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За даними Звіту ВООЗ про стан безпеки дорожнього руху в світі 
2018 р., щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод у 
світі гине 1 млн 350 тис. осіб та близько 50 млн травмуються.

Дорожньо-транспортний травматизм є восьмим у переліку причин 
смертності у світі, головною причиною смертності молоді у віці 
15-29 років та другою – серед дітей у віці від 5 до 14 років. 

В Україні найбільшу кількість загиблих в ДТП складають 
пішоходи (42%), водії та пасажири 4-х колісних легкових 
транспортних засобів (16% і 18% відповідно), мотоциклісти (9%) 
та велосипедисти (7%).

Source: 2016, State Statistics Service of Ukraine



«...Рішучі політичні заходи та 
забезпечення їх дотримання, продумане 

будівництво доріг та дорожньої 
інфраструктури, потужні кампанії 

з інформування громадськості щодо 
безпеки дорожнього руху можуть 

сприяти порятунку мільйонів людських 
життів в найближчі десятиліття…» 

(Зі Звіту ВООЗ про стан безпеки 
дорожнього руху в світі 2018 р.)

Майкл Р. Блумберг, 
 

засновник та виконавчий директор 
Благодійного Фонду Блумберга 

і Глобальний посол ВООЗ з питань 
боротьби із неінфекційними 

захворюваннями та травмами  



Статистика аварійності на дорогах України 

За 11 місяців 2018 року:

 ● сталося 135 695 ДТП, що майже на 8% менше порівняно 
з минулим роком;

 ● загинуло 3 024 особи, з них 165 дітей;

 ● травмовано – 28 305 осіб, у т.ч. 3 777 дітей.



Стратегія підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху в Україні 

на період до 2020 року

схвалена розпорядженням КМУ від 14.06.2017 № 231-р
на виконання цілей, визначених Генеральною Асамблеєю ООН в рамках 

Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років

План заходів щодо реалізації 
Стратегії підвищення рівня 
безпеки дорожнього руху 
в Україні на період до 2020 року 
(затверджений розпорядженням 
КМУ від 28.03.2018 № 231-р) 

Державна програма 
підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні 
на період до 2020 року 
(затверджена постановою 
КМУ від 25.04.2018 № 435)



Заходи Тижня безпеки дорожнього 
руху покликані:

 ● привернути увагу державних органів, громадських організацій, 
представників ЗМІ та суспільства до надскладної ситуації 
з безпеки руху;

 ● консолідувати зусилля органів державної влади, місцевого 
самоврядування, керівників транспортної галузі та дорожнього 
господарства, профільних освітніх та науково-дослідних 
установ, страхових компаній, представників громадськості 
та професійного середовища щодо напрацювання та реалізації 
заходів із безпеки дорожнього руху в країні;

 ● посилити відповідальність усіх учасників дорожнього руху, 
а також компетентних органів, за безпеку на автошляхах 
країни;

 ● підвищити обізнаність серед громадян та підростаючого 
покоління щодо правил поведінки на дорогах, основних 
навичок надання домедичної допомоги в результаті ДТП.



Прес-конференція, присвячена початку другого 
етапу Тижня безпеки дорожнього руху в Україні

Участь у прес-конференції взяли:

● Олексій Білошицький – 
перший заступник начальника 
Департаменту патрульної поліції 
України;

● Антон Щелкунов – Генеральний 
директор Директорату з безпеки 
на транспорті Міністерства 
інфраструктури України;

● Михайло Ноняк – Голова 
Державної служби України 
з безпеки на транспорті; 

● Володимир Шевченко – 
Генеральний директор МТСБУ;

● Юрій Чорний – Національний 
координатор ВООЗ та 
Міністерства охорони здоров’я 
України з питань безпеки 
дорожнього руху, директор 
Київської міжрегіональної 
філії ДП «Український науково-
дослідний інститут медицини 
транспорту» МОЗ України.

