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ТЕМА 1 

Результати виконання Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні на період до 2020 року – стан, дії та перспективи. Система управління 

безпекою руху у сфері транспорту 

 

Крейденко Володимир Вікторович – народний депутат України, заступник Голови Комітету 

Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. 

Козоріз Віктор Петрович – віце-президент Міжнародного благодійного фонду «Допомоги 

постраждалим внаслідок ДТП». 

Лизогуб Богдан Вікторович – директор директорату публічної безпеки, протидії злочинності та 

забезпечення правопорядку МВС України. 

Білошицький Олексій Георгійович – перший заступник начальника департаменту патрульної 

поліції України. 

Куракін Олександр Миколайович – заступник директора КННІ ДЮІ МВС України з освітньої 

та науково-дослідної діяльності. 

Лутак Віталій Анатолійович – головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та 

контролю головного управління вищої освіти департаменту вищої освіти і освіти дорослих МОН 

України. 

 

ТЕМА 2 

Безпека на транспорті: ефективність роботи служб та інституцій та їх вплив на 

безпеку перевезень. Проблемні питання у сфері перевезень. Навчання та 

підвищення кваліфікації фахівців транспортної галузі 

 
Щелкунов Антон Васильович – генеральний директор Директорату з безпеки на транспорті 

Міністерства інфраструктури України. 



Александров Сергій Васильович – керівник експертної групи з безпеки перевезень небезпечних 

вантажів Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України. 

Кириченко Руслан Миколайович – керівник експертної групи з технічного регулювання 

Директорату з безпеки на транспорті Міністерства інфраструктури України. 

Федоренко Олег Володимирович – начальник управління експлуатації доріг Державного 

агентства автомобільних доріг України. 

Лещук Юрій Віталійович – перший заступник Голови Державного агентства інфраструктурних 

проектів України. 

Фещенко Артем Валерійович – заступник Голови Державного агентства інфраструктурних 

проектів України. 

 

ТЕМА 3 

Аналіз, моніторинг та розслідування аварійності на транспорті. Маштабні ДТП 

на автомобільному транспорті як частина загальної ситуації з травматизмом та 

смертністю на дорогах україни. Вжиття необхідних заходів для покращення 

ситуації. Аудит безпеки дорожнього руху 

 

Будчик Наталія Іванівна – в.о. директора Департаменту надання адміністративних послуг на 

наземному транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті. 

Герега Іван Васильович – заступник начальника Управління організації безпеки та 

розслідування аварій і подій на наземному транспорті – начальник відділу аналізу аварійності та 

організації безпекових заходів Державної служби України з безпеки на транспорті. 

 

ТЕМА 4 

Розвиток транспортної інфраструктури з точки зору безпеки на державному та 

місцевому рівнях. Міська інфраструктура, європейські стандарти в організації 

руху. Екологічна безпека на транспорті 

 

Черній Віктор Данилович – керівник КП «Київський міський центр організації дорожнього 

руху». 

 

Караваєв Володимир Олександрович – віце-президент Міжнародного благодійного фонду 

«Допомоги постраждалим внаслідок ДТП», громадський діяч, правозахисник. 

 

Артур Ішханян – науковець, генетик. 

 

 

ТЕМА 5 

Роль Моторного транспортного (страхового) бюро України у сфері безпеки 

дорожнього руху 

 

Шевченко Володимир Іванович – генеральний директор Моторного (транспортного) страхового 

бюро України. 

Білошицька Людмила Анатоліївна – заступник генерального директора Моторного 

(транспортного) страхового бюро України. 

 



ТЕМА 6 

Медичні аспекти безпеки дорожнього руху 

 
Лісневська Наталія Олександрівна – віце-президент Міжнародного благодійного фонду 

«Допомоги постраждалим внаслідок ДТП». 

Гальченко Інна Володимирівна – лікар-нарколог ДП «Український науково-дослідний інститут 

медицини транспорту» МОЗ України. 

Деркач Роман Володимирович – заступник головного лікаря ДУ «Інститут травматології та 

ортопедії НАМН України». 

 


