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  Протокол 18-ї зустрічі Робочої групи 5 з питань дорожньої безпеки 

     

Департамент/відділ:    КМЄС РП у Харкові 

 

Дата/час та місце зустрічі:   16 жовтня 2019 з 10:00 – 12:30 

      кімната для зустрічей РП Харків 

 

Участники та контакти: 

 

Участники:  ГУ НПУ у Харківській області – Євгеній Волошин  

Патрульна поліція у Харківській області – Марина Кульбачна 

  Прокуратура Харківської області – відсутні 

Департамент інфраструктури Харківської міської ради – відсутні 

ХНУВС – Микола Котелюх 

УКРАВТОДОР – Олександр Рязанцев 

ХАДІ – Олександр Рябушенко 

 

КМЄС: Туомо Корхонен, Старший радник з загальних питань правоохоронної 

діяльності 

Віра Коваленко, Експерт регіонального представництва  

   

Мета зустрічі: 

18-та зустріч РГ5 з питань безпеки дорожнього руху, як частина проекту забезпечення 

громадської безпеки у Харківській області. Мета зустрічі – обговорити поточні та майбутні 

заходи, особливо, домовленості щодо курсу/тренінгу ХАДІ «Аудит дорожньої безпеки» чи 

«Сертифікований тренінг з безпеки дорожнього руху». 

 

Резюме: 

Співбесідники багато говорили про тренінг ХАДІ. Вони вирішили провести цей тренінг у якості 

повноцінного курсу з навчальною програмою в 108 годин. Тренінг триватиме два тижні, але 

очікується, що деякі навчальні дні триватимуть менше 8 годин. Всі присутні співбесідники 

надали імена представників від їх організацій. Загальна кількість учасників повинна складати 

близько 15 осіб. 

 

Зміст (ключові моменти): 
Це була 18-та зустріч РГ5 з питань безпеки дорожнього руху як частини проекту забезпечення 

громадської безпеки у Харківській області. На зустрічі, переважно, обговорювалася діяльність 

щодо проведення «Аудиту дорожньої безпеки» чи «Сертифікованого тренінгу з безпеки 

дорожнього руху», що організовується ХАДІ. 

 

Раніше РГ погодилася з тим, що цей тренінг є одним з пріоритетів для цієї РГ. Узгоджено, що 

проводитиметься два курси тренінгів – перший – це пілотний, який розпочнеться 4.11. Тренінг 

триватиме два тижні, але очікується, що окремі дні навчання триватимуть лише кілька годин. 

Планується провести два схожих тренінги із залученням близько 30 учасників, які 

представлятимуть всі відповідні відомства. Перший тренінг вважатиметься пілотним. На 

наступній зустрічі РГ, яка відбудеться вже після проведення тренінгу, РГ зможе провести 

обговорення результатів та, за необхідності, змінити навчальну програму для наступних 

можливих тренінгів. КМЄС підготує офіційного листа з вказанням імен для запрошення 
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учасників. 

 

ХАДІ виступає організатором тренінгу, а робота з планування виконується разом учасниками 

РГ. Роль КМЄС у цьому випадку – лише покрити витрати ХАДІ. 

 

Подальші заходи будуть більше обговорюватися на наступних найближчих зустрічах. На 

додаток до вже обговорених питань щодо діяльності РГ, учасники говорили про питання, які 

потрібно вирішувати тим чи іншим способом. Це такі питання як нові правила безпеки 

дорожнього руху. Правила існують, але у законі говориться про відповідальність/обов’язки 

відомств та установ, які вже більше не існують. Це питання потребує уваги та розгляду на 

національному рівні. На додаток, потрібно звернути увагу на стандарти ЄС з оцінювання 

аварійності ділянок автодоріг та методологію проведення оцінювання аварійності ділянок 

автодоріг. 

 

Результат зустрічі: 

Тренінг ХАДІ є дуже важливим тренінгом для учасників цієї РГ і також важливим для 

впровадження стратегії дорожньої безпеки в Україні. Цей тренінг, якщо всі домовленості 

будуть виконані, буде проводитися, а питанню безпеки дорожнього руху на стратегічному рівні  

буде приділятися набагато більше уваги у Харківській області, аніж зараз. 

 

Всі учасники цієї зустрічі активні та показують своє достатньо позитивне ставлення, 

висловлюють багато ідей, які можливо втілити в рамках роботи над питаннями безпеки 

дорожнього руху. Рівень співпраці знаходиться на високому рівні і відсутні будь-які причини, 

які могли би завадити продовженню такої співпраці у майбутньому  

 

Наступна зустріч РГ5 відбудеться 14.11 в офісі КМЄС. 

 

Підготував: Туомо Корхонен, Старший радник з загальних питань правоохоронної діяльності, 

+380 674 063 038 

 

Дата: 31.10.2019 


