ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Від 24 грудня 2013 р. №24-4/6 скликання

Про програму підвищення безпеки
дорожнього руху на території
Городищенського району
на період до 2016 року.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03. 2013 року №294
«Про затвердження Державної цільової програми підвищення рівня безпеки
дорожнього руху в Україні на період до 2016 року», рішення Черкаської
обласної ради від 21.06. 2013 року №23-2/VI «Про Програму підвищення
безпеки дорожнього руху на території області на період до 2016 року»,
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань
захисту прав людини, законності та правопорядку районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху на
території Городищенського району на період до 2016 року (додається).
2. Рекомендувати
фінансовому
управлінню
районної
державної
адміністрації передбачити фінансування виконання заходів програми
підвищення безпеки дорожнього руху із врахуванням можливостей
районного бюджету.
3. Доручити координацію виконання заходів програми відділенню ДАІ
Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку.

Голова районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення районної ради
24.12.2013 №24-4/6

ПРОГРАМА
підвищення рівня безпеки дорожнього руху
на території Городищенського району
на період до 2016 року
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У 2012 році на території району зареєстровано 13 дорожньотранспортних пригод з потерпілими, в яких загинуло дві особи та травмовано
11 осіб.
Протягом 2013 року ріст аварійності на дорогах Городищенського району
зріс майже вдвічі. Скоєно 20 дорожньо-транспортних пригод в яких загинуло
дві особи, отримали травми 21 особа.
Збільшення показника аварійності та тяжкості наслідків ДТП зумовлено
наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є: низький
рівень дисципліни учасників дорожнього руху; недостатній рівень підготовки
водіїв транспортних засобів; невідповідність стану вулично-дорожньої мережі
рівню інтенсивності транспортного руху; фактична відсутність системи
організаційно-планувальних та інженерних заходів, спрямованих на
вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів у населених пунктах;
недостатність впровадження новітніх технологій і технічних засобів
регулювання дорожнього руху; неефективність здійснення нагляду за
дотриманням учасниками дорожнього руху правил безпеки; неналежне
фінансування заходів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Мета програми
Метою програми є зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків
дорожньо-транспортних пригод, зменшення соціальної гостроти цієї проблеми,
створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на
вулично-дорожній мережі.
Завдання та заходи програми
Основними завданнями програми є: удосконалення профілактичної
діяльності в сфері безпеки дорожнього руху, контроль за станом утримання
доріг, вулиць та залізничних переїздів.
Заходи програми наведені у додатку.
Обсяги та джерела фінансування програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, бюджетів міської, сільських, селищних рад, а також інших джерел, не
заборонених законодавством.
Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться відповідно до джерел,
визначених законодавством.
Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання
проекту районного бюджету та бюджетів місцевих рад району на відповідний
рік з урахуванням їх можливостей.
Очікувані результати
Реалізація програми дасть можливість:
- підвищити рівень безпеки дорожнього руху;
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- зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод та знизити рівень
тяжкості їх наслідків;
- впровадити у широке використання сучасні технології й технічні
засоби організації дорожнього руху та нагляду за виконанням його учасниками
Правил дорожнього руху;
- мінімізувати людські втрати та фінансові збитки внаслідок дорожньотранспортних пригод;
- поліпшити стан вулично-дорожньої мережі;
- підвищити рівень дотримання правил дорожнього руху його
учасниками.
Механізм реалізації програми, контроль за її виконанням
Координація дій щодо виконання заходів програми здійснюється
відділенням державної автомобільної інспекції Городищенського районного
відділу УМВС України в Черкаській області (далі - ВДАІ Городищенського РВ
УМВС).
Виконавці заходів програми інформують ВДАІ Городищенського РВ
УМВС про хід виконання програми щорічно до 10 січня та 10 липня.
Узагальнену інформацію про хід і результати виконання програми ВДАІ
Городищенського РВ УМВС подає районній державній адміністрації та
районній раді щорічно до 15 січня та 15 липня.

Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин
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Додаток
до програми підвищення рівня
безпеки дорожнього руху на
території Городищенського
району на період до2016 року
Заходи програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху
на території Городищенського району на період до 2016 року
1.

