, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1,
09-15.11.2021
в усіх регіонах

5. Вебінар для керівників автотранспортних підприємств «Як оцифрувати безпеку
корпоративного парку».
18.11.2021, 10.00-11.00
online
Реєстрація на сайті www.medtransvp.com.ua

6. Єдиний національний урок у загальноосвітніх навчальних закладах на тему
«Безпечна дорога додому» в рамках національного проекту «Безпечна країна».
19.11.2021, 10.00 –16.00
в усіх регіонах
Матеріали для уроку:
1) Youtube-канал «Безпечна країна»
http://www.youtube.com/c/Безпечнакраїна
2) www.dopomogadtp.com, розділ Єдиний національний урок

7. ХV Міжнародна науково-практична конференція «Транспортна безпека: правові
та організаційні аспекти».
19.11.2021, 10.00 –16.00
Криворізький навчально-науковий інститут ДонДУВС
м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92а;
онлайн-студія:
ДонДУВС, м. Маріуполь, пр-т Луніна, 89

8. Підведення підсумків конкурсу дитячих малюнків «Мій кращий друг – безпечний
рух».
19.11.2021, 10.00 –16.00
ДонДУВС
м. Кривий Ріг, вул., Співдружності, 92а;
м. Маріуполь, пр-т Луніна, 89

9. Соціальні заходи з безпеки дорожнього руху для дітей та батьків.
20.11.2021
в усіх регіонах

10. Поминальні молебні з нагоди Всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП.
21.11.2021
в усіх регіонах

11. Заходи, присвячені безпеці дітей на дорозі:
- проведення у загальноосвітніх навчальних закладах конкурсів, вікторин,
театралізованих уроків, виховних годин, виставок дитячих малюнків з тематики
безпеки дорожнього руху, у тому числі малюнків на асфальті, а також
позашкільних навчально-виховних заходів;
- організація та проведення тренінгів, спрямованих на запобігання ДТП, за участю
підростаючого покоління та дорослих;
- проведення майстер-класів з надання домедичної допомоги постраждалим
внаслідок ДТП (з урахуванням протиепідемічних заходів «жовтого» та
«червоного» рівнів епіднебезпеки через поширення гострої респіраторної хвороби
COVID -19);
- експеримент з упровадженням у закладах освіти шкільного дорожнього патруля;
- оформлення тематичних книжкових виставок, у тому числі віртуальних;
- організація перегляду мультфільмів з теми безпеки дорожнього руху;

- проведення квестів, флешмобів, фото-челенджів, zoom-толоки, відеолекторіїв,
конкурсів соціальних відеороликів, конкурсів фотографії, тематичних бесід та
практичних занять з теми безпеки дорожнього руху;
- створення інформаційних стендів «Правила дорожнього руху», «Безпека на
дорозі – безпека життя»;
- проведення онлайн-конференцій та семінарів із здобувачами освіти з питань
безпеки дорожнього руху;
- проведення у закладах освіти відкритих уроків щодо попередження дорожньотранспортного травматизму із залученням представників патрульної поліції,
шкільних офіцерів поліції;
- створення ігрових дитячих містечок для вивчення правил безпечної поведінки на
вулицях та дорогах;
- проведення конкурсів малюнків «Правила дорожнього руху знай – життя та
здоров’я зберігай», тематичних конкурсів колажів, квест-ігор, вікторин, брейнрингів, тренінгів;
- проведення конкурсу соціальної реклами «Збережи чиєсь життя»;
- проведення конкурсу на кращого знавця правил дорожнього руху;
- проведення профілактичного Meet Up «Безпека на дорозі – це життя»;
- проведення практичного баркемп «Що робити на місці ДТП, надання першої
домедичної допомоги»;
- проведення навчального селфі-марафону «Дорожня грамота» (селфі дітей та
батьків із дорожніми знаками та цитата – трактування значення дорожнього руху
на padlet- дошці);
- просвітницький променад «Безпека міських вулиць»;
- HELP-консультації «Системи активної безпеки в автомобілі» та «Знаю, вмію,
врятую!»;
- проведення тематичної радіолінійки «Азбука доріг. Школа Світлофора»;
- проведення круглого столу, диспут «Безпека понад усе! Як зберегти своє життя!»
15-21.11.2021
в усіх регіонах

