МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30 липня 2013 року

м. Мала Виска

№ 252

Про районну програму забезпечення
безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки
Відповідно до пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою підвищення безпеки дорожнього руху, зниження
аварійності на вулично - дорожній мережі району, створення умов, що сприяють
забезпеченню комфортного і безпечного руху транспортних засобів, пішоходів, підвищення
екологічної безпеки,
района рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити району програму забезпечення безпеки дорожнього руху на 20132015 роки (далі – Програма), додається.
2. Визначити відповідальним виконавцем Програми
відділення ДАІ
Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській області.
3. Встановити, при незабезпеченні фінансування заходів Програми дане рішення
районної ради переглядається і приймається відповідне рішення.
4. Відділенню ДАІ Маловисківського РВ УМВС України в Кіровоградській
області щороку до 30 січня надавати постійній комісії районної ради з питань діяльності
ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів, об”єднань громадян та
адміністративно – територіального устрою узагальнену інформацію про стан реалізації
Програми за рік, що минув.
5. Доручити районній державній адміністрації та рекомендувати міській,
селищній, сільським радам, керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від
форм власності та господарювання, забезпечити безумовне виконання основних показників
та заходів Програми.
6. Зняти з контролю рішення районної ради від 13 червня 2008 року №196 «Про
районну програму забезпечення безпеки дорожнього руху на 2008-2012 роки».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності,
діяльності рухів, об”єднань громадян та адміністративно – територіального устрою.
Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
30 липня 2013 № 252

Районна
програма забезпечення безпеки
дорожнього руху
на 2013-2015 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правовою підставою для розроблення Програми є Закон України «Про дорожній рух»,
статтею 5 якого передбачено, що до компетенції органів місцевого самоврядування та
місцевих органів виконавчої влади віднесено затвердження регіональних програм розвитку
дорожнього руху та його безпеки.
АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В РАЙОНІ

Керуючись Законами України «Про дорожній рух», «Про міліцію», Положенням про
Державну автомобільну інспекцію співробітниками ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
України в Кіровоградській області проведена певна робота по забезпеченню безпеки
дорожнього руху, профілактиці та розкриттю злочинів на території Маловисківського
району. При нагляді за дорожнім рухом співробітниками ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
України в Кіровоградській області та іншими службами РВ УМВС на території
Маловисківського району, за 2012 рік виявлено та припинено 794 порушеня ПДР, з них: 234
факти керування транспортними засобами у нетверезому стані, 53 - порушеня обгону, 20 проїзд перехресть, 20 - проїзд з/д переїздів та 17 порушень ПДР України пішоходами.
Проводився постійний контроль за діяльністю автогосподарств різних форм влсності,
здійснювався нагляд за дотриманням нормативних актів в сфері безпеки дорожнього руху на
території Маловисківського району. Постійно здійснювався контроль за утриманням в
безпечному для дорожнього руху стані вулиць, шляхів та залізничних переїздів. Так, у 2012
році на осіб, відповідальних за утримання вулично – шляхової мережі, складено 48
протоколів за порушенням норм та стандартів по забезпеченню безпеки дорожнього руху, з
них: 188/28 - 6 протоколів, 139 - 4 протоколів, 140-1- 10 протоколів, 140-2-24 протоколи,
140-3-2 протоколи, 140-4-2 протоколи.
Проведена Маловисківським ВДАІ робота, спрямована на виконання визначених
законодавством України контрольних функцій у сфері безпеки дорожнього руху, дала
позитивно вплинути на зменшення рівня правосвідомості громадян та травмування
населення в наслідок ДТП. Однак не знижено рівень смертності внаслідок ДТП.
Скоєно ДТП
Загинуло при ДТП
Травмовано при ДТП

