
                                                         ПРОЕКТ

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «___» _______________2019 року

Про  затвердження  Програми
забезпечення безпеки дорожнього руху
на  території  Чугуївського  району
Харківської області на 2019-2020 роки

З  метою  зниження  рівня  смертності  внаслідок  дорожньо-транспортних
пригод на території Чугуївського району Харківської області, ступеня тяжкості
наслідків  дорожньо-транспортних  пригод  для  учасників  дорожнього  руху  та
зменшення  соціально-економічних  втрат  від  дорожньо-транспортного
травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою
дорожнього  руху  на  території  району  для  забезпечення  захисту  життя  та
здоров’я  населення, керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  на
території  Чугуївського  району  Харківської  області  на  2019-2020  роки
(додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
соціально-економічного  розвитку,  комунальної  власності,  будівництва  та
житлово-комунального господарства (Сторожев І.А.).

                      Голова
районної ради       А. Бабієць
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2019
ПАСПОРТ

районної Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території
Чугуївського району Харківської області на 2019-2020 роки

1. Ініціатор  розроблення  Програми:  Чугуївська  районна  державна
адміністрація Харківської області.

2. Нормативно-правові  акти,  що  стали  підставою  для  розроблення
Програми: Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України
«Про дорожній рух», Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в
Україні на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 14 червня 2017 року № 481-р.

3. Розробник  Програми:  відділ  житлово-комунального  господарства,
будівництва та  інфраструктури Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області.

4. Відповідальні виконавці Програми: фінансове управління Чугуївської
районної  державної  адміністрації  Харківської  області,  відділ  житлово-
комунального  господарства,  будівництва  та  інфраструктури  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  Харківської  області,  відділ  економічного
розвитку і  торгівлі  Чугуївської районної державної адміністрації  Харківської
області, сектор з питань оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи
та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  Чугуївської  районної  державної
адміністрації Харківської області.

5. Учасники Програми: Чугуївський відділ поліції Головного управління
Національної  поліції  в  Харківській  області,  Чугуївське  районне  відділення
Управління поліції охорони в Харківській області, Чугуївський районний відділ
Головного  управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій
України  у  Харківській  області,  Служба  автомобільних  доріг  у  Харківській
області, Управління Укртрансбезпеки у Харківській області Державної служби
України  з  безпеки  на  транспорті,  філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП «Харківський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», філія
«Чугуївське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні
дороги  України»,  філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», філія «Балаклійський райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»  ПАТ  ДАК  «Автомобільні  дороги  України»,
структурні  підрозділи  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
Харківської області, сільські, селищні ради.

6. Термін реалізації Програми: 2019-2020 роки.
7. Орієнтовні  обсяги та джерела фінансування Програми: за  рахунок

коштів  з  державного,  обласного,  районного  бюджетів,  бюджетів  сільських,
селищних рад району, інших джерел фінансування, що не суперечать чинному
законодавству України.
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1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Районна  Програма  забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  на  території
Чугуївського району Харківської області на 2019-2020 роки (далі – Програма)
розроблена  з  метою  підвищення  безпеки  дорожнього  руху,  зниження
аварійності  на  вулично-дорожній  мережі  району.  Заходи  Програми
відповідають  пріоритетам  державної  політики,  визначеної  Транспортною
стратегією  України  на  період  до  2020  року,  затвердженої  розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174; Законами України
«Про  автомобільні  дороги»,  «Про  дорожній  рух»,  «Про  автомобільний
транспорт»,  «Про джерела фінансування дорожнього господарства  України»;
Стратегією сталого розвитку «Україна–2020»,  схваленою Указом Президента
України від  12  січня  2015 року  № 5,  а  також Указами Президента  України
від 20 листопада 2007 року № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення
безпеки  дорожнього  руху»,  від  17 червня  2008 року  № 556  «Про додаткові
заходи  щодо  запобігання  дорожньо-транспортним  пригодам»;  Стратегією
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року,
схваленою  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України
від  14 червня  2017 року № 481-р,  Планом заходів  щодо реалізації  Стратегії
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року,
схваленим  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України
від 28 березня 2018 року № 231-р. Державною програмою підвищення рівня
безпеки  дорожнього  руху  в  Україні  на  період  до  2020  року,  затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435.

Протягом останніх десятиліть у світі спостерігається стрімке збільшення
кількості транспортних засобів та підвищення інтенсивності дорожнього руху,
що призводить до збільшення кількості  дорожньо-транспортних пригод та їх
негативних наслідків. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ),  дорожньо-транспортний  травматизм  на  сьогодні  є  однією  з
найактуальніших  проблем  охорони  здоров’я.  За  прогнозами  у  2030  році
дорожньо-транспортні пригоди можуть стати однією з основних п’яти причин
смертності людей у світі.

У зв’язку із зазначеним міжнародне співтовариство приділяє значну увагу
розробленню та здійсненню стратегічних заходів з безпеки дорожнього руху,
спрямованих на  запобігання  дорожньо-транспортному травматизму.  Зокрема,
Генеральна  асамблея  Організації  Об’єднаних  Націй  прийняла
02 березня 2010 року резолюцію № 64/255 «Підвищення безпеки дорожнього
руху в  усьому світі»,  співавторами якої  стали 69 країн  та  до реалізації  якої
долучилася  також  Україна.  Резолюцією  проголошено  2011-2020  роки
«Десятиліттям дій з безпеки дорожнього руху».

За  питомими  показниками  аварійності  та  наслідків  дорожньо-
транспортних пригод Україна є одним з лідерів серед європейських країн. Так,
у середньому в країнах-членах ЄС (за даними 2015 року) на 100 тис. жителів
припадає  5,1%  загиблих  у  дорожньо-транспортних  пригодах,  на  100  тис.
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транспортних  засобів  –  вісім  загиблих,  тоді  як  в  Україні  такі  показники
складають  відповідно  8%  і  22,1%  особи.  Важливо  також  урахувати,  що  за
відсутності  якісного  збору  даних  щодо  травмованих  і  загиблих  унаслідок
дорожньо-транспортних  пригод  зазначені  показники  можуть  не  відображати
реальні цифри.

Ситуація на дорогах держави залишається такою, що потребує термінового
поліпшення. Це стосується не тільки оптимізації та ремонту дорожньої мережі,
але  й  системної  протидії  правопорушенням  та  злочинам  у  сфері  безпеки
дорожнього руху.

Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  14  червня  2017  року
№ 481 була схвалена Стратегія підвищення рівня безпеки дорожнього руху в
Україні.  Зазначеним документом визначені типові проблеми у галузі безпеки
дорожнього руху, що притаманні усім регіонам держави та на які мають бути
спрямовані  зусилля  місцевих  органів  державної  влади  та  місцевого
самоврядування:

недосконалість  системи  збору  інформації  про  дорожньо-транспортні
пригоди, її обробки, дослідження та аналізу;

недостатня відповідність розвитку вулично-дорожньої мережі та її  стану
інтенсивності транспортного та пішохідного руху;

недоступність  транспорту  та  транспортної  інфраструктури  для  осіб  з
інвалідністю;

невідповідність  швидкісних  режимів  та  надмірна  швидкість  руху
автомобілів, особливо у зонах населених пунктів;

низький  рівень  підготовки  водіїв  та  відсутність  механізму  здійснення
ефективного контролю за діяльністю автошкіл;

недосконалість  порядку  здійснення  контролю  за  виконанням
законодавства в частині дотримання правил дорожнього руху, особливо щодо
осіб,  які  керують  транспортним  засобом  у  стані  алкогольного  сп’яніння  та
перевищують швидкість;

відсутність системи державного нагляду за транспортними засобами та їх
відповідністю технічним вимогам сучасних стандартів безпеки;

низький рівень виховання суспільства у сфері безпеки дорожнього руху,
власної відповідальності та дотримання правил дорожнього руху;

відсутність  ефективної  системи  сповіщення  про  дорожньо-транспортні
пригоди  та  екстреної  допомоги  постраждалим  унаслідок  дорожньо-
транспортних пригод.

За  даними  Головного  управління  Національної  поліції  в  Харківській
області та Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту
патрульної  поліції  основними  причинами  дорожньо-транспортних  пригод
визнані:

велика кількість порушень Правил дорожнього руху внаслідок відсутності
оптимальної  системи  притягнення  особи  до  відповідальності  за  учинене
порушення, яка б забезпечувала невідворотність покарання;
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надмірний швидкісний режим у населених пунктах;
незадовільний  технічний  стан  доріг, що  має  негативний  вплив  на

забезпечення безпеки дорожнього руху.
До факторів, які незадовільно впливають на стан безпеки дорожнього руху

в районі є: 
відсутність  законодавчо  визначеного  цільового  джерела  збору  та

використання коштів на будівництво та утримання доріг;
низька  роль  органів  місцевого  самоврядування  з  регулювання  правил

дорожнього руху на території конкретної територіальної громади;
відсутність  державної  програми  розбудови  системи  доріг  у  державі  з

визначенням відповідного фінансування; 
упровадження світових стандартів та механізмів безпеки дорожнього руху;
недосконала система збору та використання податків і зборів на утримання

доріг;
відсутність  системи  громадського  контролю  за  виконанням  державою

функцій забезпечення безпеки розбудови та утримання доріг;
недосконалість правового механізму і нормативно-правового регулювання

відповідальності за неякісне виконання робіт з будівництва і ремонту доріг;
невідповідність  шляхової  мережі  інтенсивності  транспортного  та

пішохідного руху;
відсутність  повних  обліків  дорожньо-транспортних  пригод  та  цілісної

системи  збору  інформації  про  дорожньо-транспортні  пригоди,  системи  її
обробки, дослідження та аналізу з метою планування заходів безпеки; 

відсутність  дієвої  і  впливової  системи  покарання  за  порушення  правил
дорожнього руху;

невідповідність  швидкісних  режимів  та  надмірна  швидкість  руху
автомобілів, особливо в зонах населених пунктів;

відсутність  ефективної  державної  системи  контролю  у  сфері  надання
послуг  з  пасажирських  перевезень,  передусім  щодо  технічного  стану
транспорту,  який використовується для перевезення пасажирів,  проходження
водіями передрейсового медичного огляду, недопущення понаднормової праці
водіїв, створення умов для праці та відпочинку водіїв;

занижені вимоги до стану автотранспорту, який надається перевізниками
для  перевезення  пасажирів,  його  відповідності  технічним  вимогам  сучасних
стандартів безпеки;

недосконала система підготовки водіїв і відсутність дієвого контролю за
діяльністю автошкіл; 

відсутність  належного  контролю  у  сфері  автострахування  з  метою
забезпечення  відшкодування  шкоди,  завданої  здоров’ю та  майну  потерпілих
унаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Отже,  слід  констатувати,  що  наведені  вище  проблеми  організаційного,
правореалізаційного,  контрольного  та  правоохоронного  спрямування
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зумовлють вжиття комплексних та планових заходів з удосконалення безпеки
дорожнього руху в області.

