Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

XVI Міжнародний виставковий форум
„Технології захисту/ПожТех – 2017”

ПРОГРАМА
19 Всеукраїнської науковопрактичної конференції
„Сучасний стан цивільного захисту
України та перспективи розвитку”
10-11 жовтня 2017 року

Київ – 2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо взяти участь у роботі 19 Всеукраїнської науково-практичної конференції
„Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку”,
що відбудеться 10-11 жовтня 2017 року
в рамках XVI Міжнародного виставкового форуму
„Технології захисту/ПожТех-2017”
План проведення конференції:
Час
12:30 13:30
13:30 18:00
10:00 10:30

10:30 18:00
10:30 18:00
10:30 18:00
12:00 12:30
14:0015:00

Назва заходу
10 жовтня
Реєстрація учасників Конференції
Пленарне засідання
(регламент доповіді – до 20 хв.)
11 жовтня
Реєстрація учасників Конференції

Робота секції № 1
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Робота секції № 2
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Робота секції № 3
(регламент доповіді – до 15 хв.)
Перерва на каву

Місце проведення
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2,
конференц-зал № 4
конференц-зал № 5
Павільйон № 1,
конференц-зал № 5
Павільйон № 1,
конференц-зал № 2
Павільйон № 1,
конференц-зал № 4

Перерва на обід

Адреса проведення:
м. Київ, Броварський пр-т, 15, Міжнародний виставковий центр.
Проїзд до ст. метро „Лівобережна”.
За додатковою інформацією з питань роботи конференції звертатись
до Оргкомітету за тел.: 430-06-15, e-mail: iducz_nauka@ukr.net.
Проїзд, проживання, харчування здійснюється учасниками конференції за власні кошти.
До плану роботи секцій може бути внесено зміни.
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10 ЖОВТНЯ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 2
13:30 – 18:00
№
з/п
1
1

Прізвище, ім’я, по батькові, спеціальне
звання, науковий ступінь, вчене звання
та посада доповідача
2
Чечоткін Микола Олександрович
генерал-лейтенант служби
цивільного захисту,
Голова ДСНС України,
Білошицький Руслан Миколайович
генерал-майор служби цивільного захисту,
заступник Голови ДСНС України

Тема доповіді

3
Відкриття конференції

2

Маюров Михайло Олександрович
директор Департаменту організації
заходів цивільного захисту ДСНС України

Забезпечення цивільного захисту в
умовах
реформування
місцевого
самоврядування в Україні

3

Демчук Володимир Вікторