ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
від 08.06.2017 № 314
ПЛАН
підготовки до проведення 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції
„Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”
№
з/п
1

2
3
4

5
6
7

8

Найменування заходів
Підготовка та розсилка інформаційних листів щодо проведення
19 Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасний стан
цивільного
захисту
України
та
перспективи
розвитку”
(далі — Конференція).
Розміщення інформації про підготовку до Конференції на веб-сайті
ІДУЦЗ та ДСНС України.
Визначення переліку основних (актуальних) питань, які необхідно
розглянути на пленарному засіданні.
Підготовка та надання до адміністрації Міжнародного виставкового
центру технічного завдання щодо забезпечення заходів Конференції:
облаштування приміщень пленарного та секційних засідань.
Підготовка, погодження та затвердження кошторису щодо витрат на
проведення заходів Конференції.
Забезпечення фінансування заходів на проведення Конференції
відповідно до затвердженого кошторису.
Підготовка вітального слова Голови ДСНС України до учасників
Конференції (друкується в Матеріалах Конференції).
Підготовка та розсилка листів-запрошень до участі у Конференції
представників заінтересованих міністерств, відомств, установ та
організацій.

Термін
виконання
До 30.06.2017

Відповідальні виконавці

До 30.06.2017
До 30.07.2017

секретаріат,
Козак О.В.
організаційний комітет

До 10.08.2017

ІДУЦЗ

До 21.08.2017

секретаріат

До 21.09.2017

Олійник О.І.

До 01.09.2017

Козак О.В.,
помічники Голови ДСНС
України
організаційний комітет,
секретаріат

До 08.09.2017

організаційний комітет,
секретаріат

Примітка

2
№
з/п
9
10
11
12

13

14

15
16

Найменування заходів
Підготовка макета Матеріалів Конференції.
Підготовка та затвердження Програми Конференції.
Підготовка до друку та видання Програми та Матеріалів
Конференції.
Підготовка пропозицій до проекту Резолюції учасників Конференції,
розміщення його на веб-сайті ІДУЦЗ для попереднього обговорення
та внесення пропозицій учасниками під час Конференції.
Надання до організаційного комітету Конференції (04074, м. Київ,
вул. Вишгородська, 21, Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту, тел. (факс): (044) 430-06-15, e-mail:
iducz_nauka@ukr.net):
списків учасників Конференції;
інформації про доповідачів на секційних засіданнях із зазначенням
прізвища, ім’я та по батькові, посади, контактного номеру телефону,
електронної адреси та теми доповіді;
інформації про доповідача на пленарному засіданні (на рівні
керівника, або його заступника) та теми його доповіді.
Підготовка організаційних документів для проведення Конференції
(план та порядок ведення пленарного, секційних засідань, списки
реєстрації учасників Конференції тощо)
Надання методичної допомоги доповідачам на секціях.
Проведення Конференції.

Заступник Голови Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Термін
виконання
До 01.09.2017
До 02.10.2017
До 06.10.2017

Відповідальні виконавці

Примітка

секретаріат
секретаріат,
організаційний комітет
секретаріат

До 29.09.2017

організаційний комітет,
секретаріат

До 20.09.2017

керівники Департаментів
ДСНС України,
начальники ГУ (У) ДСНС
України в областях та
м. Києві, начальники
НМЦ ЦЗ та БЖД
областей, м. Києва,
керівники ВНЗ та НДУ

До 06.10.2017

секретаріат

10 – 11.10.2017
10 – 11.10.2017

секретаріат
організаційний комітет

Р.М. Білошицький

