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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шостого скликання
двадцять сьома сесія

РІШЕННЯ 
    
27.08.2013

№  6


Про Програму забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях населених пунктів і залізничних переїздах Чернігівського району  на  2013 – 2017 роки

 
Відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 140-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року», з метою поліпшення безпечних умов для учасників дорожнього руху, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
          1. Затвердити Програму забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях населених пунктів і залізничних переїздах Чернігівського району  на  2013 – 2017 роки (далі – Програма), що додається.
2. Чернігівській районній державній адміністрації забезпечити реалізацію заходів, визначених Програмою та інформувати районну раду щороку до  01 лютого, що настає за звітним періодом.
3. Рекомендувати виконавчим комітетам селищної та сільських рад розробити відповідні програми та внести їх на затвердження відповідним радам в установленому порядку.
       4. Контроль за виконанням вищезазначеної Програми покласти на постійну комісію з фінансових, соціально-економічних питань та бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області.


Голова ради								О.П.Романчук




ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
27.08.2013             № 6

ПРОГРАМА 
забезпечення безпеки руху 
на автомобільних дорогах, вулицях населених пунктів 
і залізничних переїздах Чернігівського району  на  2013 – 2017 роки

1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Чернігівському районі шляхом активізації зусиль, спрямованих на реалізацію заходів щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам і зниження факторів ризику від їх наслідків, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми, надання питанням безпеки дорожнього руху державної ваги та статусу основ загальної транспортної політики держави.

Основними пріоритетами Програми є:
удосконалення системи підготовки учасників дорожнього руху усіх категорій;
розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування законослухняного громадянина;
підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;
удосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах;
підвищення безпеки пасажирських перевезень;
створення ефективної системи надання медичної допомоги потерпілим в ДТП;
підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху.

2. Îñíîâí³ çàâäàííÿ Ïðîãðàìè

1). Îðãàí³çàö³ÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íàãëÿäó òà êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî äîðîæí³é ðóõ òà éîãî áåçïåêó, à òàêîæ çà ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³ òà ãîñïîäàðþâàííÿ ùîäî ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ çàõîä³â ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
 2). Çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ìåðåæ³, à òàêîæ îðãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà, ðåêîíñòðóêö³¿, ðåìîíòó ³ óòðèìàííÿ ì³ñöåâèõ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã, âóëèöü òà çàë³çíè÷íèõ ïåðå¿çä³â.
3). Ðîçðîáêà êîìïëåêñíèõ òðàíñïîðòíèõ ñõåì, ñõåì îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ïðîåêò³â àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì íà òåðèòîð³¿ ðàéîíó çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ãåíåðàëüíèìè ïëàíàìè, ïðîåêòàìè äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
4). Îðãàí³çàö³ÿ äîðîæíüîãî ðóõó ç áåçïå÷íèìè óìîâàìè íà âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ðàéîíó íà ï³äñòàâ³ â³äïîâ³äíèõ ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â, ïðîåêò³â äåòàëüíîãî ïëàíóâàííÿ òà çàáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â, àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì, êîìïëåêñíèõ òðàíñïîðòíèõ ñõåì ³ ñõåì îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.
5). Îðãàí³çàö³ÿ ï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ, â³äïîâ³äíèõ ³íñòðóêòàæ³â êåð³âíèê³â ³ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó, ïðàö³âíèê³â ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é ³ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, çàéíÿòèõ çä³éñíåííÿì ïåðåâåçåíü, ó òîìó ÷èñë³ íåáåçïå÷íèõ âàíòàæ³â, äîðîæí³õ ³ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, à òàêîæ îõîðîíè ïðàö³; îðãàí³çàö³ÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ³ ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ âîä³¿â; ðîçâèòîê ìåðåæ³ â³äïîâ³äíèõ  íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
6). Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ íàñåëåííÿ Ïðàâèëàì äîðîæíüîãî ðóõó òà çä³éñíåííÿ ³íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåðåä ð³çíèõ  ñîö³àëüíî-â³êîâèõ ãðóï íàñåëåííÿ, ïîâ'ÿçàíî¿ ç ïðîô³ëàêòèêîþ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.
7). Îðãàí³çàö³ÿ òà çä³éñíåííÿ çàõîä³â äëÿ íàäàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì ï³ä ÷àñ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïîä³é òà ìåäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó.
8). Îðãàí³çàö³ÿ òà çä³éñíåííÿ çàõîä³â, ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ïðîô³ëàêòèêîþ äèòÿ÷îãî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìó.
  9). Îðãàí³çàö³ÿ ïðîïàãàíäè ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, âèìîã åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè.
10). Îðãàí³çàö³ÿ òà ôîðìóâàííÿ ôîíä³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ì³ñöåâèõ  ïðîãðàì ³ îêðåìèõ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê äîðîæíüîãî ðóõó  òà  éîãî áåçïåêè.
3. Øëÿõè ³ ñïîñîáè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè

  Для розв’язання проблем ï³äâèùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, çíèæåííÿ àâàð³éíîñò³ íà âóëè÷íî-äîðîæí³é ìåðåæ³ ðàéîíó, ñòâîðåííÿ óìîâ, ùî ñïðèÿþòü çàáåçïå÷åííþ êîìôîðòíîãî òà áåçïå÷íîãî ðóõó òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â é ï³øîõîä³â, ï³äâèùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè, необхідно об’єднати можливості органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій у вирішенні питання ùîäî ï³äâèùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, çìåíøåííÿ ñîö³àëüíî¿ ãîñòðîòè ö³º¿ ïðîáëåìè.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств, а також позабюджетних джерел, не заборонених законодавством.
5. Êîìïëåêñ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ùîäî ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè


№
з/п
Найменування заходів
Виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
1
2
3
4
5
	

Àíàë³çóâàòè äîðîæíüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè ³ ìàòåð³àëè êîì³ñ³éíèõ îáñòåæåíü ðàéîííî¿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³. 
Çàáåçïå÷èòè  ô³íàíñóâàííÿ ³ ðåàë³çàö³þ êîìïëåêñó ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â  ùîäî ï³äâèùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, íàñàìïåðåä â ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ ÄÒÏ ³ àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ

Виконавчі комітети селищної та сільських рад,  ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», â³ää³ëåííÿ ÄÀ² ×åðí³ã³âñüêîãî ÐÂ ÃÓÌÂÑ (äàë³ -ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ)
Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

	

Çàáåçïå÷èòè ðîçì³ùåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè ç ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿

ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ


Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

	

Ñòâîðèòè êîì³ñ³þ ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, íà ÿê³ ïîêëàñòè êîíòðîëü ç âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè, ðîçðîáëåííÿ çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó òà âèð³øåííÿ ïîòî÷íèõ ïèòàíü ç îðãàí³çàö³¿ áåçïå÷íîãî òðàíñïîðòíîãî ïðîöåñó, ôîðìóâàííÿ òà íàäàííÿ ùîð³÷íèõ çâ³ò³â ïðî ñòàí áåçïåêè ðóõó â ðàéîí³ 

Виконавчі комітети селищної та сільських рад,  ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ
Ïðîòÿãîì        2013 ðîêó
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

	

Çàáåçïå÷èòè âäîñêîíàëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó øëÿõîì ðîçðîáëåííÿ çàõîä³â ùîäî ñòâîðåííÿ êîìôîðòíèõ óìîâ ðóõó òðàíñïîðòó òà ï³øîõîä³â, íàëåæíîãî óòðèìàííÿ ðàéîííî¿ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ 

Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Ïðîòÿãîì        2013 ðîêó
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

	

Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ êîìïëåêñó ³íæåíåðíèõ çàõîä³â ó ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä òà íà àâàð³éíî - íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ ç ìåòîþ óñóíåííÿ ïðè÷èí ¿õ âèíèêíåííÿ, à â ðàç³ íåìîæëèâîñò³ òåðì³íîâîãî óñóíåííÿ ïðè÷èí ï³äâèùåíî¿ àâàð³éíîñò³ çàáåçïå÷èòè ³íôîðìóâàííÿ âîä³¿â ïðî ðîçòàøóâàííÿ òàêèõ ä³ëÿíîê ³ç çàçíà÷åííÿì âèäó íåáåçïåêè òà áåçïå÷íèõ ðåæèì³â ðóõó

ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

	

