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Вих №260 від 22.04.2019
Київському міському голові
Кличку Віталію Володимировичу

Шановний пане Віталію Володимировичу!
Оргкомітет Національної програми з попередження дорожньо-транспортного
травматизму дітей та молоді «Traffic Challenge» звертається до Вас із проханням підтримати проведення Всеукраїнської кампанії з протидії ДТП за участю дітей та
молоді «100 пунктів безпеки» у місті Київ.
В рамках кампанії у 100 місцях концентрації ДТП по всій Україні проводитиметься комплекс заходів за участю представників Національної поліції України, освітян та
громадських активістів за підтримки центральних та місцевих органів влади. В рамках
проекту заплановано з 24 квітня передачу до навчальних закладів, що знаходяться поблизу аварійно-небезпечних ділянок «Комплектів безпеки шкіл» (комплект складається з 8 світловідбиваючих жилетів 4 розмірів та 20 універсальних світло відбиваючих
манжетів), а з 13 травня розповсюдження «Комплектів безпеки громадян» (світловідбивачів для персонального використання) та проведення освітньо-інформаційних заходів
з населенням.
63 загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів Києва в рамках «100 пунктів безпеки» також отримають комплекти безпеки. Окрім цього, небезпечні для пішоходів ділянки біля шкіл у Києві будуть помічені спеціальними світлоповертаючими стікерами.
Просимо Вас розпорядитися в рамках заходів із попередження дорожньо-транспортного травматизму про проведення в усіх школах м. Києва до Тижня безпеки дорожнього руху (13-19 травня) обов‘язкових роз‘яснювальних робіт з школярами, щодо
необхідності використання світлоповертаючих елементів та особливостей ДТП з пішоходами. Для проведення цих занять пропонуємо скористатися он-лайн уроками на платформі, що створена за участю експертів з безпеки дорожнього руху за ініціативи ГО
«Traffic Challenge» та за підтримки Національної поліції України та Уряду.
Посилання на уроки: http://trafficchallenge.com.ua/frosh/frosh-video/.
Перелік уроків:
Випуск No61 Світловідбивачі. Персональне використання флікерів. Частина 1. Світловідбиваюча стрічка
Випуск No62. Світловідбивачі. Персональне використання флікерів. Частина 2. Чому знизу?
Випуск No63. Світловідбивачі. Персональне використання флікерів. Частина 3. Де розміщувати?
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Випуск No64. Світловідбивачі на транспорті. Частина 1. Автомобілі, вантажівки, гро- мадський транспорт
Випуск No65. Світловідбивачі на транспорті. Частина 2. Велосипед
Випуск No66. Світловідбивачі у інфраструктурі.
Випуск No38. Основні причини аварій. Перехід у невстановленому місці
Випуск No39. Основні причини аварій. Перехід у встановленому місці.

Зазначимо, що кампанія «100 пунктів безпеки» в квітні стартувала у Києві. Разом
із патрульною поліцією були визначені відібрали 100 аварійно-небезпечних ділянок, де
найчастіше трапляються транспортні пригоди за участю дітей-пішоходів. Дорожній навігатор Waze (від Google), що є партнером проекту повідомляє водіїв про небезпеку при
наближенні до цих зон, 400 шкіл та садочків України отримають «Комплекти безпеки»
– зі світловідбиваючими елементами, а 60 000 світловідбиваючих елементів буде роздано водіям двоколісних транспортних засобів.
Впевнені, що ці заходи з Вашою підтримкою – призведуть до сталого зниження
дорожньо-транспортного травматизму вже протягом поточного року.

З повагою:
Голова Громадської організації «Traffic Challenge»
О. Дробишева
Голова Благодійного фонду «Демократичний розвиток»
Г. Шпак
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Ірина Сидоренко, (063 763 92 07)

