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Інформація про ідею, мета, завдання, першочергові кроки (дії) та організаційно-практична 

реалізація ідеї, силами громадян-пенсіонерів міста Ужгороду, з дотримання правил дорожнього 

руху на пішохідних переходах, біля навчальних закладів, на період навчального року  
 

I. Інформація про ідею, мета та завдання 

Практика організації чергувань на пішохідних переходах, поблизу навчальних закладів, на період 

навчального року, давно відома в країнах Європейського Союзу. Такі чергування здійснюються на 

добровільній та безоплатній основі, силами бажаючих пенсіонерів. Останніх же, прийнято називати 

«Перевідниками» (цим терміном доцільно послуговуватись й в подальшому). 

Метою таких заходів є: допомогти дорожній поліції та органам місцевих громад організувати безпеку 

учасників дорожнього руху, яка суттєво ускладнюється з початком навчального року та залучити до 

активно-корисного життя, місцевих пенсіонерів.  

Завданням, же таких заходів є: сприяти зменшенню числа аварій, за участю школярів та, відповідно - 

зниженню статистики каліцтва й смертності, серед учнів навчальних закладів, а також,  

привчити/навчити водіїв та пішоходів – суворо дотримуватись та неухильно виконувати Правила 

дорожнього руху.  

Характерно, що чергування на пішохідних переходах, біля навчальних закладів, організовано на 

протязі усього, десятимісячного періоду, навчального року та не обмежується одним місяцем - 

вереснем, як це має місце в Україні. 

    

II. Першочергові кроки (дії)  

2.1. Провести зустрічі та переговори між зацікавленими сторонами ідеї «Перевідники», включаючи: 

2.1.1. Пенсіонерів, ветеранів та їх організаціями.  

2.1.2. Чиновників місцевого органу освіти. 

2.1.3. Службових осіб органів місцевої Державтоінспекції.  

2.1.4. Уповноважених представників органів місцевої влади та управляння.   

2.1.5. Інших, зацікавлених осіб та організації (ТСО України, батьківські комітети, громадські ради).  

2.2. Підготувати та провести HYDE PARK, саме по темі «Перевідники», запросивши на нього усіх 

бажаючих, включаючи представників зацікавлених сторін, відповідно до п. 2.1. 

2.3. На HYDE PARK - запропонувати Концепцію, принципи роботи, організаційно-практичні дії, 

проекти Меморандумів та Угод, а також проекти спільних рішень, наказів, розпоряджень між 

зацікавленими сторонами, відповідно до п. 2.1. 

 

III. Організаційно-практична реалізація ідеї  
3.1. Формування персонального складу «Перевідників», з урахуванням: 

3.1.1. Добровільного бажання та прийнятного графіку чергування на пішохідних переходах міста. 

3.1.2. Стану здоров’я кожного «Перевідника». 

3.1.3. Місця проживання «Перевідника». 

3.2. Визначення найбільш небезпечних місць на пішохідних переходах (біля навчальних закладів 

міста) й відповідно, потреби в «Перевідниках» (з урахуванням фізіологічних можливостей чергового) 

та, відповідно – складання Графіку чергувань «Перевідників».   

3.3. Прийняття юридично-правового рішення/рішень (спільні накази, розпорядження між сторонами, 

відповідно до п. 2.1.), органами місцевої влади та управління, з питання легальної діяльності 

«Перевідників». 

3.4. Укладення та підписання (в разі необхідності) Меморандумів та Угод між сторонами, відповідно 

до п. 2.1., з питання легальної діяльності «Перевідників». 

3.5. Підготовка й розсилка пропозицій для потенційних спонсорів при реалізації ідеї «Перевідників». 

3.6. Складання й затвердження Механізму та принципів винагороди «Перевідників». 

3.7. Висвітлення: ідеї «Перевідників», мети, завдань, першочергових кроків (дій) тощо в ЗМІ. 
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