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Міська 
 Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017рр. 

 
I .Загальна частина 

      В умовах прискорення темпів автомобілізації, високої інтенсивності дорожнього руху 
особливої увагу потребує проблема забезпечення безпеки дорожнього руху, вирішення якої 
спрямоване на збереження здоров’я громадян. Незважаючи на заходи, що проводяться 
відділенням ДАЇ та АТІ, організаціями міста, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху 
ситуація з аварійністю на міських шляхах залишається складною. Так протягом  8 місяців 
2012 року працівниками ВДАЇ виявлено більше 1863 порушень правил дорожнього руху, 
скоєно 7 дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло 4 чол. та 7 чол. отримали 
тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Основними причинами, що впливають на 
стан аварійності є значне збільшення  кількості транспортних засобів та інтенсивності руху 
на дорогах та вулицях міста, невідповідність геометричних параметрів вулиць вимогам 
норм, правил та стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, наявність 
ямковості та розрушень покриття проїзної частини, відсутність облаштованих тротуарів на 
більшості вулиць міста, недостатня кількість дорожніх знаків. Станом на 1 вересня 2012 
року  необхідно встановити  та замінити  1500 дорожніх знаків, облаштувати освітлення   
100 вулиць. Низькою залишається дисципліна учасників дорожнього руху. Тільки за 8 
місяців 2012р. працівниками ДАІ затримано 253 водіїв в стані алкогольного сп’яніння.  
Підприємствами, установами, організаціями не в повному обсязі виконуються вимоги 
Закону України „Про дорожній рух “ в частині навчання населення безпечній поведінці на 
вулицях та дорогах. На стан аварійності в місті також впливає і слабка матеріально-технічна 
база ДАЇ, недостатня чисельність особового складу.  
 

II. Мета Програми 
             Міська Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2013-2017рр. 
спрямована на запобігання дорожньому травматизму, вжиття заходів щодо усунення причин 
та умов, які сприяють аварійності на дорогах, зміцнення дисципліни на вулицях міста, 
посилення безпеки дорожнього руху, поліпшення експлуатаційного стану доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, вивчення та дотримання всіма громадянами Правил дорожнього руху, 
захисту життя і здоров’я його учасників, профілактику та попередження злочинності, 
пов’язаної з транспортними засобами, досягнення належного рівня фінансового і 
матеріально-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху. 
 

ІІІ. Завдання та очікувані результати реалізації Програми 
        Для реалізації Програми, розроблено заходи спрямовані на удосконалення роботи 
відповідних служб, усунення причин виникнення ДТП, підвищення якості допомоги 
потерпілим у ДТП. Реалізація заходів може бути досягнута за умов: 
- проведення систематичних перевірок виконання вимог законодавства в частині 

забезпечення безпеки дорожнього руху; 
- формування у різних груп учасників дорожнього руху усвідомлення необхідності 

дотримання належної дисципліни та удосконалення процесу навчання правил поведінки 
на дорогах; 

- підготовки та випуску спеціалізованих програм на базі використання існуючих систем 
радіотрансляції та телебачення, газет, розповсюдження друкованої продукції з питань 
безпеки дорожнього руху; 

- приведення у належний стан доріг, вулиць, залізничних переїздів; 



- розроблення та впровадження комплексних схем організацій дорожнього руху на 
вулично-шляховій мережі міста для запобігання виникненню місць концентрації ДТП і 
затримки руху автотранспорту на перехрестях. 

 
ІV. Фінансове забезпечення Програми,  

організація управління і контролю заходам її виконання. 
 

         Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів 
державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємств, позабюджетних та інших 
фондів на основі щорічних розрахунків відповідних структурних підрозділів. Система 
фінансового забезпечення повинна створити стабільні умови для вдосконалення безпеки 
дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху та вулично-дорожній 
мережі. Контроль за виконання заходів Програми, координацію діяльності по її реалізації 
покласти на управління ЖКГ виконавчого комітету.  
 