2. Мета та завдання Програми

Основною  метою  Програми  є  зниження  рівня  смертності  внаслідок
дорожньо-транспортних пригод на території Чугуївського району Харківської
області,  ступеня  тяжкості  наслідків  дорожньо-транспортних  пригод  для
учасників  дорожнього  руху  та  зменшення  соціально-економічних  втрат  від
дорожньо-транспортного  травматизму,  а  також  запровадження  ефективної
системи  управління  безпекою  дорожнього  руху  на  території  району  для
забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Для досягнення визначеної мети потребують вирішення такі пріоритетні
завдання:

безперервний  моніторинг  ситуації  в  області  щодо  безпеки  дорожнього
руху, в т.ч. за рахунок соціологічних технологій та забезпечення своєчасного
реагування на негативні зміни;

аналіз причин та умов, що впливають на стан безпеки дорожнього руху,
визначення заходів щодо мінімізації відповідних негативних наслідків;

вивчення міжнародного досвіду забезпечення безпеки дорожнього руху та
впровадження його у практичну діяльність національних, у т.ч. правоохоронних
органів;

удосконалення  взаємодії  органів  державної  влади,  місцевого
самоврядування  та  правоохоронних  органів  з  питань  забезпечення  безпеки
дорожнього руху; 

удосконалення  науково-методичного,  матеріально-технічного  та
інформаційного забезпечення діяльності в сфері безпеки дорожнього руху; 

проведення  профілактичної  роботи  з  керівниками  транспортних
підприємств  щодо  вжиття  заходів  з  поліпшення  якості  обслуговування
пасажирів, технічного стану транспортних засобів, профілактики аварійності на
автомобільному транспорті;

створення  автоматизованої  системи  управління  приміськими  та
міжміськими автобусними пасажирськими перевезеннями;

систематичне  здійснення  габаритно-вагового  контролю  транспортних
засобів з метою збереження автомобільних доріг загального користування; 

забезпечення  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання
автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  вулиць  і
доріг комунальної власності у населених пунктах;  

здійснення  реконструкції  (капітального  ремонту)  вуличного  освітлення
населених  пунктів,  пішохідних  переходів,  проведення  модернізації
світлофорних об’єктів;

попередження та припинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього
руху;
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запровадження  системи  автоматичного  контролю  порушень  Правил
дорожнього руху;

запровадження заходів з оптимізації надання екстреної медичної допомоги
особам, що постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, джерела
фінансування, строки виконання Програми

Досягнути результатів можливо шляхом:
скоординованої  та  узгодженої  реалізації  виконавцями  визначених  у

Програмі заходів у встановлені терміни; відповідального ставлення виконавців
до  якісного  виконання  завдань  та  ефективного  використання  бюджетних
асигнувань, виділених на реалізацію Програми;

реалізації Програми, з урахуванням заходів, передбачених законодавчими
та нормативно-розпорядчими документами;

постійного та систематичного контролю за ефективністю реалізації заходів
Програми шляхом надання  виконавцями піврічних письмових звітів  про  хід
виконання Програми, а також шляхом звітування про хід виконання Програми
перед громадськістю, Чугуївською районною радою.

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів
державного  бюджету,  місцевого  бюджету,  коштів  підприємств  та  інших
джерел, не заборонених законодавством.

Строки виконання Програми – 2019-2020 роки.

4. Очікуваний соціально-економічний результат від реалізації
Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки
дорожнього  руху,  зменшення  кількості  осіб,  які  постраждали  внаслідок
дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах,
підвищення ефективності  системи підготовки учасників дорожнього руху. За
умови  виконання  в  повному  обсязі  передбачених  Програмою  заходів
прогнозується  наближення  до  середньоєвропейського  рівня  безпеки
дорожнього  руху,  зокрема  зниження,  порівняно  з  2018  роком,  показників
аварійності щодо соціального ризику (кількість загиблих внаслідок дорожньо-
транспортних пригод  на  100  тис.  населення).  В  умовах  збереження  наявних
тенденцій  розвитку  ситуації  в  районі  протягом  найближчих  п’яти  років
очікується зниження кількості дорожньо-транспортних пригод та пов’язаних з
ними  наслідків.  У  середньому  прогнозується  динаміка  щорічного  зниження
показників  на  рівні:  дорожньо-транспортних  пригод –  2%,  загиблих  –  2%,
травмованих – 3%. 

