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Мета Десятиліття - скорочення смертності та травматизму від ДТП.

Тиждень проходив в рамках

Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020

«Десятиліття дій із забезпечення

безпеки дорожнього руху може

допомогти всім країнам вступити

на шлях, який веде у більш

безпечне майбутнє…»

З послання Генерального секретаря ООН

Пан Гі Муна з нагоди початку Десятиліття

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

• Управління безпекою дорожнього руху

• Проектування, будівництво безпечних доріг 

• Безпечні транспортні засоби

• Безпечна поведінка користувачів доріг

• Надання допомоги постраждалим в ДТП



Тиждень безпеки дорожнього руху

У рамках Десятиліття дії з забезпечення безпеки дорожнього руху 2011-2020 в усьому світі

проводяться Тижні безпеки дорожнього руху, метою яких є привернення уваги суспільства до

проблеми травматизму та смертності на дорогах, а найголовніше, пошук шляхів вирішення цієї

проблеми. У світі в дорожньо-транспортних пригодах щорічно гине понад 1,25 млн. осіб та біля

50 млн. осіб отримують травми.

Рівень дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків в Україні найгірший серед країн

Європі, що наносить непоправних людських та економічних втрат країні.

Щороку на автошляхах України гине понад 4000 осіб та більш ніж 30000 людей отримують

травми, ДТП є першою за поширеністю причиною смерті молоді у віці від 15 до 24 років та

другою серед дітей у віці від 5 до 14 років.

Щорічні економічні втрати України від ДТП, за оцінками Всесвітнього банку, оцінюються в

4,5 млрд. дол. США або приблизно 3,4% ВВП країни.

Зважаючи на те, що питаннями дорожньої безпеки у світі опікується Всесвітня організація

охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я у 2015 році виступило ініціатором проведення

щорічного Тижня безпеки дорожнього руху.

Мета Тижня безпеки дорожнього руху – об’єднання зусиль державних органів, бізнесу,

громадських організацій, наукової спільноти, засобів масової інформації та усього суспільства,

на виконання державних і міжнародних програм з безпеки дорожнього руху та за для

пропаганди важливості дотримання правил дорожнього руху усіма учасниками руху.

У 2015 році Організація об'єднаних націй визначила основною темою Тижня безпеку дітей

на дорозі, Україна підтримала це та провела всеукраїнський національний Тиждень безпеки

дорожнього руху з урахуванням цієї теми.

Під час Тижня відбувалось підписання Дитячої декларації з дорожньої безпеки (хештег

#SaveKidsLives), результати збирались на сайті www.savekidslives2015.org та були представлені

у Бразилії на Другій всесвітній конференції високого рівня з безпеки дорожнього руху

18-19 листопада 2015 року.



9 листопада 2015

Прес-конференція з нагоди старту Тижня безпеки дорожнього руху

9 листопада відбулась прес-конференція з нагоди старту Всеукраїнського тижня безпеки

дорожнього руху з 9 по 15 листопада 2015 року.

За ініціативи Міністерства охорони здоров'я та за участі Міністерства внутрішніх справ,

Міністерства інфраструктури, Міністерства освіти і науки, інших міністерств та відомств, наукового

середовища, Всесвітнього банку, Всесвітньої організації охорони здоров'я, міжнародних та

вітчизняних організацій в Україні пройшла низка заходів, спрямованих на підвищення рівня

обізнаності населення щодо безпеки на дорозі, особливо дітей, попередження дорожньо-

транспортного травматизму, медичного забезпечення безпеки дорожнього руху тощо.



9 листопада 2015

Круглий стіл «Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху»

Круглий стіл «Медичне забезпечення дорожнього руху» об'єднав фахівців зі всіх регіонів

країни. Учасники круглого столу підкреслили, що наразі медичне забезпечення безпеки

дорожнього руху потребує перегляду законодавчої бази.

Створена робоча групу, яка займатиметься розробкою нормативно-правових документів.

Необхідно опрацювати удосконалення системи медичного огляду водіїв з метою визначення

відповідності обстежуваної особи вимогам фізичної і розумової придатності до керування

транспортним засобом.



10 листопада 2015

Національна науково-практична конференція з безпеки дорожнього руху

10 листопада 2015 року в місті Києві пройшла Національна науково-практична конференція з

безпеки дорожнього руху за участю представників органів державної влади, народних депутатів,

освітніх та науково-дослідних установ, підприємств транспортної галузі, міжнародних організацій,

громадських об’єднань, професійних асоціацій.

В конференції прийняв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Бразилії в Україні Антоніо

Фернандо Круз де Мелло та зазначив, що проблема є актуальною для його країни також, а

Тиждень відбувається на передодні Другої всесвітньої конференції високого рівня з безпеки

дорожнього рівня. Виступаючі наголосили на необхідності вжиття комплексних заходів щодо

підвищення безпеки дорожнього руху з урахуванням досвіду передових країн Європи та світу.



11 листопада 2015

Розширене засідання Комітету Верховної Ради з питань транспорту 

«Перспективи безпеки дорожнього руху до 2020 року»

11 листопаду 2015 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань

транспорту, на якому обговорювали програму з безпеки дорожнього руху до 2020 року та інше.

Виступаючи зазначили, що смертність на дорогах України вище в два з половиною рази, ніж в

Європі, при суттєво нижчій за європейську кількості транспортних засобів та інтенсивності руху.

