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ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН 
заходів з проведення 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.Київ,  
вул. Грушевського, 7. 

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

 
14.11.2016, 9.30-11.00 
Головний корпус 
Донецький юридичний 
інститут МВС України 
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».  
 

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



 4. Загальнонаціональна акція: «Дорога добра - імпульс для української 
влади». Паркування зберігання транспортних 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,  
Готель «Хрещатик» 
м. Київ,  
вул. Хрещатик, 14. 

 
7. Всеукраїнській конкурс модельєрів 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 усієї країни, що є 
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 постраждалих 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. 



 Продовження соціальної компанії з безпеки дорожнього руху «Мінус 
один. Не стань наступним». (Відеоролики: «Не перевищуй швидкість», «Не 
сідай п’яний за кермо», «Не розмовляй за кермом», «Пристебни ремінь 
безпеки», ще один їх узагальнює - «Дотримуйся правил - збережи життя», а 
також «Будь  помітним у темряві!»). 

 
14-20.11.2016 
НПУ, 
ГУНП України  
м. Київ, 
в усіх регіонах. 

 
16. Профілактичні 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 та безпечно». 

 
14 - 20.11.2016 
в усіх регіонах. 

 
18. Проведення нарад та круглих столів з автомобільними перевізниками, 
підприємствами, установами та організаціями автомобільного транспорту, 
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 і медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-
транспортних пригод, необхідності проведення інструктажів з водіями 
стосовно попередження дорожньо-транспортних пригод та роз’яснювальної 
роботи стосовно дотримання учасниками дорожнього руху Правил 
дорожнього руху. 

 
14 - 20.11.2016 
в усіх регіонах. 

 
19. 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, 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. 

 
14 - 20.11.2016 
в усіх регіонах. 

 
 
Національний координатор ВООЗ 
Міністерства охорони здоров’я України з 
питань безпеки дорожнього руху 
директор Державного підприємства 
«Український медичний центр безпеки 
дорожнього руху та інформаційних технологій 
Міністерства охорони здоров’я України» Юрій Чорний
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Квітка М.І. 254-05-98 


