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ПРОГРАМА
Першого міжнародного Конгресу
з питань реформування системи управління
безпеки дорожнього руху
ТПП України, вул. В. Житомирська, 33
(22-23 червня 2017 р., м. Київ)
22 червня (четвер)
Реєстрація учасників

08:45 - 10:00

Відкриття.
Привітання організаторів Конгресу:
- Геннадій Чижиков, Президент ТПП України
- Петро Куліков, Ректор КНУБА

10:00 - 10:10

10:10 - 11:40

Пленарне засідання №1:
«Державна політика в сфері дорожньої безпеки.
Основні напрямки і пріоритети.
Кращі світові програми»

Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL
Спікери:
- Володимир Кістіон*, Віце-прем’єр-міністр України
- Ігор Діденко, Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту
- Євген Кравцов, Перший заступник Міністра інфраструктури України
- Микола Поворозник, Заступник голови Київської міської державної адміністрації
- Даніель Жак, Група підтримки для України, Представництво Європейського Союзу в
Україні
- Іштван Хайнзингер, Старший спеціаліст ЄІБ Департаменту з транспорту та мобільності
- Ларс Екман, Шведське управління транспорту, Кандидат наук в сфері безпеки
дорожнього руху
- Юп Гус, Міжнародний експерт, директор міжнародних кінофестивалів з безпеки
дорожнього руху, Нідерланди
- Денис Карельських, Директор ТОВ «Безпечні дороги України»
- Тетяна Пащенко, Директор з розвитку філій ТОВ "Віатек" (Hikvision)

Модератори:
- Михайло Берлін, Голова правління громадської спілки «Всеукраїнське партнерство
заради безпеки дорожнього руху»
- Олександр Чалий, Голова наглядової Ради громадської спілки «Всеукраїнське
партнерство заради безпеки дорожнього руху»
11:40 –12:30

Кава - брейк
Пленарне засідання №2:
«Цілі і завдання органів влади в контексті реалізації Стратегії
підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період
до 2020 року»

12:30 -14:00

Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL
Спікери:
- Роман Чернега, Голова Державної служби України з питань праці
- Артем Біденко, Державний секретар Міністерства інформаційної політики України
- Євген Кравцов, Перший заступник Міністра інфраструктури України
- Ольга Богомолець, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
- Олена Полупан, Начальник відділу догоспітальної та госпітальної екстреної медичної
допомоги Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
- Денис Ястреб, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
- Павло Хобзей, Заступник Міністра освіти і науки України
- Олександр Горган*, Голова Київської обласної державної адміністрації
- Олексій Білошицький, Перший заступник начальника Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України
- Іонель Міхаю, Представник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
(КМЄС)
Модератор:
- Володимир Полуєв, Журналіст, ведучий телеканалу «112 Україна»
14:00 - 15:00
15:00 - 17:00

Ланч
Робота по секціях

Секція №1:
«Економічний механізм підвищення безпеки дорожнього руху»
Місце проведення: ауд. №405*
Спікери:
- Олена Щетініна, Завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського
національного торговельно-економічного університету
- Джон Уортінгтон, Старший транспортний економіст, Egis
- Олександр Гладун, Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії і
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
- Ірина Запатріна, Директор Науково-дослідного фінансового інституту Київського
національного торговельно-економічного університету

- Максим Куликов, Директор з розвитку ТОВ «Безпечні дороги України»
- Ольга Гаманкова*, Завідувач кафедри страхування Київського національного
економічного університету ім. В. Гетьмана
- Ірада Джалладова, Завідувач кафедри комп'ютерної математики та інформаційної
безпеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.
- Валерій Самсонкін, Науковий редактор Україно-ізраїльського Інституту стратегічних
досліджень ім. Голди Меір
- Світлана Карташова, Професор кафедри вищої та прикладної математики Київського
національного торговельно-економічного університету
- Ольга Харламова, Завідувач консультативно-діагностичного відділення Державного
закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства
охорони здоров’я України»
Напрями обговорення:
– Економічні підходи до управління системою безпеки дорожнього руху.
– Наукові підходи до оцінки вартості життя людини.
– Методологія соціально-економічних втрат від ДТП.
– Обґрунтування механізму ефективного розподілу інвестицій у безпеку дорожнього руху.
– Закордонний досвід країн з розвиненою автомобілізацією та його адаптація до
українських реалій.
– Вартість життя: медико-психологічні аспекти.
Модератори:
- Сергій Пирожков, Віце-президент НАН України, голова секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України, завідувач кафедри статистики та економетрії Київського національного
торговельно-економічного університету
- Олена Щетініна, Завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського
національного торговельно-економічного університету
Секція №2:
«Захист прав та інтересів жертв ДТП»
Місце проведення: хол перед конферец-залом CHAMBER COLISEUM*
Спікери:
- Людмила Денісова*, Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної
політики, зайнятості та пенсійного забезпечення
- Галина Третьякова, Генеральний директор Української федераціЇ убезпечення
- Ігор Хонін, Заступник директора Департаменту соціального захисту осіб з інвалідністю,
начальник відділу політики соціального захисту осіб з інвалідністю Мінсоцполітики
України
- Володимир Шевченко, Генеральний директор МТСБУ
- Маріана Онуфрік*, Керівник соціальних програм Інституту соціально-економічних
досліджень
- Олег Панченко, Директор Державного закладу «Науково-практичний медичний
реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України», президент
Громадської організації «Всеукраїнська професійна психіатрична ліга»
- Ольга Макогон, Асоціація правників України
- Денис Ястреб, Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
- Денис Конюшко, Адвокат ЮК «Страховий юрист»
- Іонель Міхаю, представник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні

(КМЄС)
- Петро Горпинчук, представник Консультативної місії Європейського Союзу в Україні
(КМЄС)
Напрями обговорення:
- Справедливе матеріальне відшкодування шкоди потерпілим та їх сім'ям у зв'язку із
загибеллю годувальника в результаті ДТП.
- ДТП: злочин чи покарання?
- Практика компенсацій жертвам ДТП: українські реалії.
- Практика відшкодувань по життю та здоров’ю страховими компаніями в системі
ОСАГО.
- Оцінка «справедливого» відшкодування у зв'язку із загибеллю людини, а також втратою
працездатності.
- Матеріали судових справ по компенсацінним виплат в результаті ДТП і аналітичні
матеріали по судовій практиці.
- Нормативні акти, що визначають практику компенсацій.
- Міжнародна Конвенція про права інвалідів.
- Медико-психологічні аспекти реабілітації жертв дорожньо-транспортних пригод.
Модератори:
- Леонід Ільчук, Заступник директора НДІ праці і зайнятості Міністерства соціальної
політики України і НАН України
- Уляна Пчолкіна, Ведуча на телеканалі NewsOne
Секція №3:
«Профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму»
Місце проведення: Виставково-конгресний зал LOUNGE ZONE *
Спікери:
- Сергій Дятленко, Заступник директора департаменту загальної середньої та дошкільної
освіти Міністерства освіти і науки України
- Тамара Панасюк, Начальник відділу дошкільної освіти департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України
- Іван Хохленков, Директор Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного
лікування Мінсоцполітики України
- Тетяна Волошина, Головний інспектор відділу профілактики дорожньо-транспортного
травматизму управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної діяльності
Національної поліції України
- Алла Негрієнко, Голова громадського дитячого руху "Школа безпеки"
- Володимир Пономаренко, Голова правління Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська спілка вчителів і тренерів»
- Надія Ямненко, Координатор з першої допомоги Національного комітету Товариства
Червоного Хреста України
- Віргініюс Строля, Головний редактор видавництва «Балтія-друк»
- Тетяна Кошель, Директор ТОВ «Видавництво «Поліграф Сервіс»
- Андрій Федосєєв, Провідний інструктор навчального центру ТОВ «Прайд Мотор»
- Представники департаментів освіти і науки обласних та м. Києва державних
адміністрацій*
Напрями обговорення:
- Існуюча нормативно-правова і навчально - методична база щодо профілактики дитячого

