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Щодо проведення
Тижня безпеки дорожнього руху

Шановні колеги!

Відповідно до листа Державного підприємства «Український науково- 
дослідний інститут медицини транспорту» Міністерства охорони здоров’я 
України від 01.03.2019 щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху 
директорат професійної освіти в межах компетенції інформує.

Згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН 2011-2020 роки 
проголошено Десятиліттям дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху в 
світі, у зв’язку з чим світовим співтовариством розпочато низку заходів, 
спрямованих на якісне поліпшення ситуації з проблемою дорожньо- 
транспортної аварійності.

З 06 по 12 травня 2019 року буде проведено 5-й Глобальний Тиждень 
безпеки дорожнього руху ООН (далі -  Тиждень) під гаслом: «Лідерство в галузі 
безпеки дорожнього руху». В Україні Тиждень буде проведено у 
2 етапи: з 06 по 12 травня та з 11 по 17 листопада. Метою даного заходу є 
привернення уваги до надскладної ситуації з безпеки дорожнього руху в Україні, 
сприяння вихованню дорожньої культури серед населення та об’єднання зусиль 
суспільства задля зменшення кількості смертей і травм на дорозі на 50% до 2020 
року, адже в Україні найбільша смертність на дорогах з-поміж усіх європейських 
країн.

У рамках Тижня за підтримки Кабінету Міністрів України та участі 
компетентних міністерств та відомств, вітчизняних та міжнародних організацій, 
бізнес-середовища і громадськості заплановано проведення різноманітних 
профілактичних заходів, що сприяють підвищенню рівня безпеки дорожнього 
руху.

Директоратом професійної освіти в межах компетенції запропоновано 
включити до Загального плану заходів:
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проведення єдиного національного уроку «Безпека на дорозі -  безпека 
життя» в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

проведення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти масових 
заходів з питань безпеки дорожнього руху у формі вікторин, конкурсів, творчих 
робіт, тощо;

проведення спільно з регіональними відділеннями Національної поліції в 
закладах професійної (професійно-технічної) освіти роз’яснювальної роботи 
щодо важливості та необхідності дотримання Правил дорожнього руху;

проведення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 
практичних навчань щодо надання домедичної допомоги постраждалим 
внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Враховуючи вищевикладене просимо долучитись та підтримати заходи, 
що будуть проведені у рамках Тижня та поінформувати здобувачів освіти, 
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 
інших зацікавлених осіб про старт щорічного Всеукраїнського конкурсу фото- 
відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху». Конкурс буде проведено у 
період з 06 травня по 11 листопада 2019 року. З деталями конкурсу можна 
ознайомитись на сайті Міжнародного благодійного фонду «Допомога 
постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод»
http ://dopomogadtp. com/ua/.

Відзначаємо, що учасникам минулорічного конкурсу вдалося привернути 
увагу громадськості своїми роботами до проблем безпеки дорожнього руху. 
Найкращі відео роботи транслювалися по телебаченню. Самі ж фіналісти були 
відзначені цінними призами.
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