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Торювопропл.rоrова палата Украiлl засвiлтуе Вам свою повагу m
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На виконш+rя Ваплп< дорl,чеrъ вiд 22 березltя 2017р. JVo 62'lЫ\l\-17 mвц |2
червtя 2017р, Ns 230370Л-17 2L?3 червня 2017 р. було проведено Перший
мiтurароднпй Конгрес з пrrгань рфорпryъання системп управпiшrя безпеltою
дороястьою руry (далi - Конгрес).
В робоri Кошресу взяIи }часть понад 650 у{асrйкЦ серед ffаfi предсгalвники
€вропейькою Соrозу, Giтовою бапу, Сврюпейською irвесrицiitrою бдпý/,
1,ърайськi громадськi табiтrеооргаlliзаrдiil

,Що обговореr*rя глrгаrъ Конгресу дочч,i,тiся понад l45 спiкерЬ, юlрепrа,
керЬник.r прфЬшж KoMiTeTb ВерховноТ Ращл УtФашr та предсrавштrсл MЫcгеpcrB,
виомств, орrшriв йсцевою самовр4щвашr4 провffi yKpa:HcbKi, юлrандськi, uтведськi,
фрашд,зькi, брлrганькi експерм з органiзацii'сисrеппr безпетсл дорюлсъоl о руху.
На Korлpeci буrи бюворенi TaTci вшсrивi штrаrля, л< форlтrеrяi напря,л.t робом
Уряry в с,фрi безпеки дороrктюю plrcy m зарфiтстл1 досвiд йою забезпечення,
eкojioмi.{ri механЪ}дr пi,цвtшlеrrrrя безпеtсл доротсlюю pyrry, захисr прав m i}rrepecb
жертв ЩIIl, щофiлактика дflячою дороясъо-трftrспоtrIпIою
i 1жалiзщй державнот полiтIхоi в сфрi безпеrи дороlкъою руху на авгомобьному
транспорri, мопfiивостi oprffrb йсцевого самовряд,мtlня в органiзаtlii систелм
безпекою дороясъою р}.ry, fuпека авюмбЬнrоr дорiг доржrюi
-!нфаструlсури та мед*сьпслжологi.*ri заходz безпешz дорохсъоrо руъlr, лilgваtня i
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ЩIТl
'рабЫтщiI
Ана,.tiз д,rслryсЩ що вiдбу,шrся на (fioJuDo)

KoHrpecy з одrою боку засвiдчив
aдалшIюванiсь державшж оргшrЬ впадl, насапrерд Уряry i BepxoBHoi радл, разом iз
yкpaill!,01601, м. Klriв, Е}п. ВеJик!
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громадськifiю m мiясrарод{шдr орг riзацiя!fl.l подолfiи неl-zlIивIп,Ili тренд що
склався в дфжавi, KoJtrI на дороftж Yr,pallTr плц,ь та зазнаюlь зна.пrоr тiлесrпi,х
1rш<одtеь тисячi гром4дяr Ущацлл в вiцi до 50 рокЬ. Тбю найбiьш црацs]даrттж
Bepcr насеjlешlл що спрt+иrле зна.шi фЬансовi" демогрфi.шli та
фЪичrriвrрати яt дrя
лерлеви- mк i лrя yKpaiлcbroo< сiмей.
З ilшою боку, Кошрес лrяшпз вiдсунiсrь у r,palHi систеппrоi i скоордtrrоваrоi
рботи з гиrаrъ органiзашiТ безпеtсl дорот*ъого руry органЬ ltеfiраlъноТ влад4 rа

йсцевою самоврядtsапr1 fiа перевФкно пiд{iшоsrюя пiаром, вiдсtтнiсть едлrого
орган1 зi спецiа,тьrлдl сгаryсом. незаiнrересованiсть сфаховою спiвlомрисrва
вкладам копIм у превеIrпiвЕi профiласп.г"{i заходr з БЩЩ незадi**lя механiзмЬ
державно-привrllною TBprHepcTBa у цй сферi mщо,

Ъ

реgтьтm-ал.r Конгреry пiщuювrеrа пiдсlъкова РезопоцЩ у якiй иrrропонованi
чiткi проповlщiТ (шrан дй) сrряиоваrri на зrпокеrшя рfuя смерпlостi i травматвлту вiд

дгп.

шrqюкй резоншrg

Ущаlti, йою софальну
m BrTrrecerrrя на бюворrтrя напшы{r( дu{ дер;кави прблем у upepi
безпек,l доротоъою руrу, доввоJIьте, uйновI й Володдл.rре Бориmвrтту, вiд iMerri
фгкойтегу Коlгрсу висповlтл.r Вам та осбии0 Вiце-прем'qмiнiстровi Уrрашл
Володтлру Ксгiону, Першопту засrулrшсу MiHicTpa iнфаструътlри Ущаlrи, готовi
Робочоi грlтп,l (Оргкойтегу) Коrгресу, €вrену Кравцову, Урядовйlтrовrrомженй з
прав осiб з
Paci ГIаасю4 Члену Нацiона,ъноi Koйcii, що здйсrпос
державне реryлюв€lшfl у сферi pTrKiB фiнанmвж пос.гryт, Щеrису Ясrребу, а також
головам б,rасюд державнlй адN{Нс.tрацй слова под{ки за mюltй внесок в
Враховryrо.п.l

спряrлованiсть

яrсл1 oTptlMaB Концryс в

органiза]Ь m проведеrfiя захоry.

З оглдщl на вtтtсцдене вIдце просимо Доруtrrти цешцэа,т*шм та йсцевим орпц{tм
вrадl у взасмодii з прфfuпада комiтегаNм BepxoBrroТ Р4ди Уr,раtlи m гром4дськими
оргшliзацiяrлz опра+овати пiдгсrюшенi пропозлтдii' та ортанiзувапr у вqIановленоь,ц/
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