
 

 

ПРОГРАМА 
ФОРУМУ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ 

 Дата:  07 травня 2019 року 

 Місце: готель «Козацький»,  

м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3 

 

МОДЕРАТОРИ: 

Чорний Юрій Олегович – організатор та координатор Тижня безпеки дорожнього 

руху, директор КМФ ДП «Український науково-дослідний інститут медицини 

транспорту». 

Козоріз Віктор Петрович – віце-президент  Міжнародного благодійного фонду 

«Допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод». 

 

ВІДКРИТТЯ ФОРУМУ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО  

Омелян Володимир Володимирович – Міністр інфраструктури України. 

Залєтов Олександр Миколайович – член Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Тимошенко Юлія Володимирівна – народний депутат  України, голова партії 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». 

Матківський Богдан Миронович – народний  депутат  України, секретар Комітету  

ВРУ з питань економічної політики. 

Гриценко Анатолій Степанович - лідер партії «Громадянська позиція». 

Смешко Ігор Петрович – голова Всеукраїнської громадської організації «Сила і 

Честь». 

10.00 – 10.40 
Просимо дотримуватись регламенту – виступ до 10 хвилин 

 

I. ЧАСТИНА 

1.1.Безпека перевезень: виклики сьогодення і перспективи.  

 
Ноняк Михайло Васильович, 

голова Державної служби України з безпеки на транспорті 

 

 

1.2.Стан аварійності на дорогах України. Заходи, які вживаються національною 

поліцією України  для запобігання  дорожньо-транспортного травматизму. 

 
Білошицький  Олексій Георгійович, 

перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції, капітан поліції.    

http://www.sylaichest.org.ua/speech1.html
http://www.sylaichest.org.ua/speech1.html


 

1.3.Сучасна система надання медичної допомоги  постраждалим при ДТП. 

 
Деркач Роман Володимирович, 

заступник головного лікаря «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»,  к. м. н  

 

 

1.4.Медичні аспекти безпеки дорожнього руху. 

 
Гальченко Інна Володимирівна, 

лікар-нарколог, викладач ВП «КМФ» ДП УКРНДІ МТ МОЗ України 

 

ПЕРЕРВА 11.40-12.00 

 

 

II.ЧАСТИНА 

2.1.Проведення загальнонаціональних просвітницьких кампаній з підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні. 

 

Варшава Микола Миколайович, 

 керівник експертної групи з безпеки руху та перевезень 

 Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури 

 

2.2.Система професійної  початкової та періодичної підготовки водіїв на 

комерційному транспорті. 

 
Александров Сергій Васильович, 

керівник експертної групи з безпеки перевезення небезпечних вантажів  

Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури 

2.3.Виклики часу, щодо основ класифікації категорій колісних транспортних засобів. 

Кириченко Руслан Миколайович, 

 керівник експертної групи з  технічного  регулювання  

 Директорату з безпеки на транспорті Мінінфраструктури 

 

 

2.4.Удосконалення допуску до ринку автомобільних перевізників та використання 

системи «Електронний кабінет перевізника». 

 
Будчик Наталія Іванівна, 

головний  спеціаліст відділу ліцензування 

Департаменту надання  адміністративних  послуг   на наземному  транспорті 

Державної служби України з безпеки на транспорті 

 

2.5.Реалізація державної політики з безпеки дорожнього руху у секторі 

адміністративних послуг  на автотранспорті. 

 
Балдін Олексій Юрійович, 

заступник начальника управління –  

  начальник відділу погодження проектів конструкцій ТЗ МВС України 

 



 

2.6.Проекти Світового банку у сфері безпеки дорожнього руху. 

 

Івченко Марія Володимирівна, 

Координатору проекту БДР країн східного партнерства Світового банку  

2.7. Підвищення безпеки дорожнього руху. Можливості та виклики органів місцевого 

самоврядування на прикладі КП «Центр організації дорожнього руху». 
 

Черній Віктор Данилович, 

директор  КП  

 

2.8.Актуальні питання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

автовласників. 
Машаро Олена Володимирівна, 

начальник департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування 

 

 

2.9.Реалізація заходів направлених на зменшення аварійності, травматизму та 

загибелі людей на автомобільних дорогах загального користування 

 

 Федоренко Олег Володимирович, 

начальник Управління експлуатації доріг Державного агентства автомобільних доріг України 

 

2.10.Вплив природних явищ на поведінку учасників дорожнього руху. 

Якимчук Микола Андрійович, 

Директор Інституту прикладних проблем екології, геофізики та геохімії,  

член-кореспондент НАН України.  Заслужений діяч науки і техніки України, професор 

 

 

2.11.Аварійність на залізничних переїздах, коліях поза переїздами та шляхи 

підвищення безпеки руху. 

 
Мельничук Андрій Васильович, 

перший заступник директора Департаменту безпеки руху АТ «Укрзалізниця» 

 

 

2.12.Безпека на пасажирському транспорті. Світовий досвід Mobileye. 

 
Романов Віктор Юрійович, 

директор з розвитку ТОВ «КВІНТО-ПЛЮС», представник компанії Mobileye в Україні  

 

 

2.13. Актуальні проблеми захисту пішоходів та велосипедистів на дорозі. 

 

Козоріз Віктор Петрович, 

віце-президент  МБФ «Допомоги постраждалим внаслідок ДТП», 

віце-президент  ГО «Товариство учасників руху», голова Громадської спілки захисту пішоходів  

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДУМКІВ 14.50-15.00 