Забезпечення дотримання правил дорожнього руху учасниками
дорожнього руху

1.1. З метою зниження рівня аварійності та тяжкості наслідків дорожньотранспортних пригод, зменшення соціальної гостроти даної проблеми,
створення безпечних та комфортних умов руху транспортних засобів на
вулично-дорожній мережі систематично розглядати стан безпеки дорожнього
руху, причини та умови, що сприяють аварійності на дорогах, виконання
заходів, спрямованих на їх усунення.
Райдержадміністрація, районна, міська,
сільські, селищні ради, Городищенський РВ
УМВС.
2014-2016 роки
1.2. З метою виявлення викраденого автотранспорту, осіб, які незаконно
заволоділи ним, транспортних засобів, що використовувались під час учинення
кримінальних
правопорушень,
а
також
виявлення
підроблених
ідентифікаційних номерів агрегатів транспортних засобів, реєстраційних
документів та посвідчень водія, забезпечити обладнання патрульних
автомобілів ДАІ мобільними програмно-апаратними комплексами з доступом
до інформаційних баз даних.
ВДАЇ Городищенського РВ УМВС,
Городищенський РВ УМВС України в
Черкаській області (далі – Городищенський
РВ УМВС), районна державна адміністрація
(далі – райдержадміністрація), районна рада
2014-2016 роки
1.3. Для забезпечення якісного документування порушень у сфері безпеки
дорожнього руху забезпечити встановлення на патрульні автомобілі ДАІ
комплектів відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Городищенський РВ УМВС,
Райдержадміністрація, районна рада
2014-2016 роки
1.4. Посилити контроль за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху
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суб’єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і
вантажів, зокрема шляхом утворення спільних мобільних груп.
Городищенський РВ УМВС,
ВДАІ Городищенського РВ УМВС
2014-2016 роки
1.5. Для своєчасного та якісного поновлення пошукових баз даних
автоматизованої інформаційно-пошукової системи "НАІС ДАІ", накопичування
та надання інформації службового характеру забезпечити ВДАІ
Городищенського РВ УМВС сучасними комп’ютерами і новим програмним
забезпеченням.
Городищенський РВ УМВС, ВДАІ
Городищенського РВ УМВС,
Райдержадміністрація, районна, міська,
селищні, сільські ради
2014-2016 роки
1.5. Для несення служби, а також для підвищення безпеки нагляду за
дорожнім рухом, забезпечити відповідно до нормативів особовий склад ВДАІ
Городищенського РВ УМВС обмундируванням, спеціальними жилетами зі
світловідбивними смугами, спорядженням білого кольору зі світловідбиваючою
поверхнею, жезлами, що світяться.
Городищенський РВ УМВС
2014-2015 роки
2. Підвищення безпечності автомобільних доріг і вулиць
2.1. Організація проведення аналізу ДТП і матеріалів комісійних
обстежень вулично-дорожньої мережі району. Забезпечення розробки
комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього
руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і
аварійно-небезпечних ділянках, а також в місцях розміщення
загальноосвітніх навчальних закладів.
Городищенський РВ УМВС,
філія «Городищенський райавтодор",
ВДАІ Городищенського РВ УМВС
Щорічно.
2.2. З метою недопущення зростання рівня дорожньо-транспортного
травматизму, особливо в нічний час доби, здійснити заходи щодо приведення
рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах до нормативних вимог.
Райдержадміністрація, районна, міська,
сільські, селищні ради,
"Городищенський райавтодор"
2014-2016 роки
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2.3. Провести повний комплекс реконструктивних робіт, спрямованих
на вдосконалення дорожніх умов на вулицях населених пунктів, дорогах
загального користування, особливо в місцях (на ділянках) концентрації ДТП
з метою усунення причин їх виникнення, у тому числі встановлення засобів
регулювання дорожнім рухом, світлофорних об’єктів, металевих огороджень,
направляючих, засобів примусового зниження швидкості тощо.
Райдержадміністрація, районна, міська,
сільські, селищні ради,"Городищенський
райавтодор", ВДАЇ Городищенського РВ
УМВС.
2014-2016 роки
2.4. Провести реконструкцію і капітальний ремонт існуючих, будівництво
нових світлофорних об’єктів в населених пунктах району.
Райдержадміністрація, районна, міська,
сільські, селищні ради.
2014-2016 роки
2.5. Здійснити заходи із впровадження дорожньої розмітки та дорожніх
