Орієнтовний перелік заходів
до Другого Глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН
(6-12 травня 2013 року)
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Зміст заходу

Виконавці

Видати розпорядження про проведення в
місті заходів до Другого глобального Тижня з
безпеки дорожнього руху відповідно до
рекомендацій ООН.
Розглянути питання про приєднання міської
ради до Європейської Хартії пішоходів та
виконання її рекомендацій.
Провести засідання комісій з безпеки
дорожнього руху з таким орієнтовним
порядком денним:
- стан виконання міської програми з
підвищення безпеки дорожнього руху за I
квартал 2013 року;
ситуація
з
дорожньо-транспортним
травматизмом на території міста;
- про додаткові заходи з підвищення безпеки
дорожнього руху на території міста, в т.ч. –
серед пішоходів.
Внести до порядку денного чергових сесій
міських рад питання «Про хід виконання
міської програми з підвищення безпеки
дорожнього руху». Виділити додаткові кошти
на
фінансування
заходів
програм,
спрямованих на проведення профілактичної
роботи серед пішоходів різних вікових
категорій.
Ініціювати вивчення питання щодо створення
на території міст пішохідних зон та зон з
обмеженими режимами швидкості відповідно
до європейської практики. Розробити та
затвердити положення про пішохідні зони.
Передбачити внесення відповідних змін до
Генеральних планів міст.
Вишукати кошти для централізованої
закупівлі
світлоповертальних
елементів
(флікерів) для забезпечення ними школярів,
які навчаються у другу зміну для
обов’язкового носіння таких значків у темний
період доби.
Ініціювати проведення аудиту пішохідних
переходів та пішохідної інфраструктури міст
(в т.ч. зупинок громадського транспорту) на
предмет відповідності їх вимогам безпеки і
комфорту для пішоходів та людей з
особливими потребами.
Провести серед школярів міст конкурси
малюнків на тему безпеки пішоходів та
забезпечити широке висвітлення цих заходів

міські голови,
виконавчі комітети
міських рад

Термін
виконання
до 15 квітня
2013 р.

міські голови,
міські ради

протягом
року

управління і відділи
транспорту та
зв’язку міських рад,
комісії з безпеки
дорожнього руху

I півріччя
2013 р.

міські голови,
депутатські комісії,
депутати міських
рад

I півріччя
2013 р.

міські голови,
депутати міських
рад

протягом
року

міські голови,
депутати міських
рад, бізнесструктури

протягом
року

комунальні та
дорожні служби
міст,
спільно з ДАІ та
представниками
громадськості
управління і відділи
освіти спільно з
органами ДАІ

II півріччя
2013 р.

6-12 травня
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Провести прес-конференції за участю перших
осіб міст та керівників ДАІ з метою
привернення
уваги
громадськості
до
проблеми загибелі і травмування пішоходів.
Оприлюднити з цього приводу спеціальне
звернення до громадськості.
Рекомендувати проведення на підприємствах
міст та в організаціях різних форм власності
Єдиного Дня інформування, присвяченого
актуальним проблемам безпеки пішоходів.
Провести
інформаційну
кампанію
у
громадському транспорті міст (в автобусах,
трамваях, тролейбусах, метро ) через
поширення оголошень наступного змісту
«Шановні пасажири! Будьте обережні при
виході
з
громадського
транспорту.
Переходьте дорогу тільки на позначених
пішохідних переходах»
Ініціювати розміщення на вулицях міст
соціальної банерної реклами з питань безпеки
пішоходів, а також розміщення соціальної
реклами на цю тему (відео,- аудіоролики,
плакати) в комунальних та приватних засобах
масової інформації
Провести конкурс серед засобів масової
інформації на кращий матеріал, передачу
(цикл передач), присвячених популяризації
безпечної, та не ризикованої
поведінки
пішоходів.
Видати
масовим
тиражем
Правила
дорожнього
руху
для
пішоходів
та
забезпечити їх поширення серед цільових
груп і аудиторій.
Започаткувати щорічне відзначення в містах
Європейського Тижня мобільності та Дня без
автомобіля (вересень)

міські голови,
керівники ДАІ

виконкоми міських
рад спільно з
органами ДАІ

6-12 травня

6-12 травня

управління
транспорту,
органи ДАІ

протягом
травня

міські голови,
виконкоми міських
рад

до кінця
року

Виконавчі комітети, до кінця року
спільно з органами
ДАІ та бізнесструктурами
міські ради, бізнесструктури

до кінця року

міські голови,
міські ради

до
22 вересня
2013 р.

Пропозиції підготовлені Громадською спілкою захисту пішоходів «За безпеку
пішоходів!» в рамках проекту «Громадське лобіювання впровадження в Україні
стандартів Європейського Союзу щодо захисту пішоходів», що виконується за
підтримки Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження».