 
Заходи міської 

Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки  
на 2013-2017 роки 

 
Розділ 1. Удосконалення системи управління безпекою дорожнього руху 
 
№ 
п/п 

Назва заходу Виконавці, термін 
виконання 

Обсяг 
фінансування 

Джерело 
фінансування 

1 2 3 4 5 
1. Внесення пропозицій до 

нормативно-правових актів 
щодо реєстрації в 
підрозділах МРЕВ ДАЇ 
транспортних засобів 
(мопедів іноземного 
виробництва) 
 

  ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,  
2013-2014 рр. 

   

2.   Надання пропозицій та 
прийняття рішень щодо 
обмеження максимальної 
швидкості руху 
транспортних засобів до 50 
км/год на окремих вулицях 
міста Коростеня 

   ВДАЇ м. Коростень 
при  УМВС в 
Житомирській області, 
КП „Міська ШЕД”, 
2013-2014 рр. 

   

3. Залучення Всеукраїнської 
спілки автомобілістів до 
упорядкування діяльності 
гаражних кооперативів 
м.Коростеня в частині 
перевірки технічного стану 
самостійно сконструйованих 
та вироблених причепів 
індивідуального 
виробництва, здійснення 
контролю за діяльністю 
приватних майстерень по 
ремонту автотранспорту. 

 Управління ЖКГ, 
управління економіки 
виконкому міської ради,  
ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
місцева організація 
Всеукраїнської спілки 
автомобілістів, 
2013-2017рр.  

   

4. Проведення заходів щодо 
заборони приватним 
підприємцям, які надають 

Управління економіки 
виконкому міської ради,  
ВДАЇ м. Коростень при  

  



послуги по ремонту 
автотранспорту, проведення 
ремонтних робіт 
автотранспорту після 
дорожньо-транспортних 
пригод без довідок ВДАЇ 

УМВС в Житомирській 
області,   
2013р. 

5. Розробка пропозицій щодо 
внесення змін та доповнень 
до чинного законодавства в 
частині регламентації 
діяльності і організації 
взаємодії центральних 
органів виконавчої влади, 
місцевих органів виконавчої 
влади та самоврядування, 
громадських об’єднань, 
інших юридичних осіб у 
сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху  

 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
 2013 р. 

   

6. Здійснення щоквартального 
аналізу умов та стану 
дорожнього руху, аналізу 
аварійності (у тому числі з 
ДТП з матеріальними 
збитками) на відповідних 
автомобільних дорогах і 
вулицях міста. Виявлення 
аварійно-небезпечних 
ділянок доріг і вулиць, місць 
концентрації дорожньо-
транспортних пригод, 
ведення їх обліку, розробка 
заходів з ліквідації причин і 
умов їх виникнення  

ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,  КП „Міська 
ШЕД”, 
2013-2017рр. 

  

 
Розділ 2. Забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті. 
 
№ 
п/п 

Назва заходу Виконавці, термін  
виконання 

Обсяги 
фінансування 

Джерело 
фінансування 

1 2 3 4 5 
1. Аналізувати стан роботи з 

безпеки дорожнього руху 
серед перевізників усіх форм 
власності, при необхідності 
вживати додаткових 
організаційно-практичних 
заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню 
дорожньо-транспортних 
пригод. 

  Виконком міської 
ради, ВДАЇ 
м.Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017рр., 
щоквартально 

  

2. При проведенні засідань 
конкурсного комітету по 
наданню послуг на 
перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом, 
наданні дозволів на їх 

Виконком міської ради, 
 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017 рр. 

  



перевезення,  в тому числі 
таксомоторами, звертати 
увагу на технічний стан 
рухомого складу, його 
зберігання, проведення 
передрейсових медичних 
оглядів водіїв у перевізників, 
які приймають участь у 
конкурсах, спільно з 
працівниками ВДАЇ 
попередньо проводити 
відповідне обстеження 
перевізників з вказаних 
питань. 
 

3. Організувати проведення 
разом з ВДАЇ, закладами 
освіти, спілкою 
автомобілістів, комплексу 
профілактичних заходів:  
- „Автобус”; 

  - „Увага! Діти - на дорозі!” 

 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,  відділ освіти 
виконкому міської ради,  
перевізники,  місцева 
організація 
Всеукраїнської спілки 
автомобілістів, 
2013-2017 рр.,  
червень, серпень, 
вересень. 

