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27 травня 2022 року 

(п’ятниця) 

 

Місце проведення: 

зала засідань головного корпусу Криворізького навчально-наукового інституту 

Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кривий Ріг, 

вул. Степана Тільги, 21). 
 
 

Час Заходи 

09:30-

10:00 
Реєстрація учасників конференції 

10:00-

10:30 
Відкриття роботи конференції. Вітальні промови 

10:30-

12:45 

Пленарне засідання. Доповіді учасників конференції та їх 

обговорення 

12:45-

13:00 
Підведення підсумків конференції 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Доповіді учасників конференції – до 15 хвилин 

Виступи під час обговорень –      до 5 хвилин 

 

 

 

Робоча мова конференції – українська 
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10.00 –10.30  

 

ВІДКРИТТЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ 

 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Вітвіцький Сергій Сергійович  

ректор Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор 

юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник поліції 

 

 

ВІТАЛЬНІ ПРОМОВИ 

 

Чорний Юрій Олегович 
директор Відокремленого підрозділу «Київська міжрегіональна філія» 
Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут 
медицини транспорту» Міністерства охорони здоров'я України, президент 
Міжнародного благодійного фонду допомоги постраждалим внаслідок ДТП 

 

Білошицький Олексій Георгійович 

перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Національної 

поліції України, підполковник поліції 

 

Зборовський Євген Сергійович 

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті 
 

Йоуні Лехтімаки  

старший радник з питань прокуратури Консультаційної місії Європейського 

Союзу в Україні 
 
 
10.30 –12.45  

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ. ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

Головкін Богдан Миколайович 

завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; головний 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем 

злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових 

наук України, доктор юридичних наук, професор 

Щодо жертв дорожньо-транспортних пригод 
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Марценишин Юрій Ігорович 

перший заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті, 

кандидат юридичних наук 

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 

автомобільному транспорті як інструмент безпеки за здійсненням 

пасажирських перевезень нелегальними перевізниками 

 

Погорілий Олександр Вікторович 

заступник начальника Головного сервісного центру МВС України з питань 

впровадження цифрових інновацій  

Нововведення сервісних центрів МВС для забезпечення безпеки 

дорожнього руху  

 

Мисливий Володимир Андрійович 

професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного 

права Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доктор юридичних наук, 

професор 

Порушення законів та звичаїв війни у сфері дорожнього руху 

 

Нестеренко Олексій Михайлович 

суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, доктор філософії  

Розгляд в суді справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 130 КУпАП 

 

Коробкін Валерій Федорович 

провідний науковий співробітник відділу розвитку цивільного захисту науково-

дослідного центру цивільного захисту Інституту державного управління та 

наукових досліджень з цивільного захисту, кандидат технічних наук, доцент 

Виховання культури безпеки дорожнього руху як складова захисту 

життя громадян особливо в умовах воєнного стану 

 

Козоріз Віктор Петрович 

віце-президент громадської організації «Товариство учасників руху», голова 

громадської спілки захисту пішоходів 

Контроль на дорогах. Що з цим робити? 

 

Дробишева Ольга Валеріївна 

голова громадської організації «Traffic Challenge» 

Чи є місце соціальним громадським ініціативам з безпеки руху для 

дітей під час війни? 

 

 
12.45 – 13.00 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 