дорожньо-транспортного травматизму.
- Освітні програми з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
- Регіональні програми з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.
- Актуальні проблеми в організації та здійсненні соціальних кампаній, направлених на
попередження дорожньо-транспортного травматизму, у тому числі дитячого.
- Безпека руху – це життя!
- Досвід Японії у впровадженні програми безпечного руху. Урок з безпеки руху для дітей
молодшого шкільного віку
Модератори:
- Тетяна Волошина, Головний інспектор відділу профілактики ДТП Національної поліції
України
- Наталія Сторожик, Начальник прес-служби ДПО МВС України
Секція №4:
«Формування і реалізація державної політики в сфері безпеки дорожнього руху на
автомобільному транспорті»
Місце проведення: конферец-зал CHAMBER COLISEUM
Спікери:
- Юрій Лавренюк, Заступник Міністра інфраструктури України
- Володимир Звєрєв*, Помічник голови Національної поліції України
- Антон Щелкунов, Начальник Управління безпеки на транспорті та технічного
регулювання
- Михайло Ноняк*, Голова Державної служби України з безпеки на транспорті
- Юрій Назаров, Директор Департаменту інформаційно - комунікаційних технологій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної̈ адміністрації̈)
- Олег Голубенко, Генеральний директор ДЕКРА Експерт Україна
- Ян Валент*, Експерт проекту "Підтримка імплементації угоди про асоціацію та
Національної транспортної стратегії України"
- Арсеній Хабутдінов, Завідуючий відділом безпеки на транспорті ДП
«ДержавтотрасНДІпроект»
- Раз Пелег, Регіональний директор з продажу, Mobileye Technologies Ltd
- Денис Карельських, Директор ТОВ «Безпечні дороги України»
- Костянтин Жаров*, Заступник директора з наукової роботи ДП
«ДержавтотрасНДІпроект»
- Микола Дмитриченко*, Ректор Національного транспортного університету (НТУ)
- Володимир Поліщук*, Завідувач кафедри «Транспортних систем та безпеки на
транспорті» Національного транспортного університету (НТУ)
- Володимир Сахно*, Завідувач кафедри «Автомобілі» Національного транспортного
університету (НТУ)
- Іван Наглюк, Завідувач кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього
університету (ХНАДУ)
- Орест Климпуш*, Голова Федерації роботодавців транспорту України
- Ірина Сердюк, Молодший науковий співробітник, практичний психолог Державного
закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства
охорони здоров’я України»
- Ярослава Станишевська, Заступник директора з медсестринства Державного закладу
«Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони
здоров’я України»

Напрями обговорення:
- Внесок до безпеки дорожнього руху інструментів технічного регулювання у сфері
транспортних засобів.
- Впровадження в Україні системи підтвердження професійної компетентності
керівників, менеджерів (управителів) з перевезень та водіїв комерційного автомобільного
транспорту.
- Напрямки підвищення безпечності комерційних перевезень.
- Економічні засоби регулювання стану безпеки пасажирських комерційних перевезень.
- Що дасть впровадження в Україні європейської системи забезпечення придатності
транспортних засобів до експлуатації.
- Медико-психологічні проблеми безпеки екстрених служб.
- Роль передрейсових та післярейсових оглядів у забезпеченні безперервного контролю
стану здоров’я водіїв-професіоналів.
- Вплив технічного стану транспортних засобів на безпеку дорожьного руху. Досвід
ДЕКРА.
Модератори:
- Анатолій Редзюк, Директор ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»
- Андрій Горпинюк, Заступник директора з наукової роботи ДП
«ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»
Секція №5:
«Безпека автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури»
Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL
Спікери:
- Андрій Бірюков, Виконавчий директор ГО ХайТек Офіс, радник Першого віце-прем’єрміністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України
- Євген Булах, Спеціаліст з транспорту Світового банку
- Ерік Хойруп, Керівник проекту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в
Україні»
- Анна Юрченко, Заступник директора Департаменту стратегії та координації роботи
Укравтодору
- Андрій Чабанівський, Заступник директора Департаменту розвитку мережі доріг
Укравтодору
- Валерій Вирожемський, Перший заступник директора з наукової роботи ДП
«ДерждорНДІ»
- Артем Безуглий, Заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»
- Олександр Голоцван, Начальник відділу безпеки руху Управління експлуатації доріг
Державного агентства автомобільних доріг України
- Тетяна Бондар, Завідувач відділу безпеки дорожнього руху ДП «ДерждорНДІ»
- Дмитро Тумаркін, Представник компанії «ЗМ Україна»
- Микола Гуков, Президент Громадської спілки "Українське товариство виробників
геопросторових даних"
- Андрій Вознюк, Старший науковий співробітник ДП «ДерждорНДІ»
- Василь Буджак, Начальник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області
- Дмитро Новаковський , Старший науковий співробітник
- Олексій Мінаков, Науковий співробітник кафедри будівництва та експлуатації
автомобільних доріг ХНАДУ
- Рамі Хамад, начальник лабораторії ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком».