Соціальний ефект від реалізації Програми має визначитись за рахунок: 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху; 
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зростання довіри учасників дорожнього руху до органів та підрозділів, які
здійснюють нагляд за дорожнім рухом; 

поліпшення регулювання транспортних потоків на дорогах; 
забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів; 
підвищення  культури  водіння,  рівня  обізнаності  учасників  дорожнього

руху Правил дорожнього руху; 
Економічний ефект очікується від: 
зменшення  травматизму  та  смертності,  у  тому  числі  дитячого,  від

дорожньо-транспортних пригод; 
поліпшення екологічного стану території району.

5. Результати, очікувані від виконання Програми

Виконання Програми надасть можливість:
стабілізувати ситуацію щодо безпеки дорожнього руху в районі шляхом

мінімізації основних загроз;
підвищити  рівень  безпеки  дорожнього  руху;  знизити  кількість

правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; зменшити кількість аварій на
автошляхах;

впровадити  передовий  міжнародний  досвід  забезпечення  безпеки
дорожнього руху у практичну діяльність державних органів;

удосконалити  взаємодію  органів  державної  влади,  місцевого
самоврядування  та  правоохоронних  органів  з  питань  забезпечення  безпеки
дорожнього руху; 

поліпшити  якість  обслуговування  пасажирів,  підвищити  технічний  стан
транспортних засобів;

запровадити  автоматизовану  систему  управління  приміськими  та
міжміськими автобусними пасажирськими перевезеннями;

оптимізувати габаритно-ваговий контроль транспортних засобів з  метою
збереження автомобільних доріг загального користування; 

забезпечити  будівництво,  реконструкцію,  ремонт  і  утримання
автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення,  вулиць  і
доріг комунальної власності у населених пунктах;  

здійснити  реконструкцію  (капітальний  ремонт)  вуличного  освітлення
населених пунктів, пішохідних переходів, провести модернізацію світлофорних
об’єктів;

запровадити  дієві  заходи  щодо  попередження  та  припинення
правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху;

розробити  та  впровадити  систему  автоматичного  контролю  порушень
Правил дорожнього руху;

удосконалити порядок надання  екстреної медичної допомоги особам, що
постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод;
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удосконалити  науково-методичне,  матеріально-технічне  та  інформаційне
забезпечення заходів із безпеки дорожнього руху;

запровадити  системні  заходи  щодо  підвищення  правової  культури
населення, рівня обізнаності щодо дотримання правил дорожнього руху.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію виконання Програми здійснює заступник голови Чугуївської
районної  державної  адміністрації  Харківської  області,  який  забезпечує  на
території  Чугуївського  району  Харківської  області  реалізацію  державної
політики  у  частині  законності,  правопорядку,  прав  і  свобод  громадян
Чугуївського району Харківської області.

Загальний  контроль  за  реалізацією  заходів  Програми  здійснюється
постійними комісіями районної ради із правових питань, регуляторної політики,
законності,  громадського  порядку,  боротьби  з  корупцією  та  злочинністю;  з
питань  розвитку  інфраструктури,  транспорту,  шляхів  та  зв’язку  та  з  питань
бюджету.

Координатор та виконавці Програми з урахуванням реалізації  заходів та
виділених  у  поточному  році  фінансових  ресурсів,  надають  до  фінансового
управління Чугуївської  районної  державної  адміністрації  Харківської  області
свої пропозиції на наступний рік (у разі прийняття рішення пролонгації) щодо
обсягів фінансування з обґрунтуванням.