2011 рік
10
3
10

2012 рік
6
4
8

Аналізуючи наявну ситуацію, а також рівень ризику загибелі людей у результаті
дорожньо-транспортних випадків та матеріальних збитків, ураховуючи досвід попередніх
років, слід констатувати, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути
досягнуто тільки в рамках тісної взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування, на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип
комплексності та системності у розробці, фінансуванні та проведенні визначених Програмою
заходів.
МЕТА ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є - забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних
дорогах, вулицях і залізничних переїздах шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних
заходів у таких напрямах:
1) удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього
руху;
2) посилення контролю за станом транспортної дисципліни серед учасників
дорожнього руху;
3) удосконалення організації дорожнього руху і поліпшення стану автомобільних
доріг, вулиць і залізничних переїздів;
4) медичне забезпечення безпеки дорожнього руху та удосконалення системи
збереження життя і здоров'я потерпілих у ДТП;

5) забезпечення проведення науково - дослідних випробувань і впровадження
технічних засобів та апаратури автоматизованих систем гнучкого керування дорожнім
рухом, контролю швидкісних режимів та екологічного стану довкілля;
6) інформаційне та технічне забезпечення безпеки дорожнього руху;
7) зміцнення матеріально – технічної бази ВДАІ Маловисківського РВ УМВС в
Кіровоградській області.
І. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Основна мета цього напрямку у формуванні, у різних учасників дорожнього руху,
усвідомлення необхідності дотримання дорожної дисципліни та сучасних навчальнометодичних матеріалів.
Профілактична діяльність спрямовується переважно на підготовку та випуск цільових
інформаційних програм на базі використання існуючих систем радіотрансляції і
телебачення, видання та розповсюдження літератури та іншої продукції з питань безпеки
дорожнього руху тощо.
1.1. Формування громадської думки щодо проблем безпеки дорожнього руху:
а) проведення серед населення соціологічних опитувань;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 3,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-1,0; 2014 р. - 1,0; 2015 р. – 1,0.
б) організація навчально-розважальних програм;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 6,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-2,0; 2014 р.- 2,0; 2015 р. – 2,0.
в) забезпечення видання тематичної літератури, друкованої продукції з питань
безпеки дорожнього руху: інформаційні листівки, пам’ятки, буклети, газети ВДАІ УМВС
«Щасливої дороги» тощо;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 9,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-3,0; 2014 р.- 3,0; 2015 р.-3,0.
г) проведення /щорічно/ оглядів роботи зльотів загонів юних інспекторів руху та
КВНів юних інспекторів руху;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 15,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-5,0; 2014 р.- 5,0; 2015 р.- 5,0.
д) проведення Всеукраїнського конкурсу – рейду «Увага! Діти – на дорозі!», тижнів
безпеки дорожнього руху, єдиних уроків з тематики безпеки руху та загальнодержавних
місячників, операцій, автопробігів тощо;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
Всього: 2013-2015 роки – 12,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-4,0; 2014 р.- 4,0; 2015 р.–4,0.

1.2. Створення у навчально-виховних закладах відповідних умов для навчання учнів
/обладнання класів, куточків безпеки дорожнього руху, авто майданчиків/ безпечної
поведінки на дорозі.
Виконавець:
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Обсяг фінансування:
в межах бюджетних асигнувань.
2. ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ТРАНСПОРТНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СЕРЕД УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Метою цього напрямку є посилення контролю за транспортною дисципліною та
подальший розвиток Державної автомобільної інспекції України в районі за рахунок
впровадження в роботу сучасних науково – технічних методів та засобів, здатних істотно
вплинути на безпеку руху.
Основні заходи:
2.1. Посилення контролю за станом транспортної дисципліни серед учасників
дорожнього руху;
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 30,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-10,0; 2014 р.- 10,0; 2015 р.–10,0.
3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ ТА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДІВ

Метою цього напрямку є створення безпечних та комфортних умов руху для
учасників дорожнього руху, приведення у належний стан доріг, вулиць, залізничних
переїздів.
Програмою передбачається розроблення схем розвитку магістральної, вуличношляхової мережі з елементами удосконалення організації руху транспорту і пішоходів у
містах та населених пунктах, впорядкування руху пасажирського транспорту, розміщення
споруд торгівельно - побутового призначення, ринків та організацію руху біля них.
Дійовими заходами забезпечення безпечних умов на дорогах загального користування
буде проведення на аварійно - небезпечних ділянках та в місцях концепції дорожньотранспортних пригод дорожніх робіт щодо встановлення та заміни дорожніх знаків,
нанесення ліній дорожньої розмітки з використанням високоякісних матеріалів, заміни і
поновлення транспортних і пішохідних огороджень, поновлення функціонування
електроосвітлення, крім того, проведення капітального ремонту та нового будівництва доріг
і штучних споруд.
Основні заходи:
3.1 Удосконалення організації дорожнього руху і поліпшеня стану автомобільних
доріг, вулиць і залізничних переїздів, будівництво «лежачого поліцейського».
Виконавець: райдержадміністрація;
міський, селищний, сільські голови,
філія «Маловисківський райавтодор».
Обсяг фінансування:
в межах бюджетних асигнувань.
4. МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
СИСТЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ПОТЕРПІЛИХ У ДТП

Метою цього напрямку є впровадження мережі екстреного зв’язку на дорогах
державного значення загального користування для виклику швидкої допомоги.
З цією метою необхідно остаточно визначити медичні заклади, розташовані поблизу

доріг, персонал яких виїжджатиме на місця ДТП та надавати першу медичну допомогу
потерпілим у ДТП, а також оснастити їх Реанімобілями травматичного профілю, необхідним
медичним обладнанням та засобами радіозв’язку.
Водночас передбачається здійснення підготовки і видання інформаційних та довідкових
матеріалів з вміщенням у них відомостей стосовно розташування та порядку роботи медичних
закладів.
Основні заходи:
4.1. Забезпечення укомплектування транспортних засобів ДАІ, пересувних постів ДАІ
медичним обладнанням і медикаментами для надання першої медичної допомоги потерпілим
внаслідок ДТП згідно з переліком, що встановлюється Міністерством охорони здоров’я
України.
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 6,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-2,0; 2014 р.- 2,0; 2015 р. – 2,0.
4.2. Встановлення на дорогах загального користування відповідних дорожніх знаків з
інформацією про найближчий лікувальний заклад, напрямок руху, відстань до нього, номер
телефону.
Виконавець: Філія «Маловисківський райавтодор»,
органи місцевого самоврядування.
Обсяг фінансування:
в межах бюджетних асигнувань.
4.3. Забезпечення інших медичних закладів, що знаходяться в безпосередній близькості
від доріг, вулиць, залізничних переїздів та позначених дорожнім знаком «Пункт першої
медичної допомоги», необхідним медичним обладнанням.
Виконавець: Маловисківська центральна районна
лікарня.
Обсяг фінансування:
в межах бюджетних асигнувань.
5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНИХ ВИПРОБУВАНЬ І ВПРОВАДЖЕННЯ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА АПАРАТУРИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ГНУЧКОГО
КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ; КОНТРОЛЮ ШВИДКІСНИХ РЕЖИМІВ ТА
ЕКОЛГІЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ

Впровадження зазначених засобів та апаратури і раціональних методів її застосування
здійснюватиметься виключно на підставі аналізу характеристик та умов дорожнього руху на
вулично-шляховій мережі, розроблення відповідних заходів та проведення попередніх
випробувань. Особлива увага приділятиметься впровадженню конкурентноспроможних засобів
забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю за екологічним станом довкілля з
використанням сучасної електронно - обчислювальної техніки.
6. ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Однією з важливих умов реалізації Програми є розроблення та впровадження
інформаційно - технічної бази, що стосується безпеки дорожнього руху і дотримання
екологічних вимог експлуатації транспортних засобів.
Здійснюватиметься робота щодо створення банку даних про водіїв, транспортні засоби,
випадки порушень учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху, вулично-шляхову
мережу та інформаційно – аналітичних систем оброблення відомостей, що стосуються
забезпечення безпеки руху.
Основні заходи:
6.1. Інформаційне та технічне забезпечення безпеки дорожнього руху.
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.

Обсяг фінансування:
всього: 2013-2015 роки – 6,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-2,0; 2014 р.- 2,0; 2015 р. – 2,0.
7. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДРОЗДІЛІВ
ДОРОЖНЬО - ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ВІДДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ В РАЙОНІ

Метою цього напрямку є надання допомоги підрозділу ВДАІ Маловисківського РВ
УМВС в Кіровоградській області у зміцненні матеріально – технічної бази, а саме:
забезпечення їх
транспортними засобами, засобами зв’язку, паливно – мастильними
матеріалами, технічними засобами виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху,
форменим одягом, тощо.
Це дозволить більш ефективно та якісно здійснювати заходи щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху на шляхах і вулицях району.
Основні заходи:
7.1. Зміцнення матеріально - технічної бази підрозділу ВДАІ УМВС України в
Кіровоградській області.
Виконавець: ВДАІ Маловисківського
РВ УМВС України в Кіровоградській області.
Обсяг фінансування:
Всього: 2013-2015 роки – 60,0 тис. грн.,
в т.ч.: 2013 р.-20,0; 2014 р.- 20,0; 2015 р. – 20,0.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ,
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

Програма розрахована на 2013-2015 роки і повинна бути реалізована шляхом проведення
заходів і робіт, передбачених головними напрямками.
Для організації роботи з реалізації Програми у заінтересованих підприємств, організацій,
відомств та місцевих органах виконавчої влади створюються робочі групи.
Реалізація заходів Програми здійснюється на основі співпраці з органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання району.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
І СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Внаслідок реалізації Програми очікується ліквідація причин виникнення місць
концентрації ДТП на дорогах та зменшення на 10-15% кількості осіб, загиблих у автопригодах,
удосконалення умов руху і регулювання, створення мережі термінового зв’язку на дорогах
загального користування та підвищення якості надання допомоги потерпілим у ДТП.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної
програми забезпечення безпеки
дорожнього руху на 2013-2015 роки
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ПАСПОРТ
районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки
Програма затверджена:
рішенням районної ради від 30 липня
2013 року № 252
ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
Ініціатор розроблення Програми
України в Кіровоградській області
09 квітня 2013 року №143-р «Про
Дата, номер і назва розпорядження
розробку районної програми забезпечення
голови райдержадміністрації про
безпеки дорожнього руху на 2013 - 2015
розроблення Програми
роки»
ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
Розробник Програми
України в Кіровоградській області
Співрозробники Програми
ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
Відповідальний виконавець Програми
України в Кіровоградській області
ВДАІ Маловисківського РВ УМВС
Учасники Програми
України в Кіровоградській області,
структурні підрозділи
райдержадміністрації, органи місцевого
самоврядування, філія «Маловисківський
райавтодор»,
2013 - 2015 роки
Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
147,0
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
усього, тис.грн.
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
147,0
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Державний, обласний, місцеві бюджети,
Основні джерела фінансування
інші джерела фінансування
Програми

Додаток 2
до районної
програми забезпечення безпеки дорожнього руху
на 2013-2015 роки
Ресурсне забезпечення районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху на 2013-2015 роки
Обсяг коштів,
який пропонується залучити на
виконання Програми

Етапи виконання Програми
І

ІІ

ІІІ

2013 рік
2
49,0

2014 рік
3
49,0

2015 рік
4
49,0

20__- 20__ рр.
5
-

-

-

-

-

-

-

обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

районний бюджет

49,0

49,0

49,0

-

-

147,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Обсяг ресурсів, усього тис. грн.
у тому числі:
державний бюджет

міський, селищний та сільські
бюджети
кошти не бюджетних джерел

20__- 20__ рр.
6
-

Усього витрат на
виконання
Програми
7
147,0