- Олексій Вінничук, директор Департаменту безпеки руху ПАТ «Укрзалізниця»
- Андрій Мельничук, заступник директора Департаменту безпеки руху
ПАТ «Укрзалізниця»
- Володимир Крот, директор з інженерно-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця»
- Олександр Нахаєнко, Керівник компанії «ПМИ инжиниринг»
- Андрій Резуненко, Керівник конструкторського бюро НВП «Радій»
- Валерій Ширін, Доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху ХНАДУ
- Вадим Гуменюк, Інженер з патентної та винахідницької роботи Державного закладу
«Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони
здоров’я України»
Напрями обговорення:
- Розбудова інституційного потенціалу України в сфері безпеки дорожнього руху
- Рекомендації щодо підвищення безпеки мережі автомобільних доріг в Україні.
- Впровадження проектів розбудови доріг за рахунок кредитних коштів ЄІБ та ЄБРР.
- Проект концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування державного значення на 2018-2022 роки.
- Гармонізація стандартів проектування і будівництва доріг відповідно до стандартів ЄС і
кращих практик інших країн.
- Оцінка соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод.
- Безпека дорожньої інфраструктури в завданнях і заходах Стратегії підвищення рівня
безпеки дорожнього руху в Україні до 2020 року.
- Шляхи підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального
користування (обліку даних про ДТП, оцінка місць концентрації ДТП).
- Некапіталомісткі заходи підвищення рівня безпеки дорожнього руху.
- Програмний комплекс з виявлення місць/ділянок автомобільних доріг, які не відповідають
вимогам сучасних транспортних потоків з безпеки руху та визначення причин цієї
невідповідності.
- Організація дорожнього руху в місцях виконання дорожніх робіт.
- Комплексний підхід в роботі служби автомобільних доріг Івано-Франківської області для
створення безпечних умов учасників дорожнього руху.
- Вплив деформацій поперечного профілю покриття автомобільної дороги на безпеку
дорожнього руху.
- Аварійність на залізничних переїздів та шляхи удосконалення безпеки руху;
- Зміцнення матеріальної бази дорожньо-ремонтних служб – як найважливіший фактор
безпеки дорожнього руху.
- Енергоефективне освітлення доріг та пішохідних переходів.
- Контроль та відповідальність суб’єктів господарювання за дотриманням діючих норм,
правил та вимог у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг.
- Інформаційні технології у забезпеченні безпеки дорожнього руху.
Модератор:
- Василь Нагайчук, Директор державного підприємства «Державний дорожній науководослідний інститут ім. М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)
Секція №6:
«Можливості органів місцевого самоврядування в організації системи управління
безпекою дорожнього руху»
Місце проведення: КП «Київдорсервіс»

Спікери:
- Микола Поворозник, Заступник голови Київської міської державної адміністрації
- Євген Водовозов, Заступник міського голови міста Харків з питань інфраструктури
- Рудольф Г. Болсіус, Управління проектами безпеки дорожнього руху
- Богдан Аганін, Т.в.о. начальника відділу безпеки дорожнього руху управління
моніторингу та аналітичного забезпечення Департаменту патрульної поліції
- Павло Жабицький, Генеральний директор ТОВ "Росток-ЕЛЕКОМ"
- Владислав Антонов, Головний редактор медіа-ресурсу «ДТП КиївЮА»
- Олексій Шевчук, Заступник голови громадської організації "ДТП Київ ЮА"
- Сергій Полішко, Начальник служби впровадження та експлуатації АСКДР КП
«Київдорсервіс»
- Ольга Рябуха, Начальник юридичного відділу КП «Київдорсервіс»
- Роман Шульц, Декан факультету геоінформаційних систем управління територіями
Київського національного університету будівництва і архітектури
- Віктор Козоріз, Голова громадської спілки захисту пішоходів «За безпеку пішоходів»
- Представники міст: Мінськ, Житомир, Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Краматорськ.
Напрями обговорення:
- Поточна ситуація з дорожньою безпекою та аварійністю в місті Києві і містах України.
- Правове регулювання організації безпеки дорожнього руху. Найбільші недоліки та загрози.
- Місця концентрації ДТП. Облік, аналіз і їх ліквідація.
- Нинішній стан інфраструктури забезпечення безпеки дорожнього руху в місті Києві і
містах України.
- Презентація роботи Автоматичної Системи Керування Дорожнім Рухом (АСКДР)
побудованої на базі КП "Київдорсервіс".
- Міський план мобільності на прикладі Нідерландів.
- Місто Мінськ, досвід реалізації програми "Добра дорога".
- Можливості органів місцевого самоврядування в організації системи управління безпекою
дорожнього руху
Модератор:
- Віктор Черній, Директор КП "Київдорсервіс"
Секція №7:
«Медико-психологічні заходи безпеки дорожнього руху, лікування і реабілітації
жертв ДТП»
Місце проведення: Виставково-конгресний зал CHAMBER MEDIA (ауд. №101)
Спікери:
- Ольга Богомолець*, Голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я
- Анатолій Єна, Голова Асоціації психофізіологів України
- Олена Полупан, Начальник відділу догоспітальної та госпітальної екстреної медичної
допомоги Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України
- Василь Маслюк, Директор ТОВ «Експертно-навчальний центр»
- Віталій Крилюк, Завідувач відділом ДЗ «Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»
- Євген Мороз, Директор ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф МОЗ України»
- Вячеслав Печиборщ, Завідувач відділом ДЗ «Український науково-практичний центр
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»

- Сергій Сацик, Завідувач відділом ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»
- Сергій Страфун, Заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут травматології та
ортопедії НАМН України»
- Роман Деркач, Заступник головного лікаря ДУ «Інститут травматології та ортопедії
НАМН України»
- Олександр Владимиров, Завідувач кафедри «Медичної реабілітації, фізіотерапії та
спортивної медицини» Національної медичної академії післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика
- Альберт Фельдман, Директор Українсько-ізраїльського інституту стратегічних
досліджень ім. Голди Меір
- Артур Казієв, Керівник міжнародного відділу клініко-реабілітаційного центру
«Левінштейн», Ізраїль
- Валерій Самсонкін, Науковий редактор Українсько-ізраїльського інституту стратегічних
досліджень ім. Голди Меір
- Анастасія Кабанцева, Науковий співробітник Державного закладу «Науково-практичний
медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я України»
- Ольга Харламова, Завідувач консультативно-діагностичного відділення Державного
закладу «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства
охорони здоров’я України»
- Сергій Радченко, Завідувач відділення нейрофізіології та нейрореабілітації ДЗ «Науковопрактичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я
України»
Напрями обговорення:
- Медичні огляди і психофізіологічна експертиза як чинники запобігання помилок водіїв при
управлінні транспортними засобами.
- Навчання водіїв навичкам домедичної допомоги – важливий чинник збереження життя і
здоров’я постраждалих в ДТП.
- Організація і заходи екстреної медичної допомоги на дорогах України.
- Організація і обсяги травматологічної допомоги постраждалим в ДТП.
- Проблеми і перспективи медико-психологічної та соціальної реабілітації жертв ДТП.
- Медико-психологічне забезпечення безпеки дорожнього руху в Ізраїлі.
- Досвід клініко-реабілітаційного центру «Левінштейн» при реабілітації постраждалих в
ДТП.
- Контроль функціонального стану водія під час управління автомобілем: необхідність і
можливі рішення.
- Медико-психологічній контроль водіїв пасажирського автотранспорту.
- Економічна значущість медико-психологічних оглядів водіїв-професіоналів.
- Нейродинамічне прогнозування судинної патології в забезпеченні безпеки водіїв
транспортних засобів.
Модератори:
- Анатолій Єна, Голова Асоціації психофізіологів України
- Альберт Фельдман, Директор Українсько-ізраїльського інституту стратегічних
досліджень ім. Голди Меір
17:15 -18:15

Презентація міжнародного фестивалю фільмів з безпеки дорожнього
руху
Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL

Спікери:
- Юп Гус, Міжнародний експерт, директор міжнародних кінофестивалів з безпеки
дорожнього руху, Нідерланди
- Марина Дубровіна, Кінорежисер, засновник MODERN UA - продакшн/артменеджмент/освітні проекти
- Віра Бічуя, Радник голови Укравтодору
Модератор:
- Альберт Фельдман, Директор Українсько-ізраїльського інституту стратегічних
досліджень ім. Голди Меір
18:45 - 20:50

Прийняття від імені Організаторів заходу

23 червня (п’ятниця)

