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Керівникам органів управління
освітою, вищих, професійно-
технічних та інтернатних
навчальних закладів

Про проведення Тижня 
безпеки дорожнього руху

Надсилаємо для організації відповідної роботи листи Міністерства 
охорони здоров’я України від 26.10.2016 № 412 та Загальний план заходів з 
проведення Тижня безпеки дорожнього руху з 14 по 20 листопада 2016 року. 
Просимо довести зміст листа до керівників, педагогів навчальних закладів та 
сприяти в організації виконання передбачених планом заходів.

Звертаємо вашу увагу, що узагальнену інформацію щодо проведення 
заходу необхідно подати до 8 грудня 2015 року на електронну адресу: 
зІгугЬак bezpeka@ukr.net

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Начальник В.В. Данилевський

mailto:bezpeka@ukr.net


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ 

ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГ ІЙ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

01601, м. Київ, вул. М.Грушевського, 7 телУф. 254 09 05, 254 OS 9S; e-mail: office@umcbdr.com.iia

26.10.2016 № 412 На .4?__________ від____________

Обласні державні адміністрації
(за списком)

Державне підприємство «Український медичний центр безпеки 
дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України, визначене 
Координатором з питань міжвідомчої взаємодії у сфері безпеки дорожнього 
руху, на виконання ппруцрння ІГаДіиотм М ім іг -г р ів  У к р а ї н и  я іп  П 1 . 1 П 7 0 І 6  

№ 2571/1/1-16 надсилає затверджений МОЗ України 21 жовтня 2016 року 
Загальний план заходів з проведення Тижня безпеки дорожнього руху в 
Україні з 14 по 20 листопада 2016 року, що проводиться у рамках 
Десятиліття дій з безпеки"порожнього руху 2011 -  2020 рр.

Просимо довести цей план до відповідальних осіб з питань 
транспортної безпеки в регіоні та до 20 грудня 2016 року подати 
Міністерству охорони здоров’я України інформацію про стан виконання у
2016 році проведених заходів для її узагальнення та подання до 10 січня
2017 року Кабінетові Міністрів України.

Електронну версію листів надсилати на адресу:
іЬе;грек.а@ umcbdr.com.ua.

Контактна особа: Квітка Микола Іванович 067 466 43 33.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном -  044 254 09 05, 

254 05 98; та на сайті www.umcbdr.com.ua.
Додаток на 5 арк.

Координатор Тижня безпеки 
дорожньою руху,
директор Державного підприємства 
«Український медичний центр безпеки 
дорожнього руху та інформаційних 
технологій» МОЗ України

/£>
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ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Міністра охорони 

і України з питань 
кої інтеграції

Ц  О.В. Сивак
л
:овтия 2016 року

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН
заходів з про веденні Тижня безпеки дорожнього руху 

з 14 по 20 листопада 2016 року

1. Прес-конференція присвячена початку другої частини Тижня безпеки 
дорожнього руху.

14.11.2016,12.00 
Мала зала колегії 
МОЗ України 
м.Кнїв,
вул. Грушевського, 7.

2. Науково-практичний форум «Безпека на дорозі».

14.11.2016,9.30-11.00 
Головний корпус 
Донецького 
юридичного інституту 
МВС України 
м. Кривий Ріг 
вул. Степана Тільги 
(Революційна), 21.

3. Міжнародний круглий стіл «Міжнародні норми та стандарти в сфері 
безпеки на транспорті. Проблематика та передова практика».

30-І8.,. 15.11.2016,8.30-18.30
м. Київ,
вул. Велика Житомирська, 2а, 
готель «Інтерконтинеиталь».



4. Загальнонаціональна акція: «Дорога добра - імпульс для української 
влади». Паркування зберігання транснортних засобів, позначених дорожніми 
знаками та/або розміткою «Інвалід».

Укравтодор
15.11.2016.

5. Круглий стіл «Медичне забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху. 
Впровадження інформаційних технологій».

16.11.2016,10.00-13.00 
Конференц-зал 
МОЗ України 
м. Київ,
вул. Грушевського, 7.

6. Національна конференція «Розвиток державної політики та інформаційних 
технологій у сфері безпеки дорожнього руху».

17.11.2016, 10.00-14.00 
Гранд холл,
Г отель «Хрещатик» 
м. Київ,
вул. Хрещатик, 14.

7. Всеукраїнській конкурс модельерів за участю дизайнерів та студентів 
Київського коледжу легкої промисловості та творчого союзу молодих 
дизайнерів Київського Університету Культури.
Показ проекту «Помітний значить живий!».
Вплив моди на безпеку, крізь призму творчості дизайнерів з усій країни, що € 
перспективною стратегією.
Популяризація захисту пішоходів за допомогою світлоповертаючих 
елементів в Україні.

17.11.2016 
м. Київ.

8. Загальнонаціональна акція «Здай кров -  врятуй життя» зі здачі крові для 
використання в лікуванні постраждалкх у дорожньо-транспортних пригодах.

17.11.2016
НДСЛ «ОХМАТДИТ» 
МОЗ України 
м. Київ,
вул. В'ячеслава Чорновола, 
28/1
14.11-20.11.2016 
в усіх регіонах.



9. Єдиний урок «Безпека на дорозі -  безпека життя» в загальноосвітніх 
навчальних закладах.

18.11.2016 
в усіх регіонах.

10. День спільних дій в інтересах дітей.

19.11.2016
КМ будинок учителя 
м. Київ, Володимирська, 
57, в усіх регіонах.

11. Поминальні молебні до Дня пам’яті жертв дорожньо-транспортних 
пригод.

20.11.2016,12.00 
м. Київ,
б-р Тараса Шевченка, 20, 
Володимирський собор, 
в усіх регіонах.

12. Масові заходи присвячені безпеці дітей на дорозі.

14-20.11.2016 
в усіх регіонах.

13. Проведення спільно з регіональними органами освіти конкурси, 
вікторини зі знання Правил дорожнього руху, театралізовані уроки, виставки 
дитячих малюнків з тематики безпеки дорожнього руху, виступи загонів ЮІР 
та команд КВН-ЮІР у загальноосвітніх навчальних закладах.

14-20.11 2016 
в усіх регіонах.

14. Проведення на території України профілактичних акцій (флешмобів) з 
попередження дорожньо-транспортних пригод.

14-20.11 2016 
в усіх регіонах.

15. Проведення спільно із представниками засобів масової інформації, 
зацікавленими організаціями профілактичних акцій, поширення соціальної 
реклами з попередження дорожньо-транспортних пригод, широкої 
роз’яснювальної роботи і пропаганди безпеки дорожнього руху та 
проведення Тижнів БДР.



Продовжені« соціальної компанії з безпеки дорожнього ру*у «Мінус 
один. Не cru» наступним». (Відесролики: «Не перевищу# швидкість», «Не 
сідаі п’ята# м  кермо», «Не розмови# за кермом», «Пристебни ремінь 
бетелі», ще о д и  їх узагальнює - «Дотримуйся правил - збережи життя», а 
також «Будь псагітннм у темряві)»).

14-20.11.2016
НПУ,
ГУНП України 
м. Киї»,

• в усіх регіонах.

16. Профілактиці акції з попередження дорожньо-транспортних пригод за 
участю засобів масової інформації. ,

14 - 20.11.2016 
в усіх регіонах.

17. Цільові дитячі профілактичні заходи «Дитина -  пасажир», 
«Захистись -  засвітись», «Живи цікаво т» безпечно»

14-20.11.2016 
в усіх регіонах

18. Проведення народ та круглих столів з автомобільними перевізниками, 
підпріимотмми, установами та організаціями автомобільного транспорту, 
ще здійснюють пасажирські переасаення. стосовно виконання ними вимог 
закаводавства про автомобільний транспорт в частині безпеки перевезень, 
проходження навчання щодо володіння практичними навичками з надання 
домедичяої і медичної допомоги потерпілим виаг.ігідок дорожньо- 
транспортних пригод, необхідності проведення Інструктажів з водіями 
стосовно попередження дорожньо-транспортних припш те роз’яснювальної 
роботи стосовно дотримання учасниками дорожнього руху Правил 
едюжяьогоруху.

14 - 20.11.2016 
в усіх регіонах.

19. Комшивсні заходи, спрямовані на покращання безпеки дорожнього руху 
та зниження рівня аварійності на дорогах загального користування:

проведення перевірок автомобільних доріг загального користування на 
їх відповідвісіь схемам організації дорожнього руху, зокрема в межах 
навчальних так далі в, шкіл, дитячих садків;

підновлення дорожніх знаків, розмітки, іс-туючого 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.

14-20.11.2016 
в усіх регіонах.

Національний координатор ВООЗ 
Міністерства охорони здоров’я України з 
питань безпеки дорожнього руху 
директор Державною підприємства 
«Український медичний центр безпеки 
дорожнього руху та інформаційних технологій 
Міністерства охорони здоров'я України»