За  відсутності  фінансування  заходів  Програми  виконавці,  вносять  до
Чугуївської  районної  ради  пропозиції  про  зміну  термінів  їх  виконання  або
зняття з контролю.
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7. Заходи Програми 

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Орієнтовні обсяги фінансування та
виходячи з можливостей бюджету

(тис. грн)

Очікуваний
результат

Разом 2019 2020

І. Розвиток системи організації дорожнього руху транспорту та пішоходів, 
поліпшення експлуатаційних показників автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності

1.1. Обстеження вулично-
дорожньої  мережі  з
метою  виявлення
аварійно-небезпечних
ділянок 

Квітень,
жовтень

2019-2020 
роки

відділ  житлово-комунального
господарства,  будівництва  та
інфраструктури  Чугуївської
районної  державної
адміністрації,  філія
«Чугуївський  райавтодор»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
сільські, селищні ради

40,0 15,0 25,0 Виявлення  аварійно-
небезпечних ділянок

1.2. Ремонт  дорожнього
покриття  загального
користування

2019-2020 
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги

В межах
доведеного
розподілу

В межах 
доведеного
розподілу 

В межах 
доведеного
розподілу 

Покращення  стану
дорожнього покриття 
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місцевого значення України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»

коштів коштів коштів 

1.3. Модернізація  та
обладнання
нерегульованих
пішохідних переходів

2019-2020 
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»

100,0 50,0 50,0 Зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних пригод

1.4. Обладнання  ділянок
вулично-дорожньої
мережі  пішохідними
огородженнями 

2019-2020 
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП

10,0 5,0 5,0 Зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних  пригод
за  участю  пішоходів
та  виникнення
надзвичайних
ситуацій  у  зимовий
період 
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«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»

1.5. Оновлення дорожньої
розмітки 

2019-2020
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
сільські, селищні ради

100,0 50,0 50,0 Зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних пригод

1.6. Обладнання місць для
паркування 

2019-2020
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський

70,0 30,0 40,0 Забезпечення  безпеки
дорожнього  руху,
зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних пригод
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облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
сільські, селищні ради

1.7. Встановлення  знаків
обмеження швидкості
руху 

2019-2020
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
сільські, селищні ради

100,0 50,0 50,0 Забезпечення  безпеки
дорожнього  руху,
запобігання  та
зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних пригод

1.8. Встановлення
додаткових
інформаційних
знаків, щитів з метою
підвищення
інформативності
автомобільних  доріг
та  їх
інфраструктурного
облаштування

2019-2020
роки

філія  «Чугуївський  райавтодор»
ДП  «Харківський  облавтодор»
ПАТ ДАК «Автомобільні дороги
України»,  філія  «Чугуївське
ДЕП»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»,
філія  «Куп’янське  ДЕП»  ДП
«Харківський облавтодор» ПАТ
ДАК  «Автомобільні  дороги
України»,  філія  «Балаклійський
райавтодор»  ДП  «Харківський
облавтодор»  ПАТ  ДАК
«Автомобільні дороги України»

60,0 30,0 30,0 Забезпечення  безпеки
дорожнього  руху,
запобігання  та
зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних пригод
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Всього по І розділу 480,0 230,0 250,0
ІІ. Підвищення безпеки при наданні послуг у сфері перевезення пасажирів

2.1. Перевірки  технічного
стану  транспорту
автогосподарств,  які
надають  послуги  у
сфері  перевезення
пасажирів

Квітень-
травень,
жовтень-
листопад 
2019-2020

роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  Чугуївське
районне  відділення  Управління
поліції  охорони  в  Харківській
області

- - - Зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних  пригод
та  виникнення
надзвичайних
ситуацій 

2.2. Проведення
щорічного  конкурсу
професійної
майстерності  водіїв
пасажирського
транспорту  з  метою
підвищення
відповідальності  і
культури  поведінки
на дорогах

Жовтень-
листопад 
2019-2020

роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  Чугуївське
районне  відділення  Управління
поліції  охорони  в  Харківській
області

- - - Зменшення  кількості
дорожньо-
транспортних  пригод
та  виникнення
надзвичайних
ситуацій

Всього за ІІ розділ - - -

ІІІ. Підвищення обізнаності громадян у сфері безпеки дорожнього руху

3.1. Проведення
роз’яснювальної
роботи  серед
населення  з  питань
безпеки  дорожнього
руху,  виступи  в
навчальних  закладах
району

