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Головi КиiвськоТ MicbKoT лержа в tloT
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Щоdо пidвutцення рiвня безпекu пiuloxodiB,
як учаснuкiв dороэtсньоzо руху

ДЕПУТАТСЪКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Вiталiю Володимировичу l

Звертаюсь до Вас вiдповiдно до cTaTTi l3 Закону УкраТни <<Прt-l clal\c .lcttr t;tlitз
мiсцевих рад) та прошу у l0 денний строк розглянути питання та надати BiiltltlBi,tt,.

У 2016-2017-x роках у Кисвi cTapTyBilJIa програма щодо встановлення дола,I,к()в()I,()

освiтлення на пiшохiдних переходах для забезпечення безпеки рух), пit_llclxtl.,lilt. r

темний час доби. На реалiзацiю зазначеноТ програми мiською владою було вилiлено 20

млн грн для облаштуваннJI благоустрою та встановлення додаткового освiтленняна265
пiшохiдних переходiв. За прогнозами Щепартаменту транспортноТ iнфраструктури
виконавчого органу КиiЪськоТ мiськоiради (КМДА) на реалiзацiю зазначеного проекту
необхiдно 2-3 роки. Реалiзацiя зiвначеноi програми дозволить пiдвищити piBeHb
безпеки дорожнього руху та зменшити кiлькiсть !ТП за участю пiшоходiв.

Одним iз головних учасникiв дорожнього руху на кого слiд зверн),тll vBat,\ r .tiItt.
В бiльшостi випадкiв пiшохiднi переходи бiля загальноосвiтнiх }{авчаJ,Iьних зак.,lа.,liв та
ЗаКлаДiв Дошкiльноi освiти облаштовано засобами примчсового зtl}l/hсtlllя llll]tt,lKtlc li.
однак, це не Завжди с достатнiм для забезпечення безllеки;tiгсй, як.r,lilсtilltiitt
ДОРОЖНЬОГО РУХУ. ТОмУ, Встановлення освiтлення саме }la ttих llitIttlxi.tttllx Ilс|lц\11 1;11

повинно бути першочерговим.

ПрОдовжУючи тему пiдвищення рiвня безпеки школярiв, як учасникiв лорожIlьоI,()

РУХУ Слiд Звернути увагу на загiLльнодержавну про|раму забезпечеttttя
СвiтловiДбиВними жилетами учнiв молодших класiв (1-4 класiв) яку було
ЗаПРОВаДЖеНня УряДом влiтку минулого року. Однак, станом на сьогоднiшнiй день на
територiТ MicTa Киева, зzвначена програма не виконуеться та не реалiзована, наслiдком
чого с пiдвищення рiвня небезпеки школярiв як учасникiв дорожнього руху.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас:



1. Надати доручення вiдповiдним пiдроздiлам оптимiзувати програму
встановленшI додаткового освiтлення пiшохiдних переходiв в м. Кисвi для
найшвидшоi if реалiзацii.

2. Надати доручення вiдповiдним пiдроздiлам розробити таlабо заlIр()ваi tи lи tIa

територiТ MicTa Киева, MicbKy програму забезпечення свi,l,-гltlвi;tбивtl14]\,l1,1

жилетами учнiв молодших класiв (1-4 класiв).
3. Надати iнформацiю про суму коштiв яка необхiдна д,гlя pea:Iiзaltii ,ja,lllatlcllll\

програм на територii MicTa Кисва.

Про результати розгляду звернення прошу повiдомити мене особис-t о. ,ta 
it, tpcc()l()

вул. Хрещатик,36, м. Киiв,01044.

З повагою
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