10:30 –12:00

Панельна дискусія:
«Партнерство з метою підвищення безпеки дорожнього руху»
Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL

Спікери:
- Михайло Берлін, Голова правління громадської спілки «Всеукраїнське партнерство
заради безпеки дорожнього руху»
- Надія Ямненко - Координатор з першої допомоги, Національний комітет Товариства
Червоного Хреста України
- Артем Біденко, Державний секретар Міністерства інформаційної політики
- Теодора Андрєєва, керівник сектору, Генеральний Директорат транспорту,
Представництво Європейського Союзу в Україні
- Ярослав Айріх, Директор ПП"СПЕЦТЕХНІКА АЛОР"
- Марина Дубровіна, Кінорежисер, засновник MODERN UA - продакшн/артменеджмент/освітні проекти
- Володимир Хомин, Віце-президент ГС "Всеукраїнське партнерство заради безпеки
дорожнього руху
- Ірина Запатріна, Директор Науково-дослідного фінансового інституту Київського
національного торговельно-економічного університету
- Віталій Пчьолкін, Національна асамблея людей з інвалідністю в Україні
- Олег Панченко, Голова Громадської організації «Всеукраїнська професійна психіатрична
ліга»
- Юп Гус, Міжнародний експерт, директор міжнародних кінофестивалів з безпеки
дорожнього руху, Нідерланди
- Маша Олеся, Начальник відділу корпоративного розвитку Мережі АЗС UPG
- Едуард Остапенко, Продюсер проекту «Надзвичайні новини»
Напрями обговорення:
- Ефективна взаємодія держави і експертних спільнот, які займаються вирішенням
проблем дорожньої безпеки в питаннях виявлення та реалізації пріоритетних напрямів
- Освіта в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
- Інформаційні кампанії, спрямовані на забезпечення безпеки
дорожнього руху.
- Агітаційна робота, спрямована на забезпечення безпеки дорожнього руху.

- Публічно-приватне партнерство та безпека дорожнього руху: нові можливості
системного вирішення проблем.
- Зіркова автошкола.
- Роль ЗМІ у вихованні культури поведінки учасників дорожнього руху.
- Проект: "Збережи життя".
Модератор:
- Олександр Чалий, Глава наглядової ради громадської спілки «Всеукраїнське партнерство
за безпеку дорожнього руху»
12:00-12:30

Кава - брейк

12:30 (12:45)14:00 (14:15)

Гала-сесія:
«Безпека на дорогах України заради життя людини»

Місце проведення: Виставково-конгресний зал GRAND HALL
Спікери:
- Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України
- Ярослав Дубневич, Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту
- Євген Кравцов, Перший заступник Міністра інфраструктури України
- Арсен Аваков*, Міністр внутрішніх справ України
- Славомір Новак, В.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України
- Лілія Чернявська, Голова Представництва Європейського інвестиційного банку в
Україні
- Даніель Жак, Представник Групи підтримки України з питань транспорту,
Представництво Європейського Союзу в Україні
- Юп Гус, Міжнародний експерт, директор міжнародних кінофестивалів з безпеки
дорожнього руху, Нідерланди
- Михайло Непран, Перший віце-президент, генеральний секретар
- Раїса Панасюк*, Урядова уповноважена з прав осіб з інвалідністю
- Денис Карельських*, Директор ТОВ «Безпечні дороги України»
- Раз Пелег*, Регіональний директор з продажу, Mobileye Technologies Ltd
Напрями обговорення:
- Реформування системи безпеки дорожнього руху (БДР) як один із пріоритетних напрямів
роботи Уряду.
- Першочергові стратегічні та тактичні кроки Уряду в напрямку реформи системи БДР:
які нормативні акти збирається ухвалити Уряд з питань організації БДР?
- Координація дій органів влади питань організації БДР. Чи існує вона в Україні?
- Місце та роль правоохоронних органів в реформуванні системи БДР.
- Потенційний механізм фінансування заходів з організації БДР.
- Імплементація Україною кращого світового досвіду з організації БДР.
- Залучення коштів національних, міжнародних інвесторів і донорів та їх ефективне
використання.
Модератор:
- Павло Кужеєв, Ведучий і головний редактор телеканалу «112 УКРАЇНА»
14:00-14:30

Підсумкова прес – конференція*

Місце проведення: Виставково-конгресний зал CHAMBER MEDIA (ауд. №101)

* питання опрацьовуються