Квітень-
травень,
жовтень-
листопад 
2019-2020

роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  Чугуївське
районне  відділення  Управління
поліції  охорони  в  Харківській
області 

- - - Підвищення
правосвідомості  серед
населення  з  питань
безпеки  дорожнього
руху 

3.2. Організація
виготовлення  та

Квітень-
травень,

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління

- - - Формування
відповідальної
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поширення соціальної
реклами,  спрямованої
на  формування
відповідальної
поведінки  учасників
дорожнього руху

жовтень-
листопад 
2019-2020 

роки

Національної  поліції  в
Харківській  області,  Чугуївське
районне  відділення  Управління
поліції  охорони  в  Харківській
області, телерадіокомпанія
Чугуївщини  «Слобожанка»,
редакція  інформаційної  газети
«Вісник Чугуївщини»

поведінки  учасників
дорожнього руху

Всього за ІІІ розділ - - -

IV. Заходи, направлені на забезпечення безпечної участі дітей в дорожньому руху

4.1. Підготовка
навчальних програм з
вивчення  правил
дорожнього  руху  та
правил  безпечної
поведінки на дорозі

2019-2020
роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  відділ
освіти  районної  державної
адміністрації

- - - Формування
відповідальної
поведінки  учасників
дорожнього  руху,
підвищення
обізнаності

4.2. Підготовка  конкурсів
Юних  інспекторів
дорожнього  руху  та
інших  знань  правил
дорожнього руху 

2019-2020
роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  відділ
освіти  районної  державної
адміністрації 

- - - Формування
відповідальної
поведінки  учасників
дорожнього  руху,
підвищення
обізнаності

4.3. Обладнання  дитячих
майданчиків  з
безпеки  дорожнього
руху (автомістечко) 

2019-2020 
роки

Чугуївський  відділ  поліції
Головного  управління
Національної  поліції  в
Харківській  області,  відділ
освіти  районної  державної
адміністрації,  сільські,  селищні
ради

150,0 70,0 80,0 Формування
відповідальної
поведінки  учасників
дорожнього  руху,
підвищення
обізнаності 

Всього за ІV розділ 150,0 70,0 80,0
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V. Розвиток системи надання допомоги особам, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод 

5.1. Навчання  водіїв  та
інших  учасників
дорожнього  руху  з
оволодіння
практичними
навичками  з  надання
медичної  допомоги
потерпілим  внаслідок
дорожньо-
транспортних пригод 

2019-2020 
роки 

Чугуївський  відділ  поліції,
відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації  

- - - Оволодіння  водіями
та іншими учасниками
дорожнього  руху
практичними
навичками  з  надання
домедичної  допомоги
потерпілим  внаслідок
дорожньо-
транспортних пригод

5.2. Удосконалення
системи  підготовки
працівників
підрозділів  екстреної
допомоги  населенню
з метою набуття ними
навичок  надання
домедичної  допомоги
постраждалим  в
дорожньо-
транспортних
пригодах  до  приїзду
бригади  екстреної
(швидкої)  медичної
допомоги

2019-2020
 роки

відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

- - - Набуття  навичок
надання  допомоги
постраждалим  в
дорожньо-
транспортних
пригодах  до  приїзду
бригади  екстреної
(швидкої)  медичної
допомоги

5.3. Розробка
інформаційних  та
методичних
матеріалів  з  питань
надання  домедичної
допомоги  потерпілим

2019-2020 
роки

відділ  охорони  здоров’я
районної  державної
адміністрації

- - - Формування
відповідальної
поведінки  учасників
дорожнього  руху,
підвищення
обізнаності
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в  дорожньо-
транспортних
пригодах

Всього за V розділ - - -

Всього за Програму
630,0 300,0 330,0

                          Заступник голови
                             районної ради                                                                              І. Ковтун
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