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2011-2020 ДЕСЯТИЛІТТЯ ДІЇ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ



За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 
дорожньо-транспортний травматизм на сьогодні є однією 

з найбільших проблем охорони здоров’я. За прогнозами, 
у 2030 році дорожньо-транспортні пригоди можуть стати 
однією з основних п’яти причин смертності людей у світі.

«Десятиліття дій із забезпечення безпеки дорожнього руху може допомогти
всім країнам вступити на шлях, який веде у більш безпечне майбутнє…»

Із послання Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна



У рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 р.р., 
проголошеного Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН
№ 64/255 від 10.05.2010,  та з метою підвищення безпеки дорожнього руху в Україні 
з 13 по 19 листопада 2017 року відбувся Тиждень безпеки дорожнього руху.



У рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 р.р., 
проголошеного Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН
№ 64/255 від 10.05.2010,  та з метою підвищення безпеки дорожнього руху в Україні 
з 13 по 19 листопада 2017 року відбувся Тиждень безпеки дорожнього руху.



Основні напрямки діяльності України впродовж 
Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху  
2011 – 2020 років.
14.07.2017 року  - схвалена Стратегія підвищення рівня безпеки 
дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

МЕТА СТРАТЕГІЇ:
- зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транс-

портних пригод щонайменше на 30 відсотків до 2020 року;
- зниження ступеня тяжкості наслідків дорожньо-

транспортних пригод для учасників дорожнього руху;
- зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-

транспортного травматизму;
- запровадження ефективної системи управління безпекою 

дорожнього руху для забезпечення захисту життя та 
здоров’я населення.



Статистика аварійності на дорогах України

.

За 11 місяців 2017 року в Україні сталося - 146487 ДТП.
- з постраждалими: 24626 аварій;
Це на 4,8% більше, ніж за такий період 2016 року.
- загинуло: 3058 осіб;
- травмовано: 31514 осіб.
У порівнянні з минулим роком – на 4,8% більше загинуло, 
на 6,4 більше травмовано.



13 листопада 2017 року

Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних 
ситуаціях», який відбувся у Київській спеціалізованій 
школі №16

До тренінгу долучилися:  
Ігор Діденко - народний депутат; 
Юрій Лавренюк - заступник міністра інфраструктури;
Юрій Чорний - Національний координатор ВООЗ 
Міністерства охорони здоров’я України з питань безпеки
дорожнього руху, Заступник директора Державного 
підприємства, Український науково-дослідний інститут
медицини транспорту, Міністерства охорони здоров’я України;
Олексій Білошицький - перший заступник начальника 
Департаменту патрульної поліції; 
Максим Хміль, Іван Герега - представники Державної служби
з безпеки на транспорті;



13 листопада 2017 року
Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних
ситуаціях», який відбувся у київській спеціалізованій
школі №16

До тренінгу долучилися:  
Роман Деркач - заступник головного лікаря
Інституту травматології та ортопедії, кандидат 
медичних наук;
Антон Щелкунов - начальник Управління
безпеки на транспорті та технічного
регулювання Міністерства інфраструктури;
Дмитро Андрєєв - директор Навчально-
наукового інституту № 3, Національної
академії внутрішніх справ; 
Іван Дацюк, Дмитро Шестопалов -
представники Головного управління ДСНС 
у м. Києві.



МЕТА: 
Навчання безпечній поведінці і дотриманні правил дорожнього руху
юного покоління – це один з пріоритетів його виховання. 
Привернути увагу державних органів, громадських організацій, 
всього суспільства до критичної ситуації з безпеки дорожнього руху. 

13 листопада 2017 року
Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних
ситуаціях», який відбувся у київській спеціалізованій
школі №16



Під час інтерактивного тренінгу вчилися надавати першу 
допомогу при травмуванні в ДТП та перевіряли свої вміння
і діти, й високоповажні гості. 

13 листопада 2017 року
Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних
ситуаціях», який відбувся у київській спеціалізованій
школі №16



Учасники тренінгу навчалися дорожній грамоті
разом з поліцейськими

13 листопада 2017 року
Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних
ситуаціях», який відбувся у київській спеціалізованій
школі №16



Вчилися правильно поводитися на дорозі разом з курсантами
Національної академії внутрішніх справ 

13 листопада 2017 року
Інтерактивний тренінг «Навчання для майбутнього: 
формування навичок безпечних дій в надзвичайних
ситуаціях», який відбувся у київській
спеціалізованій школі №16



«У сфері перевезень необхідні законодавчі зміни. Має бути 
серйозний контроль за водіями, але вони не повинні бути 
«крайніми», відповідальною має бути вся система» -
наголосив народний депутат, голова підкомітету з питань
безпеки дорожнього руху Комітету Верховної Ради з питань
транспорту Ігор Діденко, відкриваючи роботу семінару. 

14 листопада 2017 року 
Семінар-практикум для керівників автотранспортних
підприємств та відповідальних за безпеку на транспорті



Юрій Чорний, Національний координатор ВООЗ Міністерства

охорони здоров’я України з питань безпеки дорожнього руху, 

заступник директора Державного підприємства Український

науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства

охорони здоров’я України акцентував увагу на системності

роботи у цій сфері. 

14 листопада 2017 року 

Семінар-практикум для керівників автотранспортних
підприємств та відповідальних за безпеку на транспорті



14 листопада 2017 року 

Семінар-практикум для керівників автотранспортних
підприємств та відповідальних за безпеку на транспорті

Учасники обговорили нагальні питання безпеки на 
автомобільному транспорті. Зокрема, законодавчі ініціативи, 
які стосуються імплементації окремих актів законодавства ЄС 
в українську реальність – щодо технічного стану транспортних
засобів та застосування обмежувачів швидкості; підтримання
рівня професійної компетентності водіїв. 



Експерти обговорили питання медичного
забезпечення безпеки руху, зокрема, 
наголошувалось на необхідності
передрейсових та післярейсових медичних
оглядів водіїв, а також важливості навчання
навичкам домедичної допомоги при ДТП. 

14 листопада 2017 року 
Семінар-практикум для керівників
автотранспортних підприємств
та відповідальних за безпеку
на транспорті



.

15 листопада 2017 року 
Студенти Київського транспортно-економічного
коледжу НТУ долучились до Тижня безпеки
дорожнього руху - у ці дні вони нагадували
школярам правила поведінки на дорозі.



16 листопада 2017 року
Науково-практична конференція «Актуальні аспекти
державного управління в сфері забезпечення
безпеки дорожнього руху в Україні.  

Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації
управління автомобільними дорогами загального користування». 

Учасники конференції – представники державної влади та місцевого
самоврядування, освітніх та науково-дослідних установ, підприємств
транспортної галузі та дорожнього господарства, громадських
організацій та професійних спілок. 



Учасники конференції обговорили необхідність
законодавчого впровадження фото- та відео фіксації. 

16 листопада 2017 року
Науково-практична конференція «Актуальні
аспекти державного управління в сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні.



Експерти акцентували увагу на необхідності удосконалення
національного законодавства у сфері дорожнього руху. Такі зміни
напрацьовані, триває обговорення. Наголошено, що необхідно
створити Координаційний орган, який має спрямовувати зусилля
міністерств та відомств в конструктивне русло, коригувати їхню роботу. 

16 листопада 2017 року
Науково-практична конференція «Актуальні аспекти
державного управління в сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху в Україні.  

Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації управління
автомобільними дорогами загального користування». 



16 листопада 2017 року
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ 
«ЗДАЙ КРОВ – ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!» 

.



16 листопада 2017 року

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ 
«ЗДАЙ КРОВ – ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!» 

У Києві кров для постраждалих в ДТП дітей здавали у 
Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». 



.

До акції «Здай кров – врятуй життя!» долучилися, 
зокрема, працівники Департаменту поліції охорони, 
районних відділів Управління поліції охорони в м. Києві, 
Патрульної поліції в м. Києві. 

16 листопада 2017 року
ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «ЗДАЙ КРОВ – ВРЯТУЙ ЖИТТЯ!»



17 листопада 2017 року 
ХІІ Міжнародна науково-практична конференція 
«Безпека дорожнього руху: правові та організаційні 
аспекти» у Кривому Розі 
Фахівці обговорили питання удосконалення законодавства щодо 
безпеки руху; взаємодії центральних та місцевих органів влади в 
організації дорожнього руху та зменшенні аварійності в населених 
пунктах, тощо. 



17 листопада 2017 року 

Концерт-реквієм, присвячений пам’яті
жертв ДТП у Кривому Розі



18 листопада 

у всіх містах України
відбулися соціальні
акції для дітей
та батьків: «Безпечно
зі ŠKODA».

.

У рамках Тижня безпеки дорожнього руху
18 листопада у багатьох містах України
відбулися соціальні акції для дітей та 
батьків: «Безпечно зі ŠKODA». Заходи 
проходили в дилерських центрах ŠKODA за 
участі Міжнародного благодійного фонду 
«Допомога постраждалим внаслiдок  ДТП» 
та Державної служби України з безпеки на 
транспорті («Укртрансбезпека»). 



Представники Державної служби з безпеки на 
транспорті (Укртрансбезпека) активно долучилися
до участі у Тижні безпеки дорожнього руху. 

Співробітники Укртрансбезпеки активно долучилися до соціальних
акцій для дітей, які відбулися в автосалонах ŠKODA в усіх регіонах. 



19 листопада, 

у День пам’яті жертв ДТП  – в українських храмах 
різних конфесій відбулися поминальні молебні, 
під час яких згадали загиблих в ДТП та висловили
співчуття сім'ям, які зазнали втрат. 



Представники Державної служби з безпеки на 
транспорті (Укртрансбезпека) активно долучилися
до участі у  Тижні безпеки дорожнього руху. 

Під час Тижня безпеки дорожнього руху було перевірено 13799 
вантажних транспортних засобів, виявлено 1442 порушення, 
складено 1442 акти. Пасажирських транспортних засобів
перевірено 2505, виявлено 802 порушення, складено 517 актів. 



Заходи у рамках Тижня безпеки дорожнього руху
відбулися в 250 містах та селищах країни. 

.



Заходи у рамках Тижня безпеки дорожнього руху
відбулися в 250 містах та селищах країни. 

.
У Сумах під час Тижня безпеки дорожнього руху пішоходів-
порушників виховували радикально. Тих, хто перебігав дорогу 
на червоне світло – зустрічала «смерть с косою»... 



На Львівщині особливу увагу приділили
перевізникам - Укртрансбезпека спільно
з патрульною поліцією перевіряли водіїв
маршруток

.



На Львівщині особливу увагу приділили
перевізникам - Укртрансбезпека спільно
з патрульною поліцією перевіряли водіїв
маршруток

.

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