  

4. Організувати проведення 
семінарів-нарад з 
керівниками служб безпеки 
дорожнього руху з вжиттям 
заходів щодо поліпшення 
якості профілактики 
аварійності на 
автомобільному транспорті. 

   Керівники 
підприємств, ВДАЇ 
м.Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
 2013-2017 рр. 

  

5. Вжити заходів щодо 
виключення випадків 
експлуатації пасажирського 
автотранспорту, 
переобладнаного без 
відповідного дозволу, не 
зареєстрованого в 
установленому порядку. 

 Виконком міської ради,  
 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,  керівники 
підприємств, приватні 
підприємці,  
 2013-2017рр.  

  

6.  Надання допомоги   органам 
ВДАЇ щодо вирішення 
питань безпеки дорожнього 
руху, забезпечення 
безумовного виконання всіх 
її приписів. 

  Виконком міської 
ради, ВДАЇ м. 
Коростень при  УМВС в 
Житомирській області,   
 2013-2017рр. 

  

7. Запровадження 
обов’язкового контролю за 
режимом роботи водіїв, 
проведенням післярейсових 
медичних оглядів. 

Керівники підприємств, 
приватні підприємці,  
 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017рр. 

  

 



Розділ 3. Удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки 
дорожнього руху. 
 
№ 
п/п 

Назва заходу Виконавці, термін 
виконання 

Обсяги 
фінансування 

Джерело 
фінансування 

1 2 3 4 5 
1 Забезпечити вчасне 

надходження до навчальних 
закладів підручників, 
навчально-методичних 
посібників, дидактичних та 
відео матеріалів з правил 
дорожнього руху, 
запланованих до видання 
Міністерством освіти і науки 
України. 

Відділ освіти виконкому 
міської ради, 
2013-2017рр. 

30 тис.грн. Міський 
бюджет 

2. Забезпечити всебічну 
популяризацію через засоби 
масової інформації 
необхідності дотримання 
Правил дорожнього руху.  

 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   ЗМІ, 
2013-2017рр. 

  

3. Забезпечити розвиток 
діяльності загонів юних 
інспекторів руху 

 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області, відділ освіти 
виконкому міської ради, 
керівники навчальних 
закладів,  
2013-2017рр. 

10 тис.грн. Міський 
бюджет 

4. Здійснити перепідготовку 
працівників освіти для 
забезпечення у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах вивчення питань 
безпеки дорожнього руху та 
екологічної безпеки 
транспортних засобів 

Відділ освіти виконкому 
міської ради, керівники 
навчальних закладів, 
 2013-2017рр. 

  

5. Здійснити заходи з 
формування громадської 
думки щодо негативного 
іміджу громадян, які 
порушують Правила 
дорожнього руху 

 ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області, ЗМІ, 
2013-2017рр. 

  

6. Відновити діяльність 
спеціалізованих громадських 
формувань з безпеки 
дорожнього руху. 

Керівники підприємств, 
ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,      
 2013-2017рр. 

  

7. Забезпечити щорічне 
проведення тижнів з безпеки 
дорожнього руху в березні 
місяці, місячника з охорони 
праці та безпеки 
життєдіяльності в квітні 
місяці, місячника „Увага, 
діти!” –   у вересні місяці. 

 Відділ освіти,   
управління праці та 
соціального захисту 
виконкому міської ради, 
ВДАЇ м.Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017рр. 

   

8. Організація щорічних Відділ освіти виконкому 10 тис.грн. Міський 



міських оглядів та змагань 
юних інспекторів руху. 

міської ради, ВДАЇ 
м.Коростень при  УМВС 
в Житомирській області,   
2013-2017рр. 

бюджет 

9. Здійснити заходи щодо 
приведення у відповідність 
до умов експлуатації 
автодромів навчальних 
закладів, які мають ліцензію 
на право підготовки водіїв 
транспортних засобів. 

ТСОУ, ВДАЇ 
м.Коростень при  УМВС 
в Житомирській області,  
міської ради, 
 2013-2014рр. 

