
                                                                                                            
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

          

  Р І Ш Е Н Н Я 

від 13 липня  2012 року         № 217 

смт. Голованівськ 

 

Про внесення доповнень до  

районної програми розвитку  

дорожнього руху та його безпеки  

на 2008-2012роки 
 

 

                   Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою здійснення контролю та 

удосконалення профілактичної та освітньої діяльності щодо розвитку 

дорожнього руху та його безпеки 
 

                                      

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

     1. Внести доповнення до районної програми розвитку дорожнього руху та 

його безпеки на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням районної ради від 13 

червня 2008 року №216 , а саме: 

       – додаток №3 «Заходи районної програми забезпечення безпеки 

дорожнього руху на 2008-2012роки»  районної програми розвитку 

дорожнього руху та його безпеки на 2008-2012роки  доповнити пунктами  

№21, 22, 23, 24, 25 (додається). 

 

 
 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Додаток №3 

до рішення Голованіської 

районної ради  

від 13 липня 2012року 

№ 217 

 

Заходи районної програми забезпечення безпеки дорожнього руху  

на 2008-2012 роки. 

 
№ 

п/п 

 

Назва заходів 

програми 

Джерела 

фінансування 

Термін 

виконання 

заходів за 

роками 

Пропозиції щодо 

фінансового 

забезпечення (тис. 

грн.) у 2012 році 

Відповідальний 

виконавець 

 

 

21 Проведення 

массово-

роз’яснювальної 

роботи(канц.тов

ари та ін.) 

Районний 

бюджет 

постійно 1000 ВДАІ міліції і 

громадської 

безпеки 

Голованіського 

РВ УМВС 

22 

 

Проведення 

рейдів по 

виявленню 

порушників 

дорожнього 

руху (ПММ) 

Районний 

бюджет 

постійно 10000 ВДАІ міліції і 

громадської 

безпеки 

Голованіського 

РВ УМВС 

 

23 Інформаційне 

забезпечення по 

питаннях правил 

дорожнього 

руху та безпеки 

на дорогах 

Районний 

бюджет 

постійно 2000 ВДАІ міліції і 

громадської 

безпеки 

Голованіського 

РВ УМВС 

 

24 Технічне 

забезпечення 

для підвищення 

рівня знань 

учнів шкіл 

району щодо 

правил 

дорожнього 

руху, 

проведення 

тестів, ігор та 

різних 

навчальних 

заходів(придбан

ня оргтехніки, 

канцтовари,та 

ін.) 

Районний 

бюджет 

постійно 2000 ВДАІ міліції і 

громадської 

безпеки 

Голованіського 

РВ УМВС 

 



25 Проведення 

рейдів по 

виявленню 

місцезнаходжен

ня осіб, які 

ухиляються від 

сплати штрафів 

(ПММ). 

Районний 

бюджет 

постійно 15000 ВДАІ міліції і 

громадської 

безпеки 

Голованіського 

РВ УМВС 

 

 

 