Óæèâàòè çàõîä³â ùîäî ì³í³ì³çàö³¿ ê³ëüêîñò³ ä³ëÿíîê àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà âóëèöü ç íåáåçïå÷íèìè óìîâàìè ðóõó, òîáòî òàêèõ, ùî íå â³äïîâ³äàþòü íîðìàòèâíèì âèìîãàì çà ïàðàìåòðàìè áåçïå÷íîñò³
ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад 
Ïðîòÿãîì 2013 - 2017 ðîê³â
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Óäîñêîíàëþâàòè îðãàí³çàö³þ äîðîæíüîãî ðóõó øëÿõîì âæèòòÿ çàõîä³â ùîäî ï³äòðèìêè òðàíñïîðòíîãî áàëàíñó ì³æ ïðîïóñêíîþ çäàòí³ñòþ ³ñíóþ÷î¿ ìåðåæ³ òà ¿¿ ðåàëüíèì çàâàíòàæåííÿì çà ðàõóíîê ïåðåðîçïîä³ëó àáî îáìåæåííÿ ðóõó

ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад 
Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â íàñåëåíèõ ïóíêò³â ç óðàõóâàííÿì êîìïëåêñíèõ ñõåì îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ñõåì ìàðøðóòíîãî îð³ºíòóâàííÿ òðàíçèòíîãî òðàíñïîðòó, äèñëîêàö³é òåõí³÷íèõ çàñîá³â îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó, ðîçòàøóâàííÿ àâòîñòîÿíîê òà ì³ñöü ïàðêóâàííÿ, çàñòîñóâàííÿ êîìïëåêñó ñó÷àñíèõ ³íæåíåðíèõ çàõîä³â ï³äâèùåííÿ áåçïå÷íîñò³ âóëè÷íî-äîðîæíüî¿ ìåðåæ³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â
 
ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Ïðîòÿãîì 2013-2014 ðîê³â
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷èòè çä³éñíåííÿ îáëàøòóâàííÿ àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà âóëèöü ðàéîíó, óðàõîâóþ÷è ïðèíöèï ñòàá³ëüíîñò³ óìîâ ðóõó òà ï³äâèùåííÿ áåçïå÷íîñò³, àíàë³çó àâàð³éíîñò³ òà ³íòåíñèâíîñò³ ðóõó øëÿõîì:

1) ïðèâåäåííÿ ð³âíÿ îñâ³òëåíîñò³ âóëèöü ³ äîð³ã íàñåëåíèõ ïóíêò³â äî íîðìàòèâíèõ çíà÷åíü ç âèêîðèñòàííÿì ñó÷àñíèõ åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ òåõíîëîã³é, ó ïåðøó ÷åðãó â ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä òà íà àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ; 

2) îáëàøòóâàííÿ ä³ëÿíîê àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã á³ëÿ çàêëàä³â îñâ³òè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó ç ïîë³ïøåíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ñïðèéíÿòòÿ, ó òîìó ÷èñë³ åëåìåíòàìè ïðèìóñîâîãî çíèæåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó; 

3) ïîë³ïøåííÿ ñòàíó ïîêðèòòÿ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè, çîêðåìà ð³âíîñò³ òà øîðñòêîñò³;

4) îáëàøòóâàííÿ ïîïåðå÷íèõ øóìîâèõ ñìóã äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè âîä³¿â íà àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ ä³ëÿíêàõ, à òàêîæ òðÿñó÷èõ ñìóã äëÿ ïîçíà÷åííÿ êðàþ ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ íåïåðåäáà÷åíîãî çàëèøåííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì ïðî¿çíî¿ ÷àñòèíè 
 
ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Ïðîòÿãîì 2013-2017 ðîê³â
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷èòè ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ áåçïå÷íîãî ðóõó âåëîñèïåäèñò³â òà ñòèìóëþâàííÿ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â âåëîñèïåäíîãî ðóõó â ì³ñòàõ, çîêðåìà, øëÿõîì îáëàøòóâàííÿ âåëîñèïåäíèõ òà ï³øîõ³äíî-âåëîñèïåäíèõ äîð³æîê, à òàêîæ îïðàöþâàííÿ ïèòàííÿ âèêîðèñòàííÿ äëÿ ðóõó âåëîñèïåä³â â³äîêðåìëåíèõ ñìóã ðóõó ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó


ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ, Ô³ë³ÿ «×åðí³ã³âñüêèé ðàéàâòîäîð», Виконавчі комітети селищної та сільських рад
Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷èòè ðåàë³çàö³þ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç  òåìàìè áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó òà áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà âóëèöÿõ ³ äîðîãàõ
Â³ää³ë îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷óâàòè ïðîâåäåííÿ â äîøê³ëüíèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ òèæíÿ áåçïåêè ó÷àñíèê³â äîðîæíüîãî ðóõó ç ìåòîþ ïîñèëåííÿ ïðîô³ëàêòè÷íî¿ ðîáîòè ùîäî çàïîá³ãàííÿ äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä ç ó÷àñíèêàìè íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó

Â³ää³ë îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Ïîñò³éíî 
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Óæèòè êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîô³ëàêòèêó òà ïîïåðåäæåííÿ äèòÿ÷îãî äîðîæíüî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìó òà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ä³òüìè (ïðîâåäåííÿ ñèñòåìàòè÷íèõ çàíÿòü ó çàêëàäàõ äîøê³ëüíî¿ òà ñåðåäíüî¿ îñâ³òè ùîäî äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, çîêðåìà, çà ó÷àñòþ ïðåäñòàâíèê³â Äåðæàâòî³íñïåêö³¿, îáëàäíàííÿ íà áàç³ çàêëàä³â îñâ³òè äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ç áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó ç ìåòîþ íàáóòòÿ ä³òüìè íàâè÷îê áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè íà äîðîç³, îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íèõ ðàéîííèõ êîíêóðñ³â ñåðåä çàãîí³â þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó (Þ²Ð), ðàéîííèõ êîíêóðñ³â ñåðåä êîìàíä êëóáó âåñåëèõ òà êì³òëèâèõ þíèõ ³íñïåêòîð³â ðóõó (ÊÂÊ- Þ²Ð), çàáåçïå÷åííÿ ï³äãîòîâêè é ó÷àñò³ êîìàíä –  ïåðåìîæö³â ðàéîííèõ êîíêóðñ³â ó îáëàñíèõ òóðàõ, ïðîâåäåííÿ êîíêóðñ³â íà çíàííÿ ó÷íÿìè äîðîæíüî¿ ãðàìîòè ó âèãëÿä³ òåñòîâèõ çàâäàíü, êîíêóðñ³â äèòÿ÷èõ ìàëþíê³â íà òåìó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, Âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â-ðåéä³â «Óâàãà! Ä³òè íà äîðîç³!»)

Â³ää³ë îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó  ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ÂÄÀ² ÐÂ ÃÓÌÂÑ
Ïîñò³éíî









Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ çóñòð³÷åé, «êðóãëèõ ñòîë³â» ùîäî ñòàíó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, çàõîä³â ç ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ éîãî áåçïåêè, ïîïóëÿðèçàö³¿ íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ùîäî íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó òà óñâ³äîìëåííÿ íåáåçïåêè íàñë³äê³â òàêèõ ïîðóøåíü

ВДАІ РВ  ГУМВС,

Ïîñò³éíî
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ
	

Ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ³íôîðìîâàíîñò³ íàñåëåííÿ, çàáåçïå÷èòè ïðîâåäåííÿ íàñòóïíèõ îïåðàòèâíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â: 










1) «Óâàãà! Ï³øîõ³ä!» – äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äî äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ï³ä ÷àñ ïðî¿çäó ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â.        
ВДАІ РВ  ГУМВС 


Ùîðîêó,
II êâàðòàë

Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

2) «Àâòîáóñ-2013» – äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü øëÿõîì êîíòðîëþ çà äîòðèìàííÿì òðàíñïîðòíîãî çàêîíîäàâñòâà âëàñíèêàìè òà âîä³ÿìè àâòîáóñ³â.
ВДАІ РВ  ГУМВС 


Ùîðîêó,
 II êâàðòàë

Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

3) «Óâàãà! Ä³òè íà äîðîç³!» – äëÿ ïðèâåðíåííÿ óâàãè âîä³¿â òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â äî ìîæëèâî¿ ïîÿâè ä³òåé íà ïðî¿çí³é ÷àñòèí³ ó çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, à òàêîæ ïðîïàãóâàííÿ äîòðèìàííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ä³òüìè.      
ВДАІ РВ  ГУМВС 
Ùîðîêó,
III êâàðòàë
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ

4) «Ïåðåâ³çíèê-çèìà” – äëÿ çàáåçïå÷åííÿ êîíòðîëþ ï³äãîòîâêè àâòîòðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ùî çä³éñíþþòü ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ³ âàíòàæ³â, áåçïå÷íî¿ åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â ó çèìîâèé ïåð³îä.
ВДАІ РВ  ГУМВС 

Ùîðîêó,
IV êâàðòàë
Íå ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî ô³íàíñóâàííÿ