   

10. Вивчення суспільної 
громадської думки щодо 
заходів із забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 

ВДАЇ м. Коростень при 
УМВС України в 
Житомирській області,  
ЗМІ,  відділ 
інформаційно-
консультативного 
забезпечення, 
 2013-2017рр. 

   

11 Обладнати в навчальних 
закладах куточки та 
майданчики з безпеки 
дорожнього руху, де 
проводити вивчення Правил 
дорожнього руху  

ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017рр. 

20 тис.грн. Міський 
бюджет 

 
Розділ 4. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних 
дорогах загального користування. 
 
№ 
п/п 

Назва заходу Виконавці, термін 
виконання 

Обсяги 
фінансуванн

я 

Джерело 
фінансування 

1. 2 3 4  
1 Введення нових та 

реконструкція діючих 
мереж зовнішнього 
освітлення вулиць міста з 
використанням 
енергозберігаючих 
технологій 

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради,  
КП „Міська ШЕД” 2013-
2017рр. 

0,5 млн.грн. Міський 
бюджет 

2 Капітальний ремонт вулиць 
міста. 

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради,  
КП „Міська ШЕД” 2013-
2017рр. 

18 млн.грн. Державний 
бюджет 
Міський 
бюджет 

3. Ямковий ремонт вулиць 
міста  

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради,  
КП „Міська ШЕД” 2013-
2017рр. 

6 млн.грн. Державний 
бюджет 
Міський 
бюджет 

4. Профілювання вулиць Управління ЖКГ 
виконкому міської ради,  
КП „Міська ШЕД” 2013-
2017рр. 

1,5 млн.грн. Міський 
бюджет 

5. Влаштування та ремонт 
світлофорних об’єктів на 
перехресті доріг вул.. 
Жовтнева - траса Київ-

  Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
СМЕД ВДАЇ УМВС  
КП „Міська ШЕД”, 2013-

0,8 млн.грн.. Міський 
бюджет 



Ковель, перехресть вул. 
К.Лібкнехта-Ш.Алейхема, 
вул. Крупської- 
Табукашвілі, 
 вул.. Грушевського – пров. 
Музейний , вул.Кірава в рай 
ЗОШ №9 
 

2017рр. 

6.  Впорядкування зупинок 
громадського транспорту. 
   

 Управління ЖКГ, 
управління економіки  
виконкому міської ради,  
КП „Міська ШЕД” 2013-
2017рр. 

250 тис.грн. Міський 
бюджет 

7. Впорядкування порядку 
встановлення рекламоносіїв 
з  включенням в склад 
приймальної комісії 
представника  ДАЇ 

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
ВДАЇ м. Коростень при  
УМВС в Житомирській 
області,   
2013-2017рр. 

   

8. Відновлення  дорожньої  
розмітки  

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

750 тис.грн. Міський 
бюджет 

9. Ремонт мостових споруд та 
шляхопроводу, заміна 
транспортного огородження 
на штучних спорудах та 
підходах до них   

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

1,2 млн.грн.. Державний 
бюджет 
Міський 
бюджет 

10. Встановлення та ремонт  
транспортного огородження 
на вулицях міста  
 

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
2013-2017рр. 

1 млн.грн.. Міський 
бюджет 

11. Встановлення та заміна 
дорожніх знаків  

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

0,5 млн.грн. Міський 
бюджет 

12. Будівництво пішохідних 
доріжок по вулицям 
Котовського, 
Шатрищанська, Шевченка, 
С.Ванцетті, Ш. Алейхема, 
Жовтнева, Маяковського, 
Пролетарська, К.Лібкнехта, 
Заводська 

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

2,8 млн.грн. Державний 
бюджет 
Міський 
бюджет 

13. Розробка проектів (схем) 
організації дорожнього 
руху, у тому числі схем 
маршрутного орієнтування 
на мережі вулиць м. 
Коростень та їх 
впровадження. 

 Управління ЖКГ, відділ 
архітектури та 
містобудування 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

100 тис.грн. Міський 
бюджет 

14 Ремонт   внутрішньо 
квартальних пішохідних 
доріжок та  шляхів 

  Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

2,5 млн.грн. Міський 
бюджет 

15 Проведення  паспортизації Управління ЖКГ 140 тис.грн. Міський 



вулично-дорожньої мережі 
міста 

виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

бюджет 

16 Улаштування з’їздів з 
пішохідних переходів для 
забезпечення зручності 
інвалідам 

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

10 тис.грн. Міський 
бюджет 

17 Придбання техніки для 
утримання міських вулиць, 
мереж вуличного 
освітлення 

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
2013-2017рр. 