12. Заходи серед водіїв транспортних засобів та керівників автотранспортних
підприємств:
- організація та проведення нарад, 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 з надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок
ДТП;
- інструктажі 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, Укртрансбезпеки, Укравтодору, громадських організацій,
страхових компаній та інших зацікавлених сторін;
- роз’яснювальна робота щодо доцільності використання ременів безпеки,
дитячих крісел, світлоповертальних елементів та дотримання Правил дорожнього
руху;
- проведення навчань водіїв та інших учасників дорожнього руху навичкам
надання домедичної допомоги постраждалим внаслідок ДТП.
15-21.11.2021
в усіх регіонах

13. Заходи з підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах України:
- перевірка автомобільних доріг загального користування та державного значення
на їх відповідність схемам організації дорожнього руху, зокрема в межах
розташування закладів освіти;
- 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;
- проведення профілактичних заходів із запобігання ДТП;
- виконання заходів галузевої програми із забезпечення безпеки руху на
залізничних переїздах;
- ліквідація аварійної ямковості на вулично-дорожній мережі в межах населених
пунктів;
- встановлення нових або заміна пошкоджених засобів організації дорожнього
руху;
- розчищення придорожніх смуг;
- освітлення автомобільних доріг в межах населених пунктів.
15-21.11.2021
в усіх регіонах

14. Заходи з підвищення безпеки руху при перетині залізничних переїздів 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 та на
під’їздах до них;
- висвітлення у ЗМІ 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, серед пішоходів – щодо дотримання правил
переходу залізничних переїздів та поведінки біля них;
- усунення недоліків, виявлених при комісійних обстеженнях залізничних
переїздів.
15-21.11.2021
в усіх регіонах

15. Заходи державного нагляду (контролю):
- за виконанням правил надання послуг пасажирського автомобільного
транспорту та дотриманням перевізниками законодавства у сфері автомобільного
транспорту;
- за місцями виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних
переїздах, їх облаштуванням відповідно до діючих нормативів;
- за виконанням умов для отримання ліцензії на право провадження господарської
діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних
відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів автомобільним транспортом;
- щодо додержання автомобільними перевізниками законодавства у сфері
автомобільного транспорту;
- щодо здійснення контролю за виконанням правил надання послуг пасажирським
автомобільним транспортом;
- щодо виявлення перевізників, що функціонують за межами правового поля;
- щодо експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування та
залізничних переїздів;
- за станом здоров’я водіїв шляхом проведення обов’язкових щозмінних
передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв та підвищенням рівня
професійної компетентності медичних працівників, що мають право їх проводити;
- за виконанням керівниками автопідприємств вимог щодо обов’язкового
проходження водіями періодичного навчання навичкам надання першої
домедичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП.
15-21.11.2021
в усіх регіонах

16. Інформаційна компанія у ЗМІ:
- підтримка та висвітлення заходів, що проводяться у рамках Тижня;
- висвітлення у друкованих та аудіовізуальних ЗМІ, інтернет-виданнях актуальних
питань щодо проблем травматизму та смертності на українських дорогах, пошуку
їх подолання;
- висвітлення інформації про наслідки порушень водіями транспортних засобів та
пішоходами правил дорожнього руху та матеріалів з профілактики дорожньотранспортного травматизму;
- популяризація дотримання правил дорожнього руху усіма його учасниками,
використання світлоповертальних елементів, виховання дорожньої культури
серед населення;
- поширення соціальної реклами з попередження ДТП;
- висвітлення у регіональних засобах масової інформації і власних медіаресурсах
теми другого етапу щорічного Тижня безпеки дорожнього руху в Україні;
- підготовка тематичних сюжетів в програмах новин, тематичних передач,
виступів фахівців з питань безпеки дорожнього руху та профілактики дорожнього
травматизму;
- репортажі, інтерв’ю з фахівцями охорони здоров’я з питань медичного
забезпечення безпеки на дорогах, стану надання допомоги постраждалим
внаслідок ДТП.
15-21.11.2021
в усіх регіонах