12 листопада 
2018 року
м. Київ



Прес-конференція, присвячена початку другого 
етапу Тижня безпеки дорожнього руху в Україні

Основна увага акцентована на важливості дотримання правил 
безпечної поведінки учасниками руху, зокрема, користування 

ременями безпеки.

«Не ігноруй ремінь безпеки!» 
− основне гасло Тижня безпеки дорожнього руху

12 листопада 
2018 року
м. Київ



Семінар-практикум для керівників 
автотранспортних підприємств

Більше 100 учасників з різних 
регіонів країни 

Обговорили актуальні питання 
у сфері безпеки пасажирських 
перевезень:

 ● аудит безпеки міських 
маршрутів та дорожньої 
інфраструктури; 

 ● міжнародні стандарти 
системи безпеки 
дорожнього руху; 

 ● проблемні питання у сфері 
пасажирських перевезень;

 ● необхідність передрейсових 
та післярейсових медичних 
оглядів водіїв як складової 
безпеки дорожнього руху; 

 ● особливості та новації 
обов’язкового страхування 
цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних 
засобів.

13 листопада 
2018 року
м. Київ



Всеукраїнська акція 
«Здай кров – врятуй життя»

Працівники регіональних підрозділів Укртрансбезпеки України, Патрульної поліції 
України, небайдужі громадяни долучилися до благодійної акції зі здачі крові для 
постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах.

14 листопада 
2018 року
м. Київ

Київ

Полтава

Житомир

Хмельницький 

Львів

Вінниця Черкаси



Національний Форум 
з безпеки дорожнього руху

Фахівці та експерти обговорили:

 ● стан та перспективи 
державного регулювання 
у сфері безпеки 
дорожнього руху; 

 ● стан реалізації Державної 
програми з підвищення 
рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 
2020 року; 

 ● проблемні питання 
законодавства та реформ у 
сфері безпеки дорожнього 
руху; 

 ● медичні аспекти безпеки 
дорожнього руху, зокрема 
в плані надання екстреної 
медичної допомоги при 
ДТП;

 ● актуальні питання 
страхового забезпечення 
«Євроблях» в Україні;

 ● інші питання.

15 листопада 
2018 року
м. Київ



Національний Форум 
з безпеки дорожнього руху

«Консолідація зусиль органів державної влади 
та усього відповідального середовища з 
напрацювання та реалізації заходів щодо 
покращення безпеки дорожнього руху в 
країні, дозволить досягти амбітних цілей: 

 ● зменшити кількість ДТП в Україні, 
знизити рівень травматизму та 
смертності внаслідок ДТП, наблизити 
показники безпеки дорожнього руху до 
середньоєвропейських;

 ● зупинити ступінь тяжкості дорожньо-
транспортних пригод та їх негативні 
наслідки;

 ● зменшити соціально-економічні 
втрати та збитки від дорожньо-
транспортних пригод;

 ● поліпшити стан вулично-дорожньої 
інфраструктури;

 ● підвищити рівень дотримання правил 
дорожнього руху усіма його учасниками;

 ● зберегти можливості України як 
транзитної держави».

15 листопада 
2018 року
м. Київ

Богдан Матківський,

народний депутат, секретар Комітету 
з питань економічної політики України



Національний Форум 
з безпеки дорожнього руху

“Ми маємо орієнтуватися 
на впровадження в Україні 

європейської концепції нульової 
смертності на дорогах. Вважаю, 

що усі існуючі на сьогодні 
програми та заходи дають нам 

можливість цього досягти, 
потрібно лише посилити рівень 

їх виконання та контролю. Також 
важливою на сьогодні є локалізація 
проблематики безпеки дорожнього 

руху на місцях...”

15 листопада 
2018 року
м. Київ

Ігор Діденкo,

народний депутат України, 
Голова підкомітету з питань 

безпеки автодорожнього руху 
Комітету ВР України з питань 

транспорту



Національний Форум з безпеки дорожнього руху

Презентація пілотного 
проекту«Підвищення безпеки 
автомобільних доріг в містах 

України»

Впровадження проекту реалізовуватиметься 
за кошти Європейського інвестиційного банку 
протягом 2019-2022 рр. у п’яти містах України: 
Києві, Львові, Харкові, Одесі та Кам’янці-
Подільському. Він покликаний зменшити 
кількість ДТП, знизити рівень травматизму 
та смертності, наблизити показники безпеки 
дорожнього руху до середньоєвропейських.

● Антон Щелкунов – Генеральний 
директор Директорату з безпеки на 
транспорті Міністерства інфраструктури 
України;

● Пер Матіасен - експерт з безпеки 
дорожнього руху Європейського 
інвестиційного банку;

 ● представники міст-бенефіціарів проекту: 
Костянтин Баранюк (Львів), Ілько 
Олександр (Одеса), Бабій Сергій 
(Кам’янець-Подільський)

15 листопада 
2018 року
м. Київ



Національний Форум з безпеки дорожнього руху

Учасниками Форуму ухвалено та прийнято за основу 
Проект Резолюції Національного форуму з безпеки 

дорожнього руху

Пропозиції та рекомендації до проекту Резолюції можна продовжувати надсилати 
на електронну адресу t.bezpeka2018@gmail.com

В його основі:

 ● створення окремого у складі ВРУ Комітету з питань 
законодавчого забезпечення дорожнього руху та його 
безпеки;

 ● створення провідного відомства з питань дорожнього руху 
та його безпеки на рівні ЦОВВ;

 ● делегування повноважень з управління безпекою 
дорожнього руху на місця;

 ● розроблення та ухвалення довгострокової стратегії і 
програми з підвищення безпеки дорожнього руху на 
період до 2030 року.

 ● ухвалення єдиного Національного кодексу дорожнього 
руху.

15 листопада 
2018 року
м. Київ



ХІІІ Міжнародна науково-
практична конференція 

«Безпека дорожнього руху: 
правові та організаційні 

аспекти»

Основні напрями роботи конференції:

 ● стан і перспективи реалізації Стратегії 
підвищення рівня безпеки дорожнього руху 
в Україні, заходи щодо зниження рівня 
смертності та ступеня тяжкості наслідків від 
дорожньо-транспортних пригод;

 ● приведення транспортного законодавства 
України у відповідність до міжнародних 
стандартів;

 ● підвищення рівня безпечності доріг та 
дорожньої інфраструктури;

 ● контроль за дотриманням правил 
дорожнього руху його учасниками, 
підготовка водіїв та поліпшення діяльності 
автошкіл;

 ● зміцнення правосвідомості суспільства 
у сфері транспортної безпеки;

 ● медичне забезпечення безпеки дорожнього 
руху тощо.

16 листопада
2018 року
м. Кривий Ріг
Донецький 
юридичний 
інститут 
МВС України



Підведення підсумків конкурсу дитячих 
малюнків серед школярів 

«Мій кращий друг – безпечний рух»

16 листопада
2018 року
м. Кривий Ріг
Донецький 
юридичний 
інститут 
МВС України



Науково-практичний семінар «Особливості 
забезпечення безпеки дорожнього руху в 

умовах операції об’єднаних сил»

Представники Маріупольського ЦППП 
«Академія поліції» навели результати своїх 
досліджень, зокрема щодо:

 ● застосування пристроїв вимірювання 
швидкості на автошляхах;

 ● правові аспекти застосування поліцією 
вогнепальної зброї при забезпеченні 
безпеки дорожнього руху;

 ● діяльності мобільних блокпостів під 
час проведення операції об’єднаних 
сил;

 ● безпеки переходу проїжджої частини 
тощо.

Працівники патрульної поліції провели 
майстер клас «Безпека починається з 
дитинства. Проект «Шкільний офіцер 
поліції». 

16 листопада
2018 року
Маріупольський 
ЦППП «Академія 
поліції» ДЮІ 
МВС України



Нагородження дітей – переможців 
конкурсу малюнків серед школярів
«Мій кращий друг – безпечний рух»

16 листопада
2018 року
Маріупольський 
ЦППП «Академія 
поліції» ДЮІ 
МВС України



Єдиний національний урок  
«Безпека на дорозі – безпека життя»

Київська спеціалізована школа №16

Урок проводять фахівці 
Київського міжрегіонального 
підрозділу ДП «УНДІ медицини 
транспорту» МОЗ України спільно 
з МБФ «Допомоги постраждалим 
при ДТП», представниками 
патрульної поліції України 
та курсантами Національної 
академії внутрішніх справ. 

16 листопада
2018 року
м. Київ



Телеміст Кривий Ріг – Маріуполь 
з обговорення актуальних питань 

забезпечення безпеки дорожнього руху

Учасники обговорили результати 
проведення ХІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Безпека дорожнього руху: правові 
та організаційні аспекти» та науково-
практичного семінару «Особливості 
забезпечення безпеки дорожнього 
руху в умовах проведення операції 
об’єднаних сил».

Напрацьовані шляхи розвитку 
співробітництва Донецького 
юридичного інституту МВС 
України з підрозділами 
Національної поліції України 
з питань наукового супроводу 
службової діяльності у 
сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху.

17 листопада
2018 року
м. Кривий Ріг
Донецький 
юридичний 
інститут  
МВС України



У багатьох містах України відбулися 
соціальні акції для дітей та батьків 

«Безпечно зі ŠKODA»

17 листопада
2018 року



Представниками Державної служби 
з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) 

проведено профілактичний захід  
«День безпеки»

Протягом Тижня безпеки 
дорожнього руху органами 
Укртрансбезпеки було 
перевірено 26 124 
транспортних засоби, 
виявлено 3 138 порушень 
автотранспортного 
законодавства, за фактами 
яких складено 2 213 актів та 
винесено 2 035 постанов про 
застосування адміністративно-
господарського штрафу на 
загальну суму 2 161 792 грн. 



Всеукраїнський тиждень безпеки 
дорожнього руху

В період з 12 по 18 листопада 2018 року на автотранспортних підприємствах 
відбулися тематичні заняття з водіями щодо надання домедичної допомоги 
постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, проводилися інструктажі 
стосовно попередження ДТП.

Також була проведена роз’яснювальна робота стосовно дотримання Правил 
дорожнього руху та безпеки перевезень пасажирів і вантажів, Правил дорожнього 
руху при перетині залізничних переїздів.

12 - 18  
листопада
2018 року



Всеукраїнський тиждень безпеки 
дорожнього руху

Упродовж тижня дорогами країни курсував 
«некерований автобус-привид»

Спільний проект Національної поліції та Консультативної місії Європейського 
союзу «Керуй». Мета проекту – звернути увагу до питання безпеки на дорогах 
та важливості дотримання Правил дорожнього руху.

12 - 18  
листопада
2018 року



Всеукраїнський тиждень безпеки 
дорожнього руху

Упродовж Тижня під егідою Міністерства освіти і науки у закладах освіти 
проводилися заходи з безпеки дорожнього руху: відкриті уроки, лекції, вікторини, 
виховні години, тематичні лінійки, флеш-моби, конкурси дитячих малюнків, 
здійснювався перегляд навчальних відеоматеріалів, випуск тематичних стіннівок. 

12 - 18  
листопада
2018 року



Всесвітній день пам’яті жертв 
дорожньо-транспортних пригод

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолив поминальний молебен  
до Дня пам’яті жертв дорожньо-транспортних пригод у Володимирському 
кафедральному соборі м. Києва. 

Поминальні молебні відбулися також в інших українських храмах різних конфесій, 
у ході яких згадали загиблих в ДТП та висловили співчуття сім’ям, які зазнали втрат.

18 листопада
2018 року



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ

(044) 466-43-46

www.medtransvp.com.ua
www.facebook.com/tbdrua

www.dopomogadtp.com.ua www.mtsbu.ua