На засіданні особливу увагу було приділено необхідності розробки нового та вдосконалення

існуючого законодавства, розробки та впровадження концепції з безпеки дорожнього руху на

довгострокову перспективу.

Найважливішим аспектом обговорення стала необхідність створення єдиного органу, який би

координував дії міністерств та відомств з безпеки дорожнього руху.

Також було проголошено, що до Верховної Ради подано Проект Постанови про проведення

парламентських слухань на тему: «Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього

руху».

Головним результатом проведення парламентських слухань має бути привернення уваги

органів державної влади, громадськості та ЗМІ до необхідності вирішення проблем безпеки

дорожнього руху, з метою зменшення кількості загиблих та травмованих українських громадян,

приведення статистичних показників до рівня європейських та підвищення загального іміджу

країну.

Проведення парламентських слухань на зазначену вище тему є найважливішим інструментом

держави, який має сприяти налагодженню та підтримці відповідного діалогу, всебічному

публічному обговоренню стану системи безпеки дорожнього руху, а також необхідних заходів,

яких має бути вжито державною владою України для збереження життя громадян.

Постанову було прийнято 25 листопада 2015 року, таким чином визначено проведення

парламентських слухань на 23 грудня 2015 року.



12 листопада 2015

Круглий стіл «Міжнародні підходи до статистики ДТП»

12 листопада 2015 року у рамках проведення Тижня безпеки дорожнього руху в приміщенні

МОЗ України відбулося засідання круглого столу «Міжнародні підходи до статистики дорожньо-

транспортних пригод».

На сьогодні існують міжгалузеві розбіжності, що унеможливлює отримати достовірну

узагальнену інформацію.

Під час круглого столу одностайно підтримано пропозицію щодо створення єдиної інтегрованої

електронної бази даних учасників дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод і треба

залучити до цієї роботи вітчизняних та міжнародних експертів.



12 листопада 2015 

Загальнодержавна акція «Здай кров – врятуй життя» 

12 листопада 2015 року пройшла загальнодержавна акція «Здай кров – врятуй життя».

Зокрема, до дитячої лікарні «ОХМАТДИТ», щоб стати донорами для дітей, постраждалих під час

ДТП, прийшли усі бажаючі. Серед них і представники держслужб, зокрема – поліцейські, охоронці

та медичні працівники. Окрім цього представники держслуж та громадськості відвідали дитяче

травматологічне відділення з подарунками. Вони вручили дітям книжки, закладки та бланки

розкладів уроків, на яких присутні світловідбиваючі елементи

Акції зі здачі крові пройшли по всій Україні, таким чином була привернена увага до дитячого

травматизму та безпеки на дорогах і зроблена допомога лікарняним заходам.



13 листопада 2015

Урок «Безпека на дорозі – безпека життя»

13 листопада 2015 року та на протязі Тижня в усіх навчальних закладах проходив урок

«Безпека на дорозі – безпека життя». Під час уроку правоохоронці та громадські організації

намагалися закласти у свідомість дітей механізм безпечної поведінки на дорозі, самоконтроль та

законослухняність. Щоб убезпечити дороги для дітей, потрібно на цю проблему спрямувати увагу

всіх ланок нашого суспільства, залучати до вивчення правил дорожнього руху дітей різного віку.

Діти з уважністю слухали настанови та з цікавістю переглядали відеоролики про правила

поведінки на дорозі та наслідки необережності на проїзній частині. Дітям дарували книжки та

флікери, при використанні яких вони будуть помітні на дорозі у темну пору доби.



14 листопада 2015

Масові заходи присвячені безпеці дітей на дорозі

14 листопада 2015 року у Києві, а також в інших містах Україні пройшли масові заходи,

присвячені безпеці дітей на дорозі.

Програми включали дуже цікаві заходи - майстер-класи та навчання з надання першої

домедичної допомоги, виставки дитячих робіт "Безпека дорожнього руху«, виступи загонів юних

інспекторів руху та дитячих команд клубу веселих і кмітливих, фінал всеукраїнського конкурсу

серед дизайнерів з розробки дитячого одягу зі світловідбиваючими елементами "Видимий –

значить живий», дитячі пісенні, оркестрові та розважальні номери, а також підписання Дитячої

декларації з безпеки дорожнього руху.



14 листопада 2015

Масові заходи присвячені безпеці дітей на дорозі



15 листопада 2015

Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод

Щорічно в Україні, як і в усьому світі, відповідно до Резолюції ООН, в третю неділю листопада

проводяться заходи до Всесвітнього дня пам`яті жертв дорожньо-транспортних пригодах.

15 листопада 2015 року в усіх релігійних установах була відслужена панахида за загиблими в

дорожньо-транспортних пригодах.

Як зазначили представники духовенства, церква не може бути осторонь невтішного стану

справ із дорожньо-транспортних пригодах і тому не залишає без заупокійної молитви за

загиблими під час дорожньо-транспортних пригод, а нас живих, закликає до відповідальності і

обережності за кермом.



Заходи в регіонах України

З 9 по 15 листопада 2015 року Тиждень безпеки дорожнього руху пройшов в усіх регіонах

України в яких прийняло участь багато дітей та дорослих, так як безпека на дорозі стосується

кожного. До заходів долучись як державні структури так і усі бажаючи громадяни.
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