УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 15 червня 2017 року

№284-VIІ

Про затвердження районної Програми
підвищення рівня безпеки дорожнього руху
та розвитку дорожнього господарства
у Дворічанському районі на 2017-2020 роки
Розглянувши подання Дворічанської районної державної адміністрації,
відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про дорожній рух» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму підвищення рівня безпеки дорожнього
руху та розвитку дорожнього господарства у Дворічанському районі на
2017-2020 роки (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів
програми в повному обсязі.
3. Рекомендувати селищній та сільським радам затвердити аналогічні
програми.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку
(Акулов В.В.).

Голова
районної ради

Г.Турбаба

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
від 15 червня 2017 року №284-VІІ
(ХІІІ сесія VІІ скликання)

Районна Програма
підвищення рівня безпеки дорожнього руху
та розвитку дорожнього господарства у Дворічанському районі
на 2017-2020 роки
Загальна частина
Районна Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху та
розвитку дорожнього господарства у Дворічанському районі на 2017-2020
роки створена на основі комплексного підходу щодо розв’язання проблем
жителів району від травматизму на автошляхах та покращення безпеки
дорожнього руху.
Дворічанською районною державною адміністрацією (далі – районна
державна адміністрація), органами місцевого самоврядування спільно з
правоохоронними органами реалізуються заходи по забезпеченню безпеки
дорожнього руху. Поряд з цим, викликає занепокоєння стан доріг, що склався
на автодорогах району.
Складність забезпечення безпеки дорожнього руху зумовлена
відсутністю належного фінансування, проведення навчання населення
Правилам дорожнього руху та медичного огляду водіїв, низьким рівнем
контролю за експлуатаційним станом автомобілів і дорожньої мережі.
Загальноосвітні навчальні заклади не мають належної та сучасної
матеріально-технічної бази для поглибленого засвоєння дітьми Правил
дорожнього руху та підготовки водіїв.
Крім того, оптимізація відповідних дорожніх служби та її недостатнє
матеріально-технічне забезпечення призвело до зменшення впливу на
дорожні процеси щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Терміни
проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах не дотримуються.
Враховуючи вище викладене, та відповідно до статті 6 Закону України
«Про дорожній рух» розроблена дана Програма, яка передбачає розвиток
дорожнього руху та його безпеки на автомобільних дорогах, вулицях
населених пунктів та залізничних переїздах в районі.
Мета та головні напрями програми.
Метою програми є покращення забезпечення дорожнього руху на
автомобільних дорогах і залізничних переїздах шляхом здійснення
комплексу взаємопов’язаних заходів у таких напрямках:
удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки
дорожнього руху;

посилення контролю за станом транспортної дисципліни серед
учасників дорожнього руху;
удосконалення організації дорожнього руху і поліпшення стану
автомобільних доріг і залізничних переїздів.
Удосконалення організації дорожнього руху та поліпшення
стану автомобільних доріг, вулиць і 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 впорядкування руху пасажирського
транспорту, зокрема посилення контролю за дотриманням приватними
перевізниками правил перевезення пасажирів на внутрішніх районних
маршрутах, удосконалення організації руху у період пікових
пасажиропотоків, сприяння впорядкуванню розміщення споруд торговельнопобутового призначення, ринків та організації руху біля них.
Дійовими заходами забезпечення безпечних умов на дорогах
загального користування буде встановлення і заміна дорожніх знаків,
нанесення ліній дорожньої розмітки з використанням високоякісних
матеріалів, заміни і поновлення транспортних і пішохідних огороджень,
поновлення функціонування електроосвітлення, проведення капітального
ремонту та нового будівництва доріг і дорожніх споруд.
Фінансове забезпечення і механізм реалізації Програми,
організація управління та контролю за ходом її реалізації
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати згідно з
чинним законодавством за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
власних коштів підприємств, позабюджетних фондів та інших джерел, не
заборонених законодавством.
Витрати пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг, здійснюватимуться за рахунок державного
та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування не заборонених
чинним законодавством України.
Очікувані результати виконання Програми
Програма розрахована на 2017-2020 роки і буде реалізована шляхом
проведення заходів і робіт.
Реалізація заходів Програми здійснюється на основі угод органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з підприємствами,
установами та організаціями.
Внаслідок реалізації Програми очікується зменшення випадків
виникнення ДТП на дорогах, удосконалення умов руху та підвищення якості
надання допомоги потерпілим у ДТП.

Головні напрямки районної Програми розвитку дорожнього руху
та його безпеки
№
п/
п

Термін
викона
ння
(роки)
3
20172020

Обсяг
фінансування
(тис.грн.)
4
-

Посилення контролю за станом
транспортної дисципліни серед
учасників дорожнього руху
Удосконалення організації
дорожнього руху і поліпшення
стану автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів.

20172020

-

20172020

-

філія «Дворічанський
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України» спільно з
виконкомами сільських
рад, відповідні служби

4.

Медичне забезпечення безпеки
дорожнього руху та
удосконалення системи
збереження життя і здоров’я
потерпілих у ДТП

20172020

-

КЗОЗ «Дворічанська
ЦРЛ», КЗОЗ Центр
первинної медикосанітарної допомоги
Дворічанського району

5.

Інформаційне забезпечення
безпеки дорожнього руху

20172020

-

6.

Організація навчальновиховних програм

20172020

-

7.

Удосконалення системи
навчання дітей безпечної
поведінки на дорогах і вулицях
– шляхом забезпечення
навчальних груп підручниками,
навчальними і методичними
посібниками, відеоматеріалами.
Запровадження методичних
рекомендацій щодо викладання

20172020

-

Відповідні служби
спільно з районними
засобами масової
інформації
відділ освіти, молоді та
спорту Дворічанської
районної державної
адміністрації
відділ освіти, молоді та
спорту Дворічанської
районної державної
адміністрації спільно з
виконкомами сільських
рад

1
1.

2.

3.

Зміст заходу

2
Удосконалення профілактичної
та освітньої діяльності у сфері
безпеки дорожнього руху

Виконавці

5
відділ освіти, молоді та
спорту Дворічанської
районної державної
адміністрації, відповідні
служби
відповідні служби

8.

9.

Правил дорожнього руху учням
різних вікових категорій
Щорічно проводити роботи по
встановленню відсутніх
дорожніх знаків та заміни
знаків, термін експлуатації
яких закінчився, забезпечити
щорічне нанесення дорожньої
розмітки
Облаштування аварійнонебезпечних ділянок на дорозі
державного значення
спеціальними електронними
інформаційними табло

Встановлення на дорогах
загального користування
відповідних дорожніх знаків з
інформацією про найближчий
лікувальний заклад, напрямок
руху, відстань до нього, точну
адресу розташування, номер
телефону
11 Поліпшення транспортноексплуатаційного стану
автомобільних доріг,
виконання робіт з поточного
ремонту доріг загального
користування району.
Ділянка автодороги
Дворічна-Великий Бурлук.
Ділянка автодороги
смт Дворічна-с. Кам’янка.
Ділянка автодороги
смт Дворічна-с. Піски
Ділянка автодороги
смт Дворічна -с.Першотравневе
10

20172020

30 тис.грн
щороку

філія «Дворічанський
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України»

20172020

-

20172020

10 тис.грн
щороку

філія «Дворічанський
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України»
філія «Дворічанський»
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України»

20172020

Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради

300.0

органи місцевого
самоврядування району,
філія «Дворічанський»
райавтодор» ДП
«Харківський
райавтодор», ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги
України»
Дворічанська
райдержадміністрація,
фінансове управління
Дворічанської
райдержадміністрації

Л.Глотова

