
                                                                         
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

Зачепилівка 

 

12.04.2019                                                                                                      № 66 

 

Щодо проведення  

Тижня безпеки дорожнього руху 

 

         На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 

№ 1/9-154 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху», листа  

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації  

від 19.03.2019 № 01-32/1374 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього 

руху» , наказую: 

 

1.Керівникам закладів загальної середньої освіти ужити заходів стосовно  

виконання Плану заходів  щодо реалізації Стратегії підвищення безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 28 березня 2018 року № 

231-р, а саме: 

1.1. Провести заходи, спрямовані на попередження дорожньо - транспортного 

травматизму  в рамках Тижня  безпеки дорожнього руху в Україні  в два 

етапи : 

І етап: З 06 травня  по 12 травня 2019 року;  

ІІ етап : з 11 листопада по 17 листопада 2019 року. 

А саме: 

- організувати зустрічі з представниками Національної поліції та з батьками –

водіями на тему дотримання  школярами правил дорожнього руху; 

- провести бесіди з батьками учнів, акцентувати увагу на проблеми щодо 

забезпечення захисту життя та здоров'я дітей в процесі дорожнього руху, 

поліпшення засвоєння дітьми норм  безпечної поведінки; 

- провести цикл виховних заходів з питань повторення знань з безпеки  

дорожнього руху у формі бесід, зустрічей, вікторин, конкурсів, творчих 

робіт, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових та 

сюжетних ігор, створення відеороликів соціальної реклами, театралізованих 

та аматорських вистав; 



- розмістити листівки  (пам'ятки), інформаційні  плакати з питань правил 

користування громадським транспортом та поведінки в ньому, попередження 

дитячого дорожньо - транспортного травматизму; 

- спланувати та провести індивідуальні та групові профілактичні бесіди з 

учнями, що мають велосипеди, роликові ковзани, скейти, з питань безпеки 

дорожнього руху; 

- взяти участь у  конкурсі на кращу  фото- відео роботу на тему «Молодь  за 

безпеку дорожнього руху». 

 

1.2.Видати відповідні накази в закладах загальної середньої освіти. 

                                                                                                             До 20.04.2019 

1.3.Розмістити на сайтах закладів загальної середньої освіти листівки  

(пам'ятки), інформаційні  плакати з питань правил користування 

громадським транспортом та поведінки в ньому, попередження дитячого 

дорожньо-транспортного травматизму. 

                                                                                                            До 01.05.2019 

  13.Інформацію про результати виконання вищезазначених заходів надавати 

до відділу освіти , молоді та спорту до 15.05.2019  та до 20.11.2019  

завідувачу районним методичним кабінетом Бєляєвій А.І.  

 

2.Контроль  за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти, 

 молоді та спорту                                                                           О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


