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I. Паспорт  

Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху  

на період до 2023 року 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Департамент будівництва Черкаської  

обласної державної адміністрації 

2. Розробник Програми Департамент будівництва Черкаської  

обласної державної адміністрації 

3. Співрозробники Програми Служба автомобільних доріг в області 

(далі – САД),  Головне управління 

Національної поліції в Черкаській області, 

Управління патрульної поліції в 

Черкаській області, Центральне 

міжрегіональне управління 

Укртрансбезпеки, управління цивільного 

захисту, Департамент інфраструктури та 

житлово-комунального господарства 

Черкаської обласної державної 

адміністрації 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

САД, Головне управління Національної 

поліції в Черкаській області, Управління 

патрульної поліції в Черкаській області, 

Центральне міжрегіональне управління 

Укртрансбезпеки, управління цивільного 

захисту, управління ДСНС в області, 

управління цивільного захисту, 

райдержадміністрації, міськвиконкоми, 

територіальні об’єднані громади 

5. Учасники Програми Райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських, селищних рад, сільських 

територіальних громад, державне 

підприємство „Служба місцевих 

автомобільних доріг у Черкаській 

області“ (далі – ДП СМАД) 

6. Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Державний, місцеві бюджети, кредитні 

кошти, спонсорські кошти, кошти 

підприємств та інвесторів 
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ІІ. Загальні положення 

 

Правовою підставою для розроблення Програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на період до 2023 року (далі - Програма) є Закон 

України „Про дорожній рух“, а також укази Президента України від 20 

листопада 2007 року № 1121 „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки 

дорожнього руху“, від 17 червня 2008 року № 556 „Про додаткові заходи щодо 

запобігання дорожньо-транспортним пригодам“, Рекомендації парламентських 

слухань на тему: „Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки 

дорожнього руху“, схвалені постановою Верховної Ради України від 13.04.2016 

№ 1091-VIII. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. 

№1360-р Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху  

в Україні на період до 2024 року. Постанова Кабінету Міністрів від 21 грудня 

2020 р. № 1287 Про затвердження Державної програми підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Метою Програми є підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території 

області, зниження рівня дорожньо-транспортних пригод та тяжкості  

їх наслідків, створення безпечних та комфортних умов для учасників 

дорожнього руху, а також поліпшення координації діяльності органів 

виконавчої влади, територіальних органів міністерств, об'єднань та місцевого 

самоврядування у сфері дорожнього руху, а також вимог екологічної безпеки. 

 

ІV. Аналіз існуючого стану безпеки дорожнього  

руху в області 

 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод за 2017 рік 

За дванадцять місяців 2017 року на вулично-дорожній мережі Черкаської 

області зареєстровано 4065 дорожньо-транспортних пригоди, що на 0.1 % 

більше ніж за аналогічний період минулого року (2016 рік – 4062 ДТП). 
 

ДИНАМІКА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ЇХ НАСЛІДКІВ 

 

Рік ДТП 
ДТП з 

потерпілими 
Загинуло Травмовано 

2015 3534 763 156 977 

2016 4062 885 122 1176 
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2017 4065 1012 155 1308 

     

За вказаний період зареєстровано 1012 ДТП з постраждалими,  

що на 14,4 % більше ніж за аналогічний період минулого року (2016 рік – 885 

ДТП). 

Кількість ДТП з постраждалими 

 
 

З початку року загинуло 155 осіб, що на 27 % більше ніж за аналогічний 

період минулого року (2016 рік – 122 ДТП). 

 

Кількість загиблих у ДТП 

 
 

- 34 
+33 
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За 12 місяців 2017 у ДТП травмовано 1308 учасників дорожнього руху, 

проти 1176 у 2016 (збільшення на 11,2 %). 

 

 

 

 

 

Кількість травмованих у ДТП 

 

 
Найбільше зростання загальної кількості ДТП на вулично-шляховій 

мережі зафіксовано у Монастирищенському (+50%), Корсунь-Шевченківському 

(+34%), Канівському (+24,5%), Кам’янському  (+24.5%) районах. 

 

199 

 

132 
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Найбільше зростання ДТП з потерпілими зафіксовано у Чигиринському 

(+84,6%), Драбівському (+70%), Канівському (+69%), Городищенському 

(+64,7%), Корсунь-Шевченківському (+57,1%) районах. 
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Число загиблих в ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року збільшилось на території Канівського (+1400%), Чигиринського (+800%), 

Монастирищенського (+600%),Корсунь-Шевченківського (+500%) районів. 

 

 
 

Зростання кількості травмованих зафіксовано у Драбівському (+160%), 

Маньківському (+135,7%), Чигиринському (+120%), Городищенському (+72,7), 

Канівському (+48,6%) районах. 
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Слід відмітити, що у порівнянні з показниками аварійності на кінець року 

спостерігається позитивна тенденція до її поступового зменшення. Так,  

в середині року збільшення ДТП з потерпілими складало 50%,  

то за результатами 12 місяців 2017 року цей показник зменшився до 16 %. 

Загиблих осіб зменшилось з 75 % до - 39%, травмованих учасників дорожнього 

руху зменшилось з 48,5 % до 13%. 
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Найгіршу динаміку за показниками аварійності зафіксовано  

у Звенигородському, Черкаському, Корсунь-Шевченківському  

та Чигиринському районах. 
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Згідно статистичних даних підсистеми „ДТП“ Інформаційного порталу 

Національної поліції України найбільше людей померло в результаті ДТП: 

- на місці ДТП – 66,4 % від загальної кількості загиблих (або 103 особи); 

- у лікарні протягом 30 діб – 25,8% від загальної кількості загиблих  

(або 40 осіб); 

- по дорозі в лікарню – 7,1% від загальної кількості загиблих  

(або 11 осіб). 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА МІСЯЦЯМИ 
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Упродовж поточного року, в період з першого по дванадцятий місяць 

найбільше автопригод зареєстровано в грудні (питома вага становить 10,0 % 

від усіх ДТП в 2017 році). 

 

 
 

Найбільша кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах з 

початку 2017 року була у жовтні (питома вага становить 14,8% від усіх 

загиблих в 2017 році). 

 

 
 

Пік травматизму спостерігався у липні (питома вага становить 7,7% від 

усіх травмованих в 2017 році). 
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РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД З 

ПОСТРАЖДАЛИМИ ЗА ВИДАМИ ТА ПРИЧИНАМИ 
 

Поширеними видами автопригод з постраждалими залишається: 

- зіткнення – 387 (38%), 

- наїзд на пішохода – 301 (30%), 

- наїзд на перешкоду – 125 (12%), 

- наїзд на велосипедиста – 82 (8%). 

 

 
 

Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом 

звітного періоду з постраждалими: 

- перевищення безпечної швидкості – 360 (35,6%); 

- порушення правил маневрування – 152 (15,0%); 

- порушення правил проїзду перехресть – 98 (9,7%); 

- порушення правил проїзду пішохідних переходів – 76 (7,5%); 

- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 75 (7,4%). 
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Як свідчить аналіз аварійності, 38,1% ДТП трапляється на території 

обслуговування Управління патрульної поліції в Черкаській області 

Департаменту патрульної поліцій. Інші 61,9% на території обслуговування 

ГУНП в Черкаській області. Тяжкість наслідків вища на території 

обслуговування ГУНП (на території ГУНП загинуло 139 осіб (або 89,8%)  

та травмовано 876 учасників ДТП (або 67,0%), а на території УПП загинуло  

16 (або 10,3%) та травмовано 432 (або 33,0%). 

 

 
 

За звітний період на території Черкаської області зареєстровано 295 ДТП 

саме через перебування водія у нетверезому стані (або 7,3% від усіх скоєних). 

При цьому 75 таких ДТП (або 7,4% від усіх ДТП в н/с) з постраждалими, в яких 

6 осіб загинуло та 103 було травмовано. 
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Відповідно до Інформаційного порталу Національної поліції (далі – 

ІПНП) працівниками територіальних підрозділів Головного Управління   

Національної поліції  в Черкаській області впродовж дванадцять місяців 2017 

року зафіксовано 22346 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху, у тому числі складено протоколів про 

адміністративне правопорушення за статтею 130 Кодексу України про 

адміністративне правопорушення (далі – КУпАП) (керування транспортним 

засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) – 3343 

Зокрема, судами за складеними протоколами вказаними вище прийнято 

рішень про застосування стягнень у вигляді штрафу – 1267 на загальну суму 

8462600 грн, та у вигляді позбавлення права керування – 1190. 

 

Нагляд за станом утримання доріг в період із 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

З метою визначення стану експлуатаційного утримання вулично-

шляхової мережі, автомобільних доріг загального користування та залізничних 

переїздів УПП в Черкаській області ДПП було організовано та проведено 2 

комісійних огляди з залученням представників профільних підрозділів органів 

місцевого самоврядування, балансоутримувачів вулично-шляхової мережі, 

автомобільних доріг та технічних засобів організації дорожнього руху, 

„Укрзалізниці“ і інших власників залізничних переїздів, а також зацікавлених 

громадських організацій. Під час цих оглядів УПП в Черкаській області ДПП 

було вручено 138 вимог (приписів) балансоутримувачам автомобільних доріг  

та вулично-шляхової мережі за порушення правил, норм і стандартів при 

утриманні автомобільних доріг і вулиць та невжиття своєчасних заходів щодо 

приведення доріг у належний стан, складено 39 протоколів/постанов  

за адміністративні порушення в даній сфері та надіслано 108 інформацій  

до відповідних органів місцевого самоврядування. 

Всього в період із 01.01.2017 по 31.12.2017 року на балансоутримувачів 

автомобільних доріг та вулично-шляхової мережі було складено 186 

адміністративних матеріалів за порушення правил, норм і стандартів при 

утриманні автомобільних доріг і вулиць та невжиття своєчасних заходів щодо 

приведення доріг у належний стан, з яких за ст. 140 КУпАП (Порушення 

правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, 

невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення 

на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт) – 129, за ст. 139 

КУпАП (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, 

залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, 

створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх 

усунення) – 52, за ст.188-28 КУпАП ( Невиконання законних вимог посадових 

осіб НПУ) – 5, вручено їм 258 вимог (приписів) та направлено 211 інформацій. 

Відповідно до Закону України від 04.04.2017 № 1993-VIII «Про внесення 

змін до статті 41 Закону України «Про дорожній рух» щодо надання 

транспортним засобам, які вже рухаються по колу переваги в русі  

на перехрестях, де організовано круговий рух УПП в Черкаській області ДПП 
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було організовано обстеження перехресть з круговим рухом з метою 

приведення організації дорожнього руху в належний стан. Під час огляду УПП 

в Черкаській області ДПП було обстежено 59 перехресть з рухом по колу, з них 

виявлено 15 перехресть, на яких необхідно змінити організацію дорожнього 

руху шляхом визначення напрямку головної дороги „по колу“ та на 44 

перехрестях існуюча організація дорожнього руху передбачає напрямок 

головної дороги „по колу“. УПП в Черкаській області ДПП було надіслано 9 

інформації до органів місцевого самоврядування щодо внесення відповідних 

змін до організації дорожнього руху. 

Організовано та проводяться спільні заходи з місцевими органами 

самоврядування та регіональними підрозділами Укртрансбезпеки, наприклад 

щодо посилення контролю за здійсненням часткового або повного обмеження 

руху великовагових транспортних засобів з метою збереження дорожнього 

покриття дорожнього покриття у період тривалої спекотної погоди  

та за перевезенням небезпечних, великовагових великогабаритних вантажів,  

в тому числі руху великогабаритної сільськогосподарської техніки. Також було 

проведено понад 61 цільових відпрацювань спільно з регіональними 

підрозділами Укртрансбезпеки з метою виявлення фактів здійснення 

пасажирських перевезень без ліцензії та руху перевантажених 

великогабаритних транспортних засобів. 

З метою комплексної профілактичної роботи із запобігання дитячому 

дорожньо-транспортному травматизму, недопущення дорожньо-транспортних 

пригод за участю неповнолітніх напередодні та під час канікул, ураховуючи 

графік проведення зимових, весняних та літніх канікул забезпечується контроль 

за перевезенням організованих груп дітей, дотриманням правил перевезення 

дітей автомобільним транспортом, а також за поводженням дітей на вулицях  

і дорогах. 

Перевірено та погоджено 1508 маршрутних дозволи на перевезення 

організованих груп дітей пасажирським автомобільним транспортом, видано 

1000 маршрутів руху транспортних засобів для перевезення небезпечних 

вантажів, 231 дозволи на участь у дорожньому русі транспортних засобів, 

вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху було організовано  

та здійснено 46 супроводжень транспортних засобів, вагові або габаритні 

параметри яких перевищують нормативні, до забезпечення цих супроводжень 

було залучено 46 автопатрулів. 

Загалом за 2017 року спеціалізованими автомобілями патрульної поліції 

було здійснено 36 супроводжень організованих груп дітей на оздоровлення  

та відпочинок. 

 

Профілактика дорожньо-транспороного травматизму 

 

За грудень місяць було проведено 12 зустрічей на базі шкіл на тему: 

„Твоя безпека. Правила дорожнього руху“. Було охоплено близько 375 учнів. 

Також було проведена зустріч в дитячому закладі дозвілля „Клуб науки“. 
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Реалізовано дві інформаційні акції на вулицях міста за допомогою роздачі 

тематичних роздруківок та безпосереднім спілкуванням з особами. Перша, 

„Упевнись у безпеці“, була направлена на ознайомлення пішоходами з ПДР  

та відповідальністю за їх порушення. Друга, „Увага! Ви зайняли чуже місце!“, 

була направлена на реалізацію прав осіб з інвалідністю на паркування, зупинку, 

стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю. 

Також було проведено круглий стіл на тему: „Місячник забезпечення прав осіб 

з інвалідністю на паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, 

призначених для осіб з інвалідністю“ на базі УПП в Черкаській області, в якому 

приймали участь як і представники відділу адміністративної практики, відділу 

БДР, так і запрошені гості, а саме: представник ГО „Центр права“ – Петро 

Бурлаченко, представник Молодої Черкащини – Ковальчук Тетяна, голова  

ГО „Життя без бар’єрів“, член Комітету доступності та уповноважена з прав 

людини у Черкаській області – Валяєва Леся. 

З метою стабілізації стану аварійності та зменшення тяжкості наслідків 

начальником Управління патрульної поліції в Черкаській області Департаменту 

патрульної поліції здійснюються наступні заходи: 

1. Постійно аналізується стан аварійності та тяжкості її наслідків  

на території обслуговування з причинами та умовами, що призводять  

до скоєння дорожньо-транспортних пригод та їх відповідність видам 

задокументованих порушень Правил дорожнього руху. 

2. За результатами проведеного аналізу організовуються та проводяться 

наради щодо профілактики аварійності. 

3. З метою запобігання зростанню кількості дорожньо-транспортних 

пригод проводяться профілактичні заходи і практичні відпрацювання щодо 

профілактики правопорушень, які б могли призвести до ускладнення ситуації з 

безпекою дорожнього руху, особливу увагу під час відпрацювання звернено на 

керування транспортними засобами в нетверезому стані. 

4. Встановлено особистий контроль за якістю та повнотою внесення 

інформації про ДТП, загиблих та травмованих учасників дорожнього руху  

до підсистеми „ДТП“ Інформаційного порталу Національної поліції України, 

при цьому забезпечити проведення звірок між даними підсистеми „ЄО“  

та підсистеми „ДТП“ (один раз на тиждень). У разі виявлення розбіжностей 

вживати заходів щодо наповнення підсистеми „ДТП“. 

 

Аналіз дорожньо-транспортних пригод за 2019 рік 

 

За дванадцять місяців 2019 року на вулично-дорожній мережі Черкаської 

області зареєстровано 3664 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП),  

що знаходиться на рівні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

(2018 рік – 3663 ДТП). 
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ДИНАМІКА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

 

Рік ДТП 
ДТП з 

потерпілими 
Загинуло Травмовано 

2017 4065 1012 155 1308 

2018 3663 795 126 1068 

2019 3664 766 113 959 
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За вказаний період зареєстровано 766 ДТП з постраждалими, що на 4% 

менше ніж за аналогічний період минулого року (2018 рік – 795 ДТП). 

 

Кількість ДТП з постраждалими 
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З початку року загинуло у ДТП 113 осіб, що на 10% менше ніж  

за аналогічний період минулого року (2018 рік – 126 осіб). 

 

Кількість загиблих у ДТП 
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За дванадцять місяців 2019 року в ДТП травмовано 959 осіб, що на 10% 

менше ніж за аналогічний період минулого року (2018 рік – 1068 осіб). 

 

Кількість травмованих у ДТП 

 

 

 Найбільше зростання загальної кількості ДТП на вулично-шляховій 

мережі зафіксовано у Жашківському (+40%), Катеринопільському (+17%), 

Шполянському (+16%), Христинівському (+13%) районах. 
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 Найбільше зростання ДТП з потерпілими зафіксовано в Христинівському 

(+35%), Шполянському (+25%), Жашківському (+22%), Маньківському (+21%) 

районах. 
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Число загиблих в ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 

збільшилось на території Чорнобаївського (+500%), Корсунь-Шевченківського, 

Шполянського (+200%), Катеринопільського (+100%) р-нів. 

 

 
 

Зростання кількості травмованих зафіксовано у Шполянському (+55%), 

Маньківському (+37%), Христинівському (+24%), Жашківському (+17%), 

районах. 
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У порівнянні з показниками аварійності за дванадцять місяців 2019 року 

спостерігається негативна тенденція до її поступового збільшення. Так, якщо  

на початку року ДТП з постраждалими складало (-14%), то за результатами  

12 місяців 2019 року цей показник збільшився до (+18%), із загиблими особами 

збільшення з (-36%) до (+33%) та з травмованими збільшилось з (-23%)  

до (+16%). 
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Динаміка аварійності та тяжкості її наслідків

за січень-грудень 2019 року

 
 

 Згідно облікових даних підсистеми „ДТП“ інформаційно-

телекомунікаційної системи „Інформаційній портал Національної поліції 

України“ (далі – ІТС ІПНП) найбільше людей загинуло внаслідок ДТП: 

- на місці пригоди – 65,4% від загальної кількості загиблих (або 74 особи); 

- у лікарні протягом 30 діб – 28,3% від загальної кількості загиблих (або 32 

особи); 

- по дорозі в лікарню – 6,1% від загальної кількості загиблих (або 7 осіб). 

 

РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА МІСЯЦЯМИ  

ДНЯМИ ТИЖНЯ ТА ГОДИНАМИ ДОБИ 

 

Протягом поточного року найбільше автопригод зареєстровано у січні 

(питома вага становить 9,9% від усіх ДТП у 2019 році). 
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Найбільшу кількість ДТП з постраждалими за звітній період 

зареєстровано у червні (питома вага становить 11% від усіх ДТП  

з потерпілими у 2019 році). 

 

 
 

Найбільша кількість осіб, які загинули внаслідок ДТП за січень – 

грудень 2019 року була у серпні (питома вага становить 13,6% від усіх 

загиблих у 2019 році). 

 

 
 

Пік травматизму за звітний період 2019 року спостерігався у вересні 

(питома вага становить 11,8% від усіх травмованих у 2019 році). 
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За дванадцять місяців 2019 року найбільше ДТП зареєстровано  

у п’ятницю (питома вага становить 16,3% від усіх ДТП). 
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Найбільше автопригод з постраждалими за вказаний період зареєстровано 

у суботу (питома вага становить 16,6% від усіх ДТП з постраждалими). 

 

 
   

 Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід відмітити пік 

аварійності, що припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7,7% від усіх ДТП) 

Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 

припадає на 18 годину (в цей час сталося 7,4% від усіх ДТП з постраждалими). 
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РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД  

ЗА ВИДАМИ ТА ПРИЧИНАМИ 

 

Поширеними видами автопригод залишається зіткнення (58,0%), наїзд на 

транспортний засіб, що стоїть (13,9%), наїзд на перешкоду (14,4%), що загалом 

складає (86,3%) від усіх дорожньо-транспортних пригод. 

Найбільше люди гинуть при наступних видах автопригод: 

- зіткнення (43,4%); 

- наїзд на пішохода (31,0%); 

- наїзд на перешкоду (9,73%); 

Відносно травматизму найбільш значущими є: 

- зіткнення (55,0%);  

- наїзд на пішохода (20,3%); 

- наїзд на перешкоду (10,0%). 

 

 

Розподіл ДТП за видами 

 

58,02%

2,95%

13,89%

14,44%

6,44%
1,20% 0,19%

ЗІТКНЕННЯ ПЕРЕКИДАННЯ ТЗ НАЇЗД НА ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЩО СТОЇТЬ 

НАЇЗД НА ПЕРЕШКОДУ НАЇЗД НА ПІШОХОДА НАЇЗД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
 

№ 

п/п 
Вид автопригоди 

Усього 

ДТП 

ДТП з 

постраждалими 

Загинуло 

осіб 

Травмовано 

осіб 

1 ЗІТКНЕННЯ 2126 360 49 527 

2 ПЕРЕКИДАННЯ ТЗ 108 55 8 67 

3 
НАЇЗД НА ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, 

ЩО СТОЇТЬ 
509 13 3 15 

4 НАЇЗД НА ПЕРЕШКОДУ 529 77 11 95 

5 НАЇЗД НА ПІШОХОДА 236 214 35 195 

6 НАЇЗД НА ВЕЛОСИПЕЛИСТА 44 42 5 39 

7 ПАДІННЯ ПАСАЖИРА 7 6 0 7 



Розподіл ДТП за причинами 

 

 

Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного 

періоду, є порушення правил маневрування – 1258 автопригод (30,9%), 

перевищення безпечної швидкості – 1171 (28,8%) від усіх ДТП, а також 

недодержання дистанції – 693 (17,1%), порушення правил проїзду перехресть – 

355 (8,7%), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 208 (5,1%). 

Причини 
Загальна 
кількість 

ДТП 

ДТП з постраждалими 

Усього ДТП 
Загинуло 

осіб 
Травмован

о осіб 

КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У 
НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 

208 49 4 59 

ПЕРЕВИЩЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ШВИДКОСТІ 50 14 2 16 

ПЕРЕВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ШВИДКОСТІ 1171 200 30 261 

НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ СИГНАЛІВ РЕГУЛЮВАННЯ 16 4 0 7 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ 0 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ МАНЕВРУВАННЯ 1258 116 11 144 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ПІШОХІДНИХ 
ПЕРЕХОДІВ 

35 32 1 33 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ЗУПИНОК 
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

0 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ 

2 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ 
БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ПРОЇЗДУ 

69 3 0 3 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЗУПИНКИ І СТОЯНКИ 
ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

18 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ЗАЛІЗНИЧНИХ 
ПЕРЕЇЗДІВ 

2 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 8 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БУКСИРУВАННЯ 1 1 0 2 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБГОНУ 38 4 3 6 

ВИЇЗД НА СМУГУ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ 69 17 4 27 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ 355 90 0 125 

УПРАВЛІННЯ НЕСПРАВНИМ ТРАНСПОРТНИМ 
ЗАСОБОМ 

18 0 0 0 

НЕДОДЕРЖАННЯ ДИСТАНЦІЇ 693 38 2 41 

ПЕРЕВТОМА, СОН ЗА КЕРМОМ 10 1 1 0 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ 
ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ТА ВЕЛИКОВАГОВИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

0 0 0 0 

ПЕРЕХІД У НЕВСТАНОВЛЕНОМУ МІСЦІ 19 18 3 18 

ПІШОХОДИ НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ СИГНАЛІВ 
РЕГУЛЮВАННЯ 

3 3 0 3 

НЕОЧІКУВАНИЙ ВИХІД НА ПРОЇЗНУ ЧАСТИНУ 10 7 1 7 

ПІШОХІД У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 4 4 1 4 

ПОРУШЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРОМ 2 1 0 2 

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ АВТОДОРІГ ТА 
ВУЛИЦЬ 

2 0 0 0 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ПДР ПОГОНИЧЕМ ТВАРИН 2 0 0 0 
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Причинами автопригод з постраждалими, які були скоєні протягом 

звітного періоду, є перевищення безпечної швидкості – 200 автопригод, що 

становить (33,2%) від усіх ДТП із постраждалими, порушення правил 

маневрування – 116 (19,3%), порушення правил проїзду перехресть – 90 

(14,9%), керування транспортним засобом в нетверезому стані – 49 (8,1%), 

недодержання дистанції – 38 (6,3%), порушення правил проїзду пішохідних 

переходів 32 (5,3%). 
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РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ПО ТЕРИТОРІЇ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГУНП ТА ДПП 

 

Як свідчить аналіз аварійності 44,5% ДТП трапляється на території 

обслуговування управління патрульної поліції в Черкаській області 

Департаменту патрульної поліцій (далі – УПП). Інші 55,5% на території 

обслуговування ГУНП в Черкаській області. 

Більше учасників дорожнього руху гинуть на території обслуговування 

ГУНП (на території ГУНП загинуло 82 особи (або 72,6%), на території УПП 

загинула 31 особа (або 27,4%). 

 

Кількість загиблих осіб у 
ДТП на території 

обслуговування ГУНП в 
Черкаській області.; 82; 

72.6%

Кількість загиблих осіб у 
ДТП на території 
обслуговування 

управління патрульної 
поліції в Черкаській 

області ДПП.; 31; 27.4%

Співвідношення кількості загиблих осіб у ДТП на території обслуговування 
УПП та ГУНП

Кількість загиблих осіб у ДТП на території обслуговування ГУНП в Черкаській області.

Кількість загиблих осіб у ДТП на території обслуговування управління патрульної поліції в Черкаській  

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД З ПРИЧИН КЕРУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 

За звітний період на території Черкаської області зареєстровано 208 ДТП 

саме через перебування водія у нетверезому стані. При цьому 49 таких ДТП 

(або 8,1%) з постраждалими, в яких 4 особи загинуло та 59 було травмовано. 

Відповідно до ІТС ІПНП працівниками поліції за дванадцять місяців 2019 

року складено 4020 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 

130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають  

у стані сп’яніння). 

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

За 12 місяців 2019 року відповідно до ІТС ІПНП на території Черкаської 

області зареєстровано 136 ДТП за участю дітей, з них – 119 ДТП  

з постраждалими, в яких 3 особи загинуло та 127 травмовано. 

За вказаний період спостерігається збільшення загальної кількості ДТП  

за участю дітей на 5% (з 130 до 136), ДТП з потерпілими за участю дітей 
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збільшилось на 1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 118 

до 119). 

 

Розподіл кількості потерпілих дітей у ДТП з постраждалими 

за категоріями (пішохід, велосипедист, водій, інші) 
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Черкаська обл. 136 119 2 127 1 45 0 6 2 64 0 12 0 0 

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ ЗА УЧАСТЮ ПІШОХОДІВ 

 За вказаний період 177 ДТП з постраждалими сталося за участю 

пішоходів, що становить 23,1% від загальної кількості ДТП з постраждалими 

(загальна кількість ДТП з постраждалими – 766), в яких загинуло 35 осіб  

та 195 травмовано. 

 

766

177

Співвідношення кількості ДТП з постраждалими за участю пішоходів, 

із загиблими та травмованими особам

Кількість ДТП з постраждалими

- 35 пішоходів загинуло унаслідок ДТП, 
що становить  30.9% від загальної 
кількості загиблих (99 осіб).

- 195 пішоходів травмовано унаслідок
ДТП, що становить 20.3% від загальної 
кількості травмованих (959 осіб).

 

 

ДТП з постраждалими, які сталися унаслідок 

порушення водіями автобусів правил дорожнього руху 

  

За 2019 рік спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних 

пригод з потерпілими з вини водіїв автобусів на 23,5% (з 17 до 13). 

Кількість загиблих у порівнянні з минулим роком зменшилось на 33,3%  

(з 3 до 2), кількість травмованих учасників дорожнього руху збільшилась  

на 12,5% (з 24 до 27 осіб). 
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Аналіз дорожньо-транспортних пригод на території Черкаської області 

за 12 місяців 2020 року 

 

 За дванадцять місяців 2020 року на вулично-дорожній мережі Черкаської 

області зареєстровано 4032 дорожньо-транспортні пригоди (далі – ДТП),  

що на 9% більше ніж за аналогічний період минулого року (2019 рік – 3716 

ДТП). 

 

ДИНАМІКА ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ТА ЇХ 

НАСЛІДКІВ 

 

Рік ДТП 

ДТП з 

потерпілим

и 

Загинуло Травмовано 

2018 3663 795 126 1068 

2019 3716 827 123 1048 

2020 4032 770 130 950 
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4032
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4100
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+53

+316

 
 

За вказаний період зареєстровано 770 ДТП з постраждалими, що на 7% 

менше ніж за аналогічний період минулого року (2019 рік – 827 ДТП). 

 

 

 

 

 



 
31 

 

Кількість ДТП з постраждалими 

 

 
 

З початку року загинуло у ДТП 130 осіб, що на 6% більше ніж за 

аналогічний період минулого року (2019 рік – 123 особи). 

 

Кількість загиблих у ДТП 

 

 

+7 -3 
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За дванадцять місяців 2020 року в ДТП травмовано 950 осіб, що на 9% 

менше ніж за аналогічний період минулого року (2019 рік – 1048 осіб). 

 

Кількість травмованих у ДТП 
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 Найбільше зростання загальної кількості ДТП на вулично-шляховій 

мережі зафіксовано у Чигиринському (+58%), Лисянському (+44%), 

Христинівському (+42%), Тальнівському (+35%) районах. 

 

  

-20 -98 
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 Найбільше зростання ДТП з потерпілими зафіксовано в Лисянському 

(+200%), Чигиринському (+100%), Городищенському (+73%), Золотоніському 

(+51%), Черкаському (+34%), Катеринопільському (+33%) районах. 

 

 
 

 Число загиблих в ДТП у порівнянні з аналогічним періодом минулого 

року збільшилось на території м. Умані (+500%), Чигиринського (+400%), 

Городищенського (+250%), Кам’янського, Лисянського (+100%) районах. 

м. УМАНЬ; 500

ЧИГИРИНСЬКИЙ; 400

ГОРОДИЩЕНСЬКИЙ; 250

КАМ’ЯНСЬКИЙ; 100

ЛИСЯНСЬКИЙ; 100

КАНІВСЬКИЙ; 75

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ; 67

ЖАШКІВСЬКИЙ; 57

МОНАСТИРИЩЕНСЬК.; 50

МАНЬКІВСЬКИЙ; 50

СМІЛЯНСЬКИЙ; 43

м. ЧЕРКАСИ; 47

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ; 0

УМАНСЬКИЙ; -7

ШПОЛЯНСЬКИЙ; -33

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ; -33

ДРАБІВСЬКИЙ; -50

К.-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ; -50

ТАЛЬНІВСЬКИЙ; -50

ХРИСТИНІВСЬИЙ; -55

ЧЕРКАСЬКИЙ; -70

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ; -71

Кількість загиблих осіб у ДТП за дванадцять місяців 

2020 року

Загалом +6%
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 Зростання кількості травмованих зафіксовано у Лисянському (+100%) 

Катеринопільському (+75%), Чигиринському (+67%), Золотоніському  (+59%), 

Тальнівському(+56%), Христинівському (+43%) районах. 

 

 
 

Порівнюючи показники аварійності за дванадцять місяців 2020 року 

спостерігається позитивна тенденція до її поступового зменшення. Так, якщо на 

початку року ДТП з постраждалими складало (+59%), то за результатами 12 

місяців 2020 року цей показник зменшився до (-7%), загиблих зменшилось з 

(+71%) до (+6%), кількість травмованих осіб зменшилось з (+71%) до (-9%). 

  

 



 
35 

Згідно облікових даних підсистеми „ДТП“ інформаційно-

телекомунікаційної системи „Інформаційній портал Національної поліції 

України“ (далі – ІТС ІПНП) найбільше людей загинуло внаслідок ДТП: 

- на місці пригоди – 66,2 % від загальної кількості загиблих (або 86 осіб); 

- у лікарні протягом 30 діб – 27,7% від загальної кількості загиблих (або 

36 осіб); 

- по дорозі в лікарню – 6,1% від загальної кількості загиблих (або 8 осіб). 

 

РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА МІСЯЦЯМИ 

ДНЯМИ ТИЖНЯ ТА ГОДИНАМИ ДОБИ 

 

Протягом поточного року найбільше автопригод зареєстровано у грудні 

(питома вага становить 9,8% від усіх ДТП у 2020 році). 

 

 
 

Найбільшу кількість ДТП з постраждалими за звітній період 

зареєстровано у червні (питома вага становить 11,2% від усіх ДТП  

з потерпілими у 2020 році). 
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Найбільша кількість осіб, які загинули внаслідок ДТП за січень – 

листопад 2020 року була у травні (питома вага становить 14,6% від усіх 

загиблих у 2020 році). 

 

 
 

Пік травматизму за звітний період 2020 року спостерігався у червні 

(питома вага становить 12,5% від усіх травмованих у 2020 році). 
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За дванадцять місяців 2020 року найбільше ДТП зареєстровано  

у п’ятницю (питома вага становить 17,3% від усіх ДТП). 
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 Найбільше автопригод з постраждалими за вказаний період зареєстровано 

в п’ятницю (питома вага становить 18% від усіх ДТП з постраждалими). 
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 Аналізуючи кількість ДТП за часом скоєння, слід відмітити пік 

аварійності, що припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7,1% від усіх ДТП) 
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Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими 

припадає на 18 годину (в цей час сталося 8,8% від усіх ДТП з постраждалими). 

 

20
20

  

20
19 

20
19 

20
19 

20
20 

20
20
 

  

20
20
 

  

20
20
 

  

20
19 

20
20 

20
20
 

  



 
39 

12
9

15

8 7
10

28

38 38

29

42
45

40
34

39

54

65
68

43
45

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80
Кількість ДТП з постраждалими за часом

 

РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД  

ЗА ВИДАМИ ТА ПРИЧИНАМИ 

 

Поширеними видами автопригод залишається зіткнення (57,8%), наїзд на 

перешкоду (16,2%), наїзд на транспортний засіб, що стоїть (14%), що загалом 

складає (88%) від усіх дорожньо-транспортних пригод. 

Найбільше люди гинуть при наступних видах автопригод: 

- зіткнення (35,4%); 

- наїзд на пішохода (29,2%); 

- наїзд на перешкоду (16,9%). 

 Відносно травматизму найбільш значущими є: 

- зіткнення (55,6%);  

- наїзд на пішохода (18,6%); 

- наїзд на перешкоду (10,3%). 

 

Розподіл ДТП за видами 

 

Вид ДТП 
Усього ДТП 

ДТП з постраждалими 

усього ДТП загинуло осіб травмовано осіб 

м.п. п.п. % м.п. п.п. % м.п. п.п. % м.п. п.п. % 

Перекидання т.з. 117 157 34 61 62 2 11 13 18 71 77 8 

Падіння пасажира 7 12 71 6 6 0 0 1 0 7 8 14 

Падіння вантажів 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наїзд на т.з., що 

стоїть 
520 566 9 14 14 0 4 4 0 15 13 -13 

Наїзд на тварин 17 28 65 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Наїзд на пішохода 249 205 -18 227 192 -15 40 38 -5 212 177 -17 

Наїзд на 

перешкоду 
552 653 18 79 94 19 13 22 69 96 98 2 

Наїзд на 

велосипедиста 
48 72 50 42 54 29 5 6 20 39 49 26 

Зіткнення 2197 2330 6 398 349 -12 50 46 -8 608 528 -13 
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3,89% 0,30% 0,25%

14,04%

0,69%

5,08%

16,20%

1,79%

57,79%

ПЕРЕКИДАННЯ ТЗ

ПАДІННЯ ПАСАЖИРА

ПАДІННЯ ВАНТАЖІВ

НАЇЗД НА Т/З, ЩО СТОЇТЬ

НАЇЗД НА ТВАРИН

НАЇЗД НА ПІШОХОДА

НАЇЗД НА ПЕРЕШКОДУ

НАЇЗД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА

ЗІТКНЕННЯ

 

Розподіл ДТП за причинами 

 

Причини 
Загальна 
кількість 

ДТП 

ДТП з постраждалими 

Усього ДТП 
Загинуло 

осіб 
Травмовано 

осіб 

Керування транспортним засобом у 
нетверезому стані 

309 68 7 89 

Перевищення встановленої швидкості 65 20 4 27 

Перевищення безпечної швидкості 1366 242 37 292 

Невиконання вимог сигналів 
регулювання 

12 1 0 2 

Порушення правил перевезення 
пасажирів 

0 0 0 0 

Порушення правил маневрування 1391 130 13 149 

Порушення правил проїзду пішохідних 
переходів 

23 21 3 23 

Порушення правил проїзду зупинок 
громадського транспорту 

0 0 0 0 

Порушення правил користування 
освітлювальними приладами 

2 0 0 0 

Порушення правил надання 
безперешкодного проїзду 

97 10 0 11 

Порушення правил зупинки і стоянки 
транспортного засобу 

39 0 0 0 

Порушення правил проїзду залізничних 
переїздів 

4 1 1 0 

Порушення правил перевезення 
вантажів 

14 0 0 0 

Порушення правил буксирування 0 0 0 0 

Порушення правил обгону 76 9 0 12 

Виїзд на смугу зустрічного руху 66 20 3 42 

Порушення правил проїзду перехресть 426 84 0 124 

Управління несправним транспортним 
засобом 

12 0 0 0 

Недодержання дистанції 730 32 1 38 

Перевтома, сон за кермом 14 2 0 3 
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Порушення правил проїзду 
великогабаритних та великовагових 
транспортних засобів 

3 0 0 0 

Перехід у невстановленому місці 29 22 2 22 

Пішоходи невиконання вимог сигналів 
регулювання 

0 0 0 0 

Неочікуваний вихід на проїзну частину 13 10 1 9 

Пішохід у нетверезому стані 3 3 2 1 

Порушення техніки безпеки пасажиром 2 0 0 0 

Порушення правил утримання 
автодоріг та вулиць 

2 0 0 0 

Порушення вимог ПДР погоничем 
тварин 

0 0 0 0 

 

Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного 

періоду, є порушення правил маневрування – 1391 автопригода (34,5%), 

перевищення безпечної швидкості – 1366 (33,9%) від усіх ДТП, а також 

недодержання дистанції – 730 (18,1%), порушення правил проїзду перехресть – 

426 (10,6%), керування транспортним засобом у нетверезому стані – 309 (7,7%). 

 

7,7
1,6

33,9

34,5

2,4

1,9

1,6

10,6

18,1

Основні причини ДТП

КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ

ПЕРЕВИЩЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ШВИДКОСТІ

ПЕРЕВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ШВИДКОСТІ

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ МАНЕВРУВАННЯ

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ НАДАННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ПРОЇЗДУ

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ОБГОНУ

ВИЇЗД НА СМУГУ ЗУСТРІЧНОГО РУХУ

ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПРОЇЗДУ ПЕРЕХРЕСТЬ

НЕДОДЕРЖАННЯ ДИСТАНЦІЇ

 

 Причинами автопригод з постраждалими, які були скоєні протягом 

звітного періоду, є перевищення безпечної швидкості – 242 автопригоди, що 

становить (31,4%) від усіх ДТП із постраждалими, порушення правил 

маневрування – 130 (16,9%), порушення правил проїзду перехресть – 84 
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(10,9%), керування транспортним засобом в нетверезому стані – 68 (8,8%), 

недодержання дистанції – 32 (4,2%), порушення правил проїзду пішохідних 

переходів – 21 (2,7%). 

 

 
 

РОЗПОДІЛ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ПО ТЕРИТОРІЇ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ГУНП ТА ДПП 

 

Як свідчить аналіз аварійності, 44,3% ДТП трапляється на території 

обслуговування управління патрульної поліції в Черкаській області 

Департаменту патрульної поліцій (далі – УПП). Інші 55,7% - на території 

обслуговування ГУНП в Черкаській області. Більше учасників дорожнього руху 

гинуть на території обслуговування ГУНП, на території ГУНП загинуло 89 осіб 

(або 68,5%), на території УПП загинула 41 особа (або 31,5%). 
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Кількість загиблих 
осіб у ДТП на 

території 

обслуговування 
ГУНП в Черкаській 
області.; 89; 68.5%

Кількість загиблих 
осіб у ДТП на 

території 

обслуговування 
УПП в Черкаській 
області ДПП.; 41; 

31.5%

Співвідношення кількості загиблих осіб у ДТП на території 
обслуговування УПП та ГУНП

Кількість загиблих осіб у ДТП на території обслуговування ГУНП в Черкаській області.

Кількість загиблих осіб у ДТП на території обслуговування управління патрульної поліції 

в Черкаській області ДПП.
 

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД З ПРИЧИН КЕРУВАННЯ 

ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ У НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ 

За звітний період на території Черкаської області зареєстровано 309 ДТП 

саме через перебування водія у нетверезому стані. При цьому 68 таких ДТП 

(або 8,8%) з постраждалими, в яких 7 осіб загинуло та 89 було травмовано. 

Відповідно до ІТС ІПНП працівниками поліції за дванадцять місяців 2020 

року складено 4247 протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 

130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають  

у стані сп’яніння). 

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД ЗА УЧАСТЮ ДІТЕЙ 

За дванадцять місяців 2020 року відповідно до ІТС ІПНП на території 

Черкаської області зареєстровано 119 ДТП за участю дітей, з них – 98 ДТП  

з постраждалими, в яких 10 дітей загинуло та 106 травмовано. 

 За вказаний період спостерігається зменшення загальної кількості ДТП  

за участю дітей на 14% (з 138 до 119), ДТП з потерпілими за участю дітей 

зменшилось на 20% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (з 122 

до 98). 
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Розподіл кількості потерпілих дітей у ДТП з  

постраждалими за категоріями (пішохід, велосипедист, водій, інші) 

 

Регіон 

К
іл

ьк
іс

ть
 Д

ТП
 

ДТП з постраждалими 

Усього 
Діти 

пішоходи 

Діти 
велосипе

дисти 

Діти 
пасажир

и 
Діти водії інші 
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о
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о
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тр
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м
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Черкаська обл. 119 98 10 106 6 32 0 6 4 56 0 12 0 0 

 

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ ЗА УЧАСТЮ ПІШОХОДІВ 

 

 За вказаний період 192 ДТП з постраждалими сталося за участю 

пішоходів, що становить 24,9% від загальної кількості ДТП з постраждалими 

(загальна кількість ДТП з постраждалими – 770), в яких загинуло 38 осіб  

та 177 травмовано. 

 

 
 

V. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 
 
 

За останні 10 років суттєво змінився склад автомобільних потоків,  

що рухаються автомобільними дорогами України. Зростання інтенсивності 

руху автотранспорту, збільшення маси автомобілів, недоремонти і незначні 

обсяги фінансування спричиняють інтенсивний фізичний знос та руйнацію 

покриття доріг, вулиць та конструкцій мостових споруд і шляхопроводів тощо.  

На сьогодні транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального 

користування та штучних споруд, що на них розташовані, досяг критичного 

рівня і потребує покращення та відновлення відповідно до соціально-

економічних потреб області, держави і суспільства. 
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Ступінь розвитку вулично-дорожньої мережі області та її стан  

не відповідають рівню інтенсивності транспортного руху та вимогам які 

пред’являються до неї економічними потребами держави. 

Низьким залишається рівень впровадження в практичне застосування 

новітніх технологій, технічних засобів організації дорожнього руху  

та здійснення контролю за дотриманням учасниками Правил дорожнього руху. 

Не відповідає завданням сучасна система нагляду за дотриманням норм  

і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, яка функціонує в умовах 

організаційної неузгодженості та базується на засадах мінімально достатніх 

нормативно-правових вимог. 

Недостатній рівень впливу держави й суспільства на учасників 

дорожнього руху з метою формування суспільно значущих стереотипів 

транспортної культури та підвищення правосвідомості зумовлює байдуже 

ставлення до можливих наслідків дорожньо-транспортних пригод, відсутність 

розуміння учасниками дорожнього руху причин виникнення їх, недостатнє 

залучення населення до діяльності стосовно попередження дорожньо-

транспортних пригод. Не в повній мірі вивчаються та використовуються 

надбання світового досвіду у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. 

Фактична відсутність системи організаційно-планувальних та інженерних 

заходів, спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту  

та пішоходів у населених пунктах області. 

Залишається недостатній рівень фінансування заходів з безпеки 

дорожнього руху в області місцевими органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 
 

VІ. Шляхи і способи розв'язання проблем та терміни виконання 

Програми 

 

Розв’язання проблеми здійснюватиметься шляхом:  

 відновлення і покращення експлуатаційного стану автомобільних 

доріг загального користування; 

 будівництво/облаштування майданчиків на автомобільних дорогах 

загального користування для відстою автотранспортних засобів, рух яких було 

призупинено у зв’язку з підвищенням температури у спекотний період або під 

час несприятливих погодних умов та через зниження несущої здатності 

автомобільних доріг, штучних споруд, тощо; 

 будівництво/облаштування майданчиків для забезпечення роботи 

пересувного пункту габаритно-вагового контролю у відповідності  

до параметрів, які визначено нормативно-правовими актами України; 

 реконструкції, будівництва, капітального, поточного середнього  

та дрібного ремонтів вулично-дорожньої мережі області; 

 проведення робіт з улаштування освітлення у відповідності  

до нормативних вимог рівня освітленості доріг і вулиць у населених пунктах 

області; 

 оперативного реагування щодо усунення недоліків виявлених  

при комісійних обстеженнях автомобільних доріг, вулиць та залізничних 

переїздів; 
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 забезпечення технічними засобами з організації дорожнього руху  

і здійснення контролю за дотриманням учасниками Правил дорожнього руху. 

 розробки та впровадження системи нагляду за дотриманням норм  

і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також узгодженості усіх 

контролюючих органів виконавчої влади в області щодо спільних дій  

з контролю за дотриманням Правил дорожнього руху та інших нормативно-

правових актів України; 

 розробка системи організаційно-планувальних та інженерних заходів, 

спрямованих на вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів  

у населених пунктах області та її реалізація (запровадження автоматизованих 

засобів контролю дорожнього руху); 

 проведення медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії 

транспортних засобів щодо надання долікарської допомоги потерпілим  

у наслідок дорожньо-транспортних пригод; 

 передбачення у місцевих бюджетах коштів на підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на відповідних підпорядкованих територіях. 

Термін виконання Програми становить три роки. 
 

VIІ. Основні напрямки реалізації Програми  
 

Підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах 

області та вулицях населених пунктів. 

Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів на вулично-

дорожній мережі області. 

Напрямки реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на період до 2023 року наведено у Додатку 1 до Програми. 

 

VІІІ. Фінансове забезпечення Програми 
 

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів в межах фінансових можливостей місцевих 

бюджетів та інших, не заборонених чинним законодавством джерел. 
  

ІX. Очікувані результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху, зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок 

дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах 

області, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього 

руху. 

X. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми 

здійснює Департамент будівництва Черкаської обласної державної 

адміністрації. 
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Виконавці заходів, зазначених у Програмі, інформують Департамент 

будівництва Черкаської обласної державної адміністрації про хід і результати 

виконання заходів Програми щороку до 10 лютого, яке надає узагальнену 

інформацію обласній раді щороку до 20 лютого. 

 

 

 

Керівник секретаріату   Богдан ПАНІЩЕВ 

 



Додаток 1 

 

Напрямки  

реалізації та заходи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року 
 

№ 

з/п 
Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу  

за роками 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Критерії виконання заходів  

Підвищення рівня експлуатаційних показників на автомобільних дорогах області та вулицях населених пунктів 

1. Проведення комісійних обстежень 

автомобільних доріг загального 

користування та залізничних переїздів  

з метою визначення їх технічного стану  

і усунення виявлених недоліків 

Щорічно САД, ДП СМАД, УПП  

в Черкаській області, 

Дистанційні колії  

в Черкаській області, 

Департамент 

інфраструктури та ЖКГ 

Черкаської ОДА, 

Департамент будівництва 

Черкаської ОДА, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

державні  

та місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Інформація щодо усунення 

недоліків виявлених при 

комісійних обстеженнях 

2. Здійснення капітального, поточного 

середнього, дрібного ремонтів: 

     

2.1 - доріг державного значення 2021 – 

2023 роки 

САД державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість км доріг 

відремонтовано (капітальний, 

поточний середній, дрібний 

ремонти)  

2.2 - доріг місцевого значення 2021 – 

2023 роки 

ДП СМАД, Департамент 

будівництва Черкаської 

ОДА 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість км доріг 

відремонтовано (капітальний, 

поточний середній, дрібний 

ремонти)  

2.3 - комунальних доріг та вулиць 2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість м² доріг 

відремонтовано (капітальний, 

поточний середній, дрібний 

ремонти) 

3. Будівництво/облаштування майданчиків  

на автомобільних дорогах загального 

користування для відстою 

автотранспортних засобів, рух яких було 

2021 – 

2023 роки 

САД, 

Райдержадміністрації, 

об’єднані територіальні 

громади, УПП в 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість побудованих, 

облаштованих майданчиків  

на автомобільних дорогах 

загального користування 
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призупинено у зв’язку з підвищенням 

температури у спекотний період або під час 

несприятливих погодних умов у зимовий 

період 

Черкаській області 

4. Будівництво/облаштування майданчиків 

для забезпечення роботи пересувних 

пунктів габаритно-вагового контролю  

у відповідності до параметрів,  

які визначено нормативно-правовими 

актами України 

2021 – 

2023 роки 

САД, Центральне 

міжрегіональне 

управління 

Укртрансбезпеки, УПП в 

Черкаській області 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість побудованих, 

облаштованих майданчиків для 

забезпечення роботи пересувного 

пункту габаритно-вагового 

контролю: для проведення 

габаритно-вагового контролю  

на автомобільних дорогах 

загального користування  

в області облаштовано 4 діючих 

майданчики для пересувних 

пунктів ГВК за наступною 

дислокацією:  

- км 210+450 автомобільної 

дороги М-05 Київ – Одеса - 

(праворуч); 

- км 103+200 автомобільної 

дороги Н-08 Бориспіль – 

Дніпро – Запоріжжя (через  

м. Кременчук) – Маріуполь 

(ліворуч); 

- км 39+800 автомобільної 

дороги Н-16 Золотоноша – 

Черкаси – Сміла – Умань - 

(праворуч); 

- км 518+897 автомобільної 

дороги М–12 Стрий – Тернопіль 

– Кропивницький – Знам’янка 

(через м. Вінницю) - (праворуч). 

Для посилення здійснення 

заходів габаритно-вагового 

контролю замовлено 

виготовлення проектно-

кошторисної документації  

на влаштування майданчика для 

роботи пересувного комплексу 

ГВК (передбачено  

з облаштуванням штучного 
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освітлення) в складі проекту  

на капітальний ремонт ділянки 

автодороги Н-16 Золотоноша – 

Черкаси – Сміла – Умань,  

км 171+000 – км 181+000 (обхід 

м. Тальне). Також, передбачено 

проведення ремонтних робіт  

на майданчику ПГВК  

км 103+200, з облаштуванням 

автономних світильників  

на ділянці автомобільної дороги 

Н-08 Бориспіль – Дніпро – 

Запоріжжя (через м.Кременчук) – 

Маріуполь, км 98+000 –  

км 109+200  

5. Сприяти у виділенні коштів з місцевих 

бюджетів на реконструкції, капітальні 

ремонти, придбання обладнання для 

існуючих приміщень територіальних 

сервісних центрів області, облаштування  

та благоустрій територій сервісних центрів 

області, Управління патрульної поліції в 

Черкаській області Департаменту 

патрульної поліції 

2021 – 

2023 роки 

Департамент 

інфраструктури та ЖКГ 

Черкаської ОДА, 

регіональний сервісний 

центр в області МВС 

України, Управління 

патрульної поліції в 

Черкаській області 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

У звітному періоді кошти  

з обласного бюджету  

на реконструкції, капітальні 

ремонти, придбання обладнання 

для існуючих приміщень 

територіальних сервісних центрів 

області, Управління патрульної 

поліції в Черкаській області 

облаштування та благоустрій 

територій не виділялись 

Удосконалення організації та контролю руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі області. 

6. Проведення робіт з улаштування освітлення 

у відповідності до нормативних вимог рівня 

освітленості доріг і вулиць в населених 

пунктах області 

2021 – 

2023 роки 

САД, ДП СМАД, 

Департамент 

інфраструктури та ЖКГ 

Черкаської ОДА, 

Департамент будівництва 

Черкаської ОДА, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість вулиць і км доріг  

на яких влаштовано освітлення  

у відповідності до нормативних 

вимог рівня освітленості доріг  

і вулиць у населених пунктах 

області 

7. Забезпечення утримання та розвитку 

мережі доріг і вулиць у населених пунктах 

області шляхом: 
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7.1 облаштування засобами примусового 

зниження швидкості вулиць населених 

пунктів, у першу чергу біля навчальних 

закладів, де це не заборонено чинним  

законодавством 

2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади, 

УПП в Черкаській 

області, ДП СМАД 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість засобів примусового 

зниження швидкості 

7.2 встановлення звукових світлофорів для 

створення безпечних умов руху людей з 

вадами зору та спеціальних знаків „Сліпі 

пішоходи“ в місцях, де мешкають, 

навчаються, працюють люди з вадами зору 

2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади, 

УПП в Черкаській 

області 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість встановлених звукових 

світлофорів та спеціальних 

знаків „Сліпі пішоходи“ в місцях, 

де мешкають, навчаються, 

працюють люди з вадами зору 

7.3 запровадження інтегрованої системи 

управління режимами швидкості згідно з 

рекомендаціями міжнародних, 

європейських інституцій та за результатами 

проведеного ними аналізу цієї системи 

2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади, 

УПП в Черкаській 

області 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

При реконструкціях або 

капітальних ремонтах 

7.4 облаштування штучного освітлення на 

пішохідних переходах 

2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади, 

Служба автомобільних 

доріг, ДП СМАД 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість пішохідних переходів 

облаштовано штучним 

освітленням 

8. Забезпечення підрозділів Головного 

управління Національної поліції України в 

області та УПП в Черкаській області, 

Центрального міжрегіонального управління 

Укртрансбезпеки для дієвого контролю  

за дотриманням водіями режиму праці  

та відпочинку, вимог безпеки дорожнього 

руху під час здійснення внутрішніх 

перевезень автобусами та вантажними 

транспортними засобами системами 

відеонагляду за дорожнім рухом, 

автоматичної фіксації порушень ПДР, 

нагрудними та автомобільними 

відеореєстраторами, засобами зв’язку.  

А також автомобільною та комп’ютерною 

технікою, форменим одягом, ПММ, 

коштами на ремонт ТЗ, обладнання 

2021 – 

2023 роки 

Головне управління 

Національної поліції в 

Черкаській області, УПП 

в Черкаській області, 

Головне управління 

Національної поліції в 

області, Центральне 

міжрегіональне 

управління 

Укртрансбезпеки, 

Райдержадміністрації, 

Департамент 

інфраструктури та ЖКГ 

Черкаської ОДА 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Забезпечення працівників 

територіальних органів 

відповідною технікою по 

контролю за дотримання 

учасниками дорожнього руху 

вимог законодавства України. 

Упродовж 2020 року 

фінансування не надавалося 
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приміщень підрозділів, обладнання для 

обробки даних цифрових тахографів 

транспортних засобів (прилади для 

зчитування інформації з тахографів, 

комп’ютерне забезпечення з програмним 

продуктом для обробки даних  

та пристроями для друку), тощо 

9. Здійснення контролю за безпекою 

дорожнього руху під час перевезення 

небезпечних вантажів автомобільним 

транспортом, додержанням законодавства  

у зазначеній сфері 

2021 – 

2023 роки 

УПП в Черкаській 

області, Центральне 

міжрегіональне 

управління 

Укртрансбезпеки, інші 

зацікавлені центральні 

органи виконавчої влади 

в області 

  Кількість виявлених порушень 

законодавства України під час 

перевезення небезпечних 

вантажів та кількість  

протоколів про адміністративне 

правопорушення згідно ст.133-1 

КУпАП 

10. Встановлення дорожніх знаків 3.12 „Рух 

транспортних засобів, що перевозять 

небезпечні вантажі, заборонено“  

в житлових та екологічно чутливих 

районах, промислових зонах  

з небезпечними об’єктами  

2021 – 

2023 роки 

Органи місцевого 

самоврядування, УПП в 

Черкаській області 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість встановлених дорожніх 

знаків 

 

11. Проведення рейдових перевірок 

автомобільних перевізників, які здійснюють 

регулярні, регулярні спеціальні  

та нерегулярні перевезення пасажирів  

без відповідних дозвільних документів  

на автошляхах області 

2021 – 

2023 роки 

Центральне 

міжрегіональне 

управління 

Укртрансбезпеки, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Черкаській області, УПП 

в Черкаській області 

Головне управління ДФС 

у Черкаській області, 

Департамент 

інфраструктури та ЖКГ 

Черкаської ОДА 

  Кількість складених актів 

проведення перевірки 

додержання вимог законодавства 

про автомобільний транспорт та 

кількість протоколів про 

адміністративне правопорушення 

згідно ч. 1 ст.164 КУпАП 

12. Організація проведення аналізу ДТП  

і матеріалів комісійних обстежень вулично-

дорожньої мережі області. Забезпечення 

розробки комплексу першочергових заходів 

щодо підвищення безпеки дорожнього 

руху, їх фінансування і реалізацію, 

насамперед у місцях концентрації ДТП  

2021 – 

2023 роки 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, САД, 

Головне управління 

Національної поліції у 

Черкаській області, УПП 

в Черкаській області, ДП 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Результати проведеного аналізу 

ДТП. Перелік заходів, що буде 

вжито для зменшення ДТП 
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і аварійно-небезпечних ділянках, а також  

в місцях розміщення загальноосвітніх  

навчальних закладів 

СМАД. 

13. Забезпечення контролю за рухом 

великовагових та великогабаритних 

транспортних засобів шляхом: 

формування екіпажів із здійснення 

габаритно-вагового контролю транспортних 

засобів на автошляхах області, проведення 

відповідних навчань та здійснення 

контролю за рухом великовагових  

та великогабаритних транспортних засобів. 

2021 – 

2023 роки 

Центральне 

міжрегіональне 

управління 

Укртрансбезпеки, САД, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Черкаській області, УПП 

в Черкаській області 

  Кількість перевірених 

великовагових та 

великогабаритних транспортних 

засобів у звітному періоді та 

кількість виявлених порушень і 

вжиті заходи до порушників 

14. Розбудова вело-інфраструктури у 

населених пунктах області 

2021 – 

2023 роки 

САД, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість побудованих км 

веломережі 

15. Впровадження пропагандистсько-

роз’яснювальної роботи та заходів щодо 

забезпечення безпеки дорожнього руху 

серед населення, першочергово в 

навчальних та просвітницьких закладах 

шляхом: 

сприяння висвітленню в місцевих засобах 

масової інформації області актуальних 

проблем забезпечення безпеки дорожнього 

руху, необхідності неухильного 

додержання правил дорожнього руху всіма 

його учасниками, інформування населення 

щодо заходів, які вживаються органами 

виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування у сфері підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху в регіоні; 

проведення за участю представників 

Головного управління Національної поліції 

в області та Управління патрульної поліції  

в м. Черкаси Національної поліції України  

в дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладах 

занять щодо дотримання Правил 

дорожнього руху 

2021 – 

2023 роки 

Головне управління 

Національної поліції в 

області, УПП в 

Черкаській області, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад, об’єднані 

територіальні громади, 

Управління культури та 

взаємозв’язків з 

громадськістю 

облдержадміністрації. 

 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість матеріалів  

на офіційних веб-сайтах органів 

виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування,  

у місцевих засобах масової 

інформації щодо актуальних 

проблем забезпечення безпеки 

дорожнього руху в області. 

Кількість проведених занять у 

дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних 

навчальних закладах щодо 

дотримання Правил дорожнього 

руху та кількість дошкільних, 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів 

охоплено в проведенні таких 

занять. Інформація надається в 

розрізі регіонів області 
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16. Забезпечення матеріально-технічним 

оснащенням Управління ДСНС в області 

для проведення аварійно-рятувальних робіт 

на автомобільних дорогах області 

2021 – 

2023 роки 

Управління цивільного 

захисту 

облдержадміністрації, 

Управління ДСНС в 

області, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Придбання матеріально-

технічного оснащення (перелік) у 

звітному періоді 

17. Проведення медичної підготовки водіїв та 

кандидатів у водії транспортних засобів 

щодо надання долікарської допомоги 

потерпілим у наслідок дорожньо-

транспортних пригод 

2021 – 

2023 роки 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад 

державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість водіїв (кандидатів у 

водії) транспортних засобів 

пройшли курси з надання 

долікарської допомоги 

потерпілим у наслідок дорожньо-

транспортних пригод 

18. Підвищення кваліфікації працівників 

підрозділів управління превентивної 

діяльності Головного управління 

Національної поліції в області, управління 

ДСНС в області, а також працівників, 

професійні обов’язки яких пов’язані з 

експлуатацією пасажирського транспорту, 

навичках надання першої невідкладної 

медичної допомоги в екстремальних 

ситуаціях травмованим та потерпілим у 

дорожньо-транспортних пригодах 

відповідно до наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 02 березня 2009 року 

№ 132 «Про організацію навчання окремих 

категорій немедичних працівників 

навичкам надання першої невідкладної 

медичної допомоги», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21 травня 

2009 року за № 445/16461 

2021 – 

2023 роки 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції в 

області, управління 

ДСНС в області 

Райдержадміністрації, 

Виконавчі комітети 

міських рад 

місцеві 

бюджети 

в межах 

бюджетних 

призначень 

Кількість осіб пройшли 

підготовку надання першої 

невідкладної медичної допомоги 

в екстремальних ситуаціях 

травмованим та потерпілим у 

дорожньо-транспортних 

пригодах в розрізі управлінь та 

працівників транспорту 

 

 

 

Керівник секретаріату              Богдан ПАНІЩЕВ 

 



 