2,5 млн.грн. Міський 
бюджет 

 
Розділ 5. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів в місті. 
 
1 Забезпечити впровадження 

засобів примусового 
зниження швидкості та 
шумових смуг. 

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
2013-2017рр. 

200 тис.грн. Міський 
бюджет 

2. Здійснити заходи із 
запровадженням дорожньої 
розмітки та дорожніх знаків 
з використанням сучасних 
світлоповертаючих 
матеріалів 5-го покоління  

 Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
2013-2017рр. 

за  
окремими 
розрахунками 

Міський 
бюджет 

 
 
Розділ 6. Підвищення доступності та ефективності надання екстреної медичної 
допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригод. 
 
1.  Покращення матеріально-

технічного оснащення 
закладів охорони здоров’я 
для забезпечення надання 
медичної допомоги 
потерпілим у ДТП 
відповідно до медико-
технологічних стандартів 
(протоколів) надання 
екстреної медичної 
допомоги 
 

 Виконком міської ради,  
ТМВ, 
 2013-2017рр. 

за окремими 
розрахунками 

Міський 
бюджет 

2. Забезпечити підвищення 
рівня медичної підготовки 
учасників дорожнього руху 
щодо надання долікарської 
допомоги потерпілим у 
ДТП, і в першу чергу тих 
категорій учасників 
дорожнього руху, які з 
найбільшою ймовірністю 
можуть опинитися на місці 
ДТП (водії, що здійснюють 
регулярні пасажирські та 
вантажні перевезення, водії 
„таксі” 

Керівники підприємств, 
ТМВ, ВДАЇ м. 
Коростень при  УМВС в 
Житомирській області, 
РУ ГУМНС в 
Житомирській області, 
2013-2017рр. 

  



3 Здійснення (постійно) 
координації роботи 
існуючих комісій з 
медичного огляду водіїв та 
підвищення рівня 
проведення комісіями 
попередніх, періодичних, 
позачергових, 
передрейсових, рейсових та 
післярейсових обстежень 
водіїв, забезпечення 
належних умов 
функціонування цих 
комісій  

Керівники підприємств, 
ТМВ, ВДАЇ м. 
Коростень при  УМВС в 
Житомирській області,     
2013-2017рр. 

  

4 Встановлення на ділянках 
доріг, вулиць, залізничних 
переїздах відповідних 
дорожніх знаків з 
інформацією про лікарню, 
напрямок руху і відстань до 
неї, номер телефону, а також 
про пункти першої медичної 
допомоги згідно з наданими 

Управління ЖКГ 
виконкому міської ради, 
КП „Міська ШЕД” 
 2013-2017рр. 

5 тис.грн. Міський 
бюджет 

 
 
Розділ 7. Підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки 
дорожнього руху. 
 
1. Забезпечити впровадження 

систем та комплексів 
автоматизованого контролю 
за дорожнім рухом, у тому 
числі: 
- стаціонарних 

комплексів відеофікації 
фактів порушень правил 
дорожнього руху 
України; 

- спеціалізованих 
транспортних засобів, 
обладнаних засобами 
контролю, та виявлення 
правопорушень на 
вулично-шляховій 
мережі. 

  Управління ЖКГ 
виконкому міської ради,  
ВДАЇ м.Коростень при 
УМВС України в 
Житомирській області,  
КП „Міська ШЕД”,  
2014-2017рр., 

1,3 млн.грн. Міський 
бюджет 

2 Придбання патрульного 
автотранспорту, засобів 
зв’язку, паливно-
мастильних матеріалів. 

Міська рада, ВДАЇ м. 
Коростень при УМВС 
України в Житомирській 
області, 2013-2017рр. 

80 тис.грн. Міський 
бюджет  

 
  
 

 
             Секретар міської ради                                                                          В.В.Ходаківський 
 


