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Щодо безпеки  на дорогах 

Скеровуємо до врахування у роботі та інформування керівників закладів 

освіти лист голови Громадської організації «Траффік Челлендж»  

О.  Дробишевої щодо проведення Всеукраїнського змагання шкіл з безпеки 

дорожнього руху (додається).

Додаток: на 3 арк.

Директор                                                                                              Олег ПАСКА

Леся Босак 2956984 (123)

mailto:donloda@ukr.net


                                                                                                      Громадська організація «Траффік Челлендж» 

Україна, 03110  м. Київ, вул. Малокитаївська, 72/1  
Код ЄДРПОУ: 40830999  

IBAN: UA873052990000026005016221718   
Назва банку:  АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

 

 

Вих.    № 40-03.2021   від  31.03.2021 р. 
Голові Львівської ОДА 

Козицькому Максиму Зіновійовичу 

Вельмишановний Максиме Зіновійовичу! 

15 квітня - 15 червня 2021 року в Україні вдруге проходитиме Всеукраїнське 
змагання шкіл з безпеки дорожнього руху «Хештег-Марафон #SafetyChallenge 
#Love30» , яке реалізується в рамках Національної програми «Traffic Challenge»  та ІІ 
Десятиріччя дій з безпеки дорожнього руху 2021-2030, проголошеного Генеральною 
Асамблеєю ООН. Проєкт проходитиме за підтримки Міністерства охорони здоров’я 
України та  Департаменту Патрульної поліції  

Хештег #Love30 – це гасло цьогорічного  Всесвітнього тижня з безпеки дорожнього 
руху, який проходитиме 17-23 травня. Його використання демонструє активну позицію 
України у підтримці світових трендів в сфері безпеки дорожнього руху та слідування 
вимогам Стокгольмської декларації, прийнятої 2020 року урядами світу задля спільної 
злагодженої боротьби зі смертністю та травматизмом на дорогах  

Хештег-Марафон #SafetyChallenge  - це змагання шкільних команд з усієї України. 
Команди проводитимуть громадські молодіжні акції з безпеки дорожнього руху за 
участю школярів усіх вікових категорій, а також вихователів та батьків. Фото- та відео-
звіти про виконання кожного етапу команди публікуватимуть у Facebook та Instagram з 
хештегами #SafetyChallenge та #Love30.  

Цілями Хештег-Марафону є:   

1. Стимулювати поширення якісної освіти з дорожньої безпеки. 

2. Заохотити дітей та молодь активно втручатися у питання власної безпеки. 

3. Масово та оперативно підняти рівень безпекової грамотності населення України. 

 Графік проєкту: 

Реєстрація команд: 25 березня – 12 квітня. 

І етап: 15 квітня – 29 квітня. «Моя безпека на дорозі!» Діти молодшого шкільного 
віку проводять культурні події про безпеку на дорозі на відкритому повітрі. 

ІІ етап: 30 квітня – 14 травня. Освітній марафон — проведення тренінгів для 
школярів, педагогів та батьків з безпеки руху та надання домедичної допомоги.   

ІІІ етап: 17 травня – 23 травня. #Love30.  Громадські акції на підтримку безпеки 
мікромобільної спільноти (користувачів персонального транспорту), пішоходів, людей 
старшого віку та людей з інвалідністю на дорогах. Акції організовуються дітьми 
середньої та старшої школи. 

 

Підбиття підсумків: 1 червня – 15 червня.  
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Переможці отримають:  

1. Командам-переможцям профінансують проєкти з поліпшення безпеки руху:  

1 місце: 50 тис. грн      2 місце: 20 тис. грн     3 місце: 10 тис. грн 

2. Передбачені додаткові цінні призи у спеціальних номінаціях. 

3. 100 шкіл буде забезпечено комплектами світловідбиваючих жилетів. 

Оголошення остаточних результатів: 15 червня 2021 року. 

Просимо вас: 

1) розпорядитися поширити цю інформацію серед шкільних загальноосвітніх 
освітніх закладів, дитячих спортивних шкіл та інших позашкільних дитячих 
навчальних закладів, щоб поінформувати їхні адміністрації та дітей про 
запуск цього масштабного проекту;  

2) рекомендувати адміністраціям шкіл долучитися до участі у змаганні; 

3) сприяти організації та проведенню в рамках проєкту навчань з безпеки на 
дорозі та надання домедичної допомоги у навчальних закладах всіх рівнів 
із дотриманням усіх вимог карантинної безпеки. 

Посилання на реєстраційну форму  

Підтримайте молодь України у прагненні зробити наші дороги безпечнішими! 

 

 

 З повагою:  

Голова Громадської організації «Traffic Challenge»  

О. Дробишева  

 

Голова Благодійного фонду «Демократичний розвиток» 

Г. Шпак  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/6Zp1iZMWZbox7JFz6
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Для зв’язку:  

Анна Пономарьова (+ 38 050 088 14 45) 
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