
Тиждень безпеки дорожнього руху  

8-14 травня 2017 року 

ОРГАНІЗАТОР:     Міністерство Охорони Здоров'я України 

КООРДИНАТОР:  ДП «Український медичних центр безпеки дорожнього руху  

                               та інформаційних технологій» МОЗ України 

 

 

 
 

              

              2011-2020 ДЕСЯТИЛІТТЯ ДІЇ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 



Мета Десятиліття – скоротити рівень смертності та 

травматизму від ДТП 

 

  

 

«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 

 



Четвертий глобальний Тиждень  

безпеки руху ООН в Україні 

8-14 травня 2017 року 

 

Збав швидкість – збережи життя! 



У рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 

2011-2020 р.р. в усьому світі проходять               

Тижні безпеки дорожнього руху. 

 



Україна підтримала та втілила у життя головну ідею Четвертого 

глобального Тижня безпеки дорожнього руху –  

 «Збав швидкість – збережи життя» 



Основні напрями діяльності впродовж Десятиліття 

дій з безпеки дорожнього руху  

2011-2020 року 

 
 

 

 

 Управління безпекою дорожнього руху 
 Проектування, будівництво нових безпечних доріг 
 Безпечні транспортні засоби 
 Безпечна поведінка учасників руху   
 Надання допомоги постраждалим у ДТП 

 



4 травня 2017 року 
Прес-конференція, присвячена початку Четвертого глобального 

Тижня безпеки дорожнього руху ООН в Україні   

 
У прес-конференції взяли участь:  
 начальник управління медичної допомоги дорослим –  А. 

Гаврилюк; 

  заступник начальника Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України – О. Білошицький;  

 начальник Управління безпеки на транспорті та технічного 

регулювання – Міністерство інфраструктури України – А. 

Щелкунов;  

 заступник начальника Департаменту превентивної діяльності – 

начальник Управління безпеки дорожнього руху – І. 

Прохоренко;  

 перший заступник Голови «Укртрансбезпеки» В. Дідківський;  

 національний координатор ВООЗ Міністерства охорони 

здоров’я України з питань безпеки дорожнього руху, директор 

ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та 

інформаційних технологій» МОЗ України» – Ю.Чорний. 
 



Мета прес-конференції : 

        Привернути увагу державних органів, громадських організацій,                 

представників ЗМІ та суспільства до надскладної ситуації з безпеки руху.  

  Серед найголовніших досягнень Стратегії має стати зменшення аварійності  

                                              та смертності на дорозі на 30% . 

 



Задачі прес-конференції : 

Узагальнити напрацьований досвід та спільними зусиллями 

реалізувати розроблену Стратегію підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.  



10 травня 2017 року 
Круглий стіл: «Медичне забезпечення у сфері безпеки дорожнього 

руху. Впровадження інформаційних технологій» 

 
 У роботі круглого столу взяли участь представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, представники освітніх та науково-дослідних установ, 

підприємств транспортної галузі та дорожнього господарства, міжнародних організацій, 

громадських об’єднань та професійних асоціацій. 



 Станом на квітень 2017 року зареєстровано 47 317  ДТП. 

 З них з потерпілими – 7 533. 

Це на 12,1% більше, як рівняти з минулим роком. Кожна восьма автопригода з 

потерпілими –  людини, загинуло - 906, понад  9 409 тис.  травмовано. Удвічі 

збільшилась кількість ДТП за участі водіїв громадського транспорту. 

Статистика аварійності на дорогах України шокує!  



 

        Причинами ДТП з постраждалими є також незадовільний стан доріг та несправність 

ТЗ. Минулого року, в Україні сталось 138 536 ДТП, у них загинуло – 4 462 особи. Тому 

проведення профілактичних заходів з метою зменшення смертності та аварійності на дорогах 

країни зараз надважливі. 

 

 Серед головних причин аварій – перевищення водіями швидкості, вживання алкоголю 

та наркотичних речовин. Саме тому, слід систематизувати проведення наркологічних та 

психіатричних оглядів у водіїв транспортних засобів, розробити систему медичних оглядів 

водіїв-перевізників.  



11 травня 2017 року 
Науково-практична конференція: «Актуальні аспекти безпеки 

дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека 

транспортних засобів та їх експлуатації» 

 Під час роботи конференції фахівці обговорити основні положення Стратегії підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні та напрацювали план дій на період до 2020 року  

 



 Учасники науково-практичної конференції зосередили на:         
питаннях держурегулювання у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та умовах 

дотримання правил дорожнього руху, фіксації порушень ПДР в Україні, технічному 

регулюванні щодо сертифікації приладів і комплексів автоматичної фіксації порушень 

ПДР, реформуванні системи складання іспитів для отримання посвідчення водія, згідно з 

вимогами ЄС, тощо. 

 



 Фахівці обговорили стратегічні напрями 

підвищення рівня безпеки дорожнього руху в 

Україні.  
Можливість впровадження закордонного досвіду з метою зменшення аварійності на 

автошляхах. Акцентували увагу на зменшенні швидкості за кермом. 

 



11 травня 2017 
Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми вдосконалення 

нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху»                           

у Донецькому юридичному інституті МВС України 
 

 

 

Проаналізували стан аварійності у кожному регіоні України та розглянули методи направлені на 

зменшення кількості ДТП з тяжкими наслідками, особливо за участю дітей. 

       Обговорили також питання створення для усіх учасників руху безпечних дорожніх умов,          

          у тому числі, з використанням сучасного обладнання, тощо. 



Обговорили адміністративно-правов забезпечення: 
- безпеку дорожнього руху;державний та громадський контроль на автомобільному 

транспорті;  

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та допуску до керування водіїв 

транспортних засобів; 

 - попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму; 

 - медичне забезпечення безпеки дорожнього руху, тощо. 

 



11 травня 2017 року Всеукраїнська акція 

«Здай кров – врятуй життя!» 
Акція «Здай кров – врятуй життя!» відбулась в усіх регіонах України і була покликана 

привернути увагу суспільства до проблеми дорожньо-транспортного травматизму, особливо 

серед дітей! Захід був доброчинний, тож цього дня кожен охочий міг здати свою кров на 

потреби постраждалих у ДТП громадян. 

 

До акції долучились :                                            
Працівники Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, Департаменту поліції 

охорони, підпорядкованих підрозділів Управління поліції охорони в м. Києві, Управління безпеки 

дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності.  



У Києві загальнодержавна акція відбулась у 

Національній дитячій спеціалізованій лікарні 

«ОХМАТДИТ».  

 Важкі травми після ДТП, велика кількість хірургічних втручань – створюють дефіцит донорської крові в 

Україні. За статистикою, донорську кров нині потребує кожен четвертий українець.  



12 травня 2017 року 

Загальнонаціональна акція «Збав швидкість – 

збережи життя!»  

 12 травня, в рамках Четвертого глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН в Україні, 

водії в усіх регіонах підтримали всесвітній «День зниження швидкості». Адже перевищення 

швидкості – нині серед головних причин виникнення ДТП в Україні. Найчастіше жертвами аварій, 

а саме – 43% стають пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти.  



12 травня 2017   
Єдиний національний урок  

«Безпека на дорозі – безпека життя» 

 

 

 

    



Урок із безпеки у м. Київ 

У «Київського транспортно-економічного коледжу Національного 

транспортного університету» 

 

 

 



12 травня 2017 року 
Відбувся Всеукраїнський дитячий творчий конкурс 

 «Молоде покоління за  безпеку дорожнього руху»                                
 



13 травня 2017 року 

Всеукраїнський флешмоб – «Україна за безпеку дорожнього 

руху!» 



13 травня 2017 року 
Всеукраїнський флешмоб – «Україна за безпеку дорожнього руху!» 

 

 

 
 

Мета заходу привернути увагу до проблеми смертності та травматизму 

внаслідок порушення Правил дорожнього руху.  



Флешмоб відбувся у більш ніж     

у 270 містах України.  
У фіналі дійства учасники флешмобу одночасно вишиковувались у фігуру ромба, тримаючи в руках 

жовті плакати. Таким чином утворювали величезні символ 

 Десятиліття дій щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на 2011-2020 роки . 

 

 

 

 

 

 

 

 Житомирська область 

(Новоборівська селищна рада Хорошівський р-н) 

 

 

 
 
 Флешмоб у регіонах  - Хмельницька область 



Флешмоб у регіонах  
«Україна за безпеку дорожнього руху» 

  

  м. Рогатин                 
     м. Біла Церква 

        

 м. Енергодар 



Вся Україна долучилась до Тижня регіональними 

заходами: 



Урок із безпеки дорожнього руху у м. Біла Церква 



Урок із безпеки дорожнього руху м. Рогатин 



Урок із безпеки дорожнього руху 

Закарпатська область м.Перечин 



Всеукраїнський флешмоб –  

«Україна за безпеку дорожнього руху!» 



Всеукраїнський флешмоб –  

«Україна за безпеку дорожнього руху!» 
 



У столиці відбулась низка святкових заходів,          

присвячених тижню безпеки дорожнього руху ООН         

в Україні 



 
 

 

2011-2020 ДЕСЯТИЛІТТЯ ДІЇ З БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ 

Шановні друзі! 

Дякую Вам за активну участь в організації 

 та проведенні Четвертого глобального 

Тижня безпеки дорожнього руху ООН в Україні 
З повагою,  

Національний координатор ВООЗ,  

Міністерства охорони здоров’я України                                 

з питань безпеки дорожнього руху                                        Юрій Чорний 

 

 



Координатор 

Тижня безпеки дорожнього руху 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ДП «Український медичний центр безпеки дорожнього руху  

та інформаційних технологій» МОЗ України 

м. Київ, вул. Грушевського 7 

(044) 254-05-98 

www.umcbdr.com.ua 

www.facebook.com/tbdrua 

http://www.umcbdr.com.ua/
http://www.facebook.com/tbdrua

