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Хмельницька обласна рада

До обласної державної адміністрації надійшов лист Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 02.05.2018 №7/11-4381 щодо розроблення регіональних цільових 
програм з безпеки дорожнього руху (копія додається). Департаментом 
економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації 
враховано вимоги листа Мінрегіонбуду та доопрацьовано проект програми 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області на 2018-2020 
роки.

Надаємо доопрацьований проект зазначеного рішення та просимо 
врахувати відповідні доповнення, які будуть озвучені на засіданнях постійних 
комісій обласної ради в остаточному варіанті рішення.
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Обласні та Київська 
державні адміністрації

міська

Розпорядженням від 28 березня 2018 р. № 231-р Уряд затвердив план заходів 
щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на 
період до 2020 року (далі -  План).

Рішенням передбачається консолідація зусиль органів виконавчої влади і

пригодам, зниження рівня аварійності та збереження життя громадян.
План передбачає ряд заходів із забезпечення охорони життя і здоров’я 

громадян, збереження майна та підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 
Україні.

Пунктом 3 абзацу 2 Плану заплановано розроблення та прийняття 
регіональних цільових програм з безпеки дорожнього руху та їх  фінансування, 
які включають заходи з удосконалення форм і методів профілактики дорожньо- 
транспортного травматизму, обладнання дитячих майданчиків з безпеки 
дорожнього руху (автомістечок), проведення щорічних змагань, конкурсів, 
благодійних акцій, виготовлення та розміщення наочних інформаційних матеріалів 
на рекламних стендах у - місцях масового перебування громадян, у  громадському 
транспорті, виготовлення відеороликів соціально-профілактичного спрямування з 
попередженням дорожньо-транспортного травматизму, покращення пішохідної 
інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних 
засобів та розвитку велосипедної інфраструктури, у  тому числі з  урахуванням 
потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Враховуючи зазначене Мінрегіон України просить надати інформацію 
щодо розроблення регіональних цільових програм з безпеки дорожнього руху 
та їх фінансування в термін до 15 серпня 2018 року та копії зазначених програм 
в паперовому та електронному вигляді на електронну адресу 
2ауедііІМ@тіпге§іоп.£ОУ.иа.
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