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ГЛОБАЛЬНИЙ 
ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

2019 рік

V



За роки незалежності 
в Україні в дорожньо-
транспортних пригодах 
загинуло понад 
160 000 осіб

Щодня у дорожньо-
транспортних пригодах 
Україна втрачає
9 громадян



Смертність та травматизм на 
дорогах України потребують 
прийняття негайних рішень.

І вже сьогодні Україна –
серед лідерів 

з пропаганди безпеки 
дорожнього руху



ГЛОБАЛЬНІ ТИЖНІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПІД ЕГІДОЮ ООН 

– ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА СИТУАЦІЮ ЗІ СМЕРТНІСТЮ ТА 

ТРАВМАТИЗМОМ НА ДОРОГАХ

06 травня 2019 року у Києві відбулася
прес-конференція за участю 
представників Національної поліції 
України, Державної служби України з 
безпеки на транспорті, Міністерства 
освіти і науки України та Міністерства 
інформаційної політики України, 
учасники якої підкреслили єдність 
України з міжнародним 
співтовариством у напрямку протидії 
смертності та травматизму внаслідок 
дорожньо-транспортних пригод у світі.

У 2019 році Україна стала активним 

провідником П'ятого глобального 

тижня безпеки дорожнього руху



V ГЛОБАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 
В УКРАЇНІ РОЗПОЧАВСЯ З МАСОВИХ ЗАХОДІВ У РІЗНИХ 

МІСТАХ КРАЇНИ

Флешмоб «Безпечний рух у майбутнє»,  
м. Кривий Ріг

Квест-естафета «Азбука дорожнього руху»,  
м. Маріуполь



НАЦІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
07 травня 2019 р., Київ

МЕТОЮ ЗАХОДУ 
стало обговорення 
державної політики 
у сфері безпеки 
дорожнього руху в Україні 
та пошук дієвих важелів 
впливу на ситуацію. 

До участі долучилися 

понад 100 учасників 

з різних областей – серед 
них представники 
державних органів влади, 
профільних відомств 
і організацій, керівники 
автотранспортних 
підприємств та 
відповідальних за безпеку 
на транспорті, члени 
громадських організацій 
та спільнот.



МОЛОДІЖНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ» ТА  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТИЧНИЙ 

КОНКУРС «РИМИ НА КОЛЕСАХ» 

07 травня 2019 р.,
м. Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС  України



МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
11-12 листопада 2019 р., Київ

ü Обмін кращим світовим досвідом 
у боротьбі з глобальною епідемією 
дорожньо-транспортного травматизму

ü Презентації передових світових технологій
ü Напрацювання міжнаціонального 

партнерства та фундаментальних рішень 
в сфері підвищення безпеки на транспорті

ü Понад 200 фахівців та експертів 
у галузі транспорту



У ПРОГРАМІ ОБГОВОРЕННЯ:

üСтратегія підвищення рівня безпеки дорожнього 
руху в Україні на період до 2020 року: стан, 
проблеми, подальші дії та перспективи

üБезпека перевезень: ефективність роботи служб та 
інституцій. Проблемні питання у сфері перевезень

üОбов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності автовласників як двигун розвитку 
транспортного страхування

üАналіз, моніторинг та розслідування аварійності на 
транспорті. Аудит безпеки дорожнього руху

üРозвиток транспортної інфраструктури, інноваційні 
технології у сфері підвищення безпеки на транспорті

МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
11-12 листопада 2019 р., Київ 



ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА 
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФОТО-
ТА ВІДЕОРОБІТ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 

«БЕЗПЕЧНА КРАЇНА»
12 листопада 2019 р., Київ



НОМІНАЦІЯ «МОЛОДЬ ЗА БЕЗПЕКУ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

ü Понад 1000 фото- та відеоробіт

ü 4000 дітей долучились до виконання конкурсних робіт

ü Конкурсні роботи переглянуло 109 800 українців 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФОТО- ТА ВІДЕОРОБІТ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ «БЕЗПЕЧНА КРАЇНА»
12 листопада 2019 р., Київ



XIV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ТРАНСПОРТНА БЕЗПЕКА: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ»

12 листопада 2019 р., 

Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України

Конференція відбулася за участю 
фахівців Консультативної місії 
Європейського Союзу в Україні



КРУГЛИЙ СТІЛ З ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ МЕДИЦИНИ ТРАНСПОРТУ 

ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

13 листопада 2019 р., Київ

Більше сотні учасників – представники експертної медичної спільноти МОЗ 
України, НАМН України, Інституту Держпраці, служб екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф, медичних центрів з безпеки дорожнього руху, лікарі, науковці, 
члени громадських професійних асоціацій та об’єднань



КРУГЛИЙ СТІЛ З ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ МЕДИЦИНИ 
ТРАНСПОРТУ ТА МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

У програмі обговорення:

üОрганізація роботи медичних комісій з оглядів водіїв 
та кандидатів у водії транспортних засобів

üПсихофізіологічні аспекти безпеки дорожнього руху
üОрганізація медичної допомоги постраждалим при ДТП
üПерспективи організації трасової медицини в Україні



Щороку до здачі крові в рамках акції 

долучаються більше 180 міст України

За два Тижні безпеки для осіб, 
постраждалих унаслідок ДТП, зібрано 

1200 літрів донорської крові

ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ  
«ЗДАЙ КРОВ – ВРЯТУЙ  ЖИТТЯ»



ЄДИНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УРОК 
«БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – БЕЗПЕКА ЖИТТЯ»

До Єдиного національного 
уроку долучилось 

21 628 навчальних 

закладів України

Загалом правила поведінки на дорогах в рамках Єдиного національного уроку вивчали 

3 721 540 дітей у дошкільних закладах та закладах загальної середньої освіти



ПРОФІЛАКТИЧНІ АКЦІЇ ТА ЗАХОДИ З ДОТРИМАННЯ ПДР, 

ПРОВЕДЕНІ  ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ü «Свідомий пішохід» - спрямована 
на профілактику правопорушень 
пішоходами; 

ü «А ти пристебнутий?» -
спрямована на попередження 
правопорушень серед водіїв та 
пасажирів транспортних засобів; 

ü розповсюдження серед учнів 

пам’яток-буклетів «Небезпечні та 
безпечні місця переходу вулиць 
нашого міста»; 

ü проведення відкритих уроків

«Надання домедичної допомоги 
постраждалим внаслідок ДТП» в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах.



ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ)
ЗА БЕЗПЕКОЮ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ,

ПРОВЕДЕНІ РЕГІОНАЛЬНИМИ УПРАВЛІННЯМИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

Перевірки:

ü додержання перевізниками законодавства 
у сфері автомобільного транспорту

ü виконання правил надання послуг 
пасажирським автомобільним транспортом

ü виконання умов на отримання ліцензії на 
право провадження господарської діяльності 
з перевезення пасажирів, небезпечних 
вантажів та небезпечних відходів, 
міжнародних перевезень пасажирів та 
вантажів автомобільним транспортом

ü проходження водіями періодичного навчання 
навичкам надання домедичної допомоги

ü Проведення профілактичних заходів із 
запобігання ДТП



КРУГЛІ СТОЛИ, НАРАДИ, БЕСІДИ З ВОДІЯМИ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВСІЙ КРАЇНІ

Щодо дотримання правил дорожнього 
руху та безпеки перевезень пасажирів 
і вантажів, попередження ДТП, 

надання домедичної допомоги 
постраждалим внаслідок дорожньо-
транспортних пригод 



ПРОФІЛАКТИЧНІ АКЦІЇ ТА МАСОВІ ЗАХОДИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ-ПАРТНЕРІВ ТА ЗМІ

З підвищення обізнаності щодо поведінки 
на дорозі, дотримання правил дорожнього 
руху, знання прав пішохода та водія у разі

ДТП, відпрацювання навичок надання 
домедичної допомоги, популяризації 
носіння світлоповертальних елементів



«БЕЗПЕЧНО ЗІ ŠKODA»
Щороку в рамках Тижня безпеки дорожнього руху ТОВ «Єврокар», офіційний 

дистриб’ютор автомобілів «ŠKODA» в Україні, підтримує проведення тематичних 

соціальних активностей для дітей та батьків. Інформаційно-просвітницькі заходи 

в 2019 році відбулися у дилерських центрах компанії в 31 місті країни



ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

17 листопада 2019 р.

Україна згадує та вшановує пам’ять тих, хто втратив своє життя в аваріях на дорозі. 
В українських храмах різних конфесій під час ранкової служби відбулися поминальні 
молебні за загиблими в ДТП

У 2019 році у Всесвітній 
день пам'яті жертв ДТП 

поминальні молебні за 
загиблими у ДТП 

відбулися у 

12 884 храмах
різних конфесій