знаків з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів на
автомобільних дорогах місцевого (територіального) значення: ГородищеЧеркаси (через Ірдинь); Городище-Шпола; Городище-Звенигородка; та на
вулицях міста Городище: Чапаєва, Кожедуба, Індустріальна, Доватора, Миру, 1
Травня, Фізкультурна.
"Городищенський райавтодор", міська,
сільські, селищні ради
2014-2016 роки
3. Активізація інформаційно-роз’яснювальної роботи
3.1. Вжити комплекс заходів, спрямованих на профілактику та попередження
дитячого дорожньо-транспортного травматизму, порушення дітьми правил
дорожнього руху, зокрема, проводити за участю представників Державтоінспекції
систематичні заняття у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах та
позашкільних установах щодо дотримання правил дорожнього руху. Обладнати
у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційні стенди з безпеки
дорожнього руху. Проводити щорічний районний огляд-конкурс роботи загонів
юних інспекторів руху. Організовувати конкурси дитячих малюнків на тему
безпеки дорожнього руху.
Відділ освіти Городищенської
райдержадміністрації,
ВДАІ Городищенського РВ УМВС,
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Щорічно
3.2. Забезпечити:
1) сприяння розміщенню соціальної реклами з питань безпеки дорожнього
руху в засобах масової інформації
Відділ внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю райдержадміністрації,
виконавчий апарат районної ради, ВДАІ
Городищенського РВ УМВС,
районна газета "Вісник Городищини",
редакція районного радіомовлення «Голос
Городищини».
2014-2016 роки
2) Проведення тижня безпеки учасників дорожнього руху з метою
підвищення поінформованості таких учасників про негативні наслідки
дорожньо-транспортних пригод та стимулювання дій, спрямованих на усунення
основних факторів ризику дорожньо-транспортного травматизму, зокрема
невикористання шоломів та ременів безпеки, керування транспортним засобом
у стані сп’яніння, недотримання швидкісного режиму.
Відділ внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю райдержадміністрації, відділ
освіти Городищенської
райдержадміністрації, виконавчий апарат
районної ради, ВДАІ Городищенського РВ
УМВС,
районна газета "Вісник Городищини",
редакція районного радіомовлення «Голос
Городищини».
Щорічно (IV квартал)
3.3. Проведення профілактичних заходів:
1) "Увага! Пішохід!" - для привернення уваги водіїв транспортних засобів
до дотримання правил дорожнього руху під час проїзду пішохідних переходів.
ВДАІ Городищенського РВ УМВС, міська,
сільські, селищні ради.
Щорічно (II квартал)
2) "Автобус-201__…" - для забезпечення безпеки пасажирських
перевезень шляхом контролю за дотриманням транспортного законодавства
власниками та водіями автобусів.
ВДАІ Городищенського РВ УМВС
Щорічно (II квартал)
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3) "Увага! Діти на дорозі!" - для привернення уваги водіїв транспортних
засобів до можливої появи дітей на проїзній частині у зв’язку з початком
нового навчального року, а також пропагування дотримання правил
дорожнього руху дітьми.
ВДАІ Городищенського РВ УМВС,
відділ освіти райдержадміністрації, міська,
сільські, селищні ради
Щорічно (IІI квартал)
4) "Перевізник-зима" - для забезпечення контролю підготовки
автотранспортних підприємств, що надають послуги з перевезення пасажирів і
вантажів, до безпечної експлуатації транспортних засобів у зимовий період.
ВДАІ Городищенського РВ УМВС
Щорічно (IV квартал)
4.Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги постраждалим у
дорожньо-транспортних пригодах.
4.1. Забезпечити підвищення рівня медичної підготовки учасників дорожнього
руху щодо надання долікарської допомоги потерпілим у ДТП. Закріпити за
відповідними ділянками доріг комунальні заклади охорони здоров’я та сприяти
їх матеріально-технічному оснащенню для забезпечення надання медичної
допомоги потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах відповідно до
медико-технологічних стандартів (протоколів) надання екстреної медичної
допомоги.
Городищенське районне територіальне
медичне
об’єднання,
Городищенський
центр
первинної
медико-санітарної
допомоги, Городищенський РВ УМВС,
міська, сільські, селищні ради
Постійно

Заступник голови районної ради

М.В. Панчишин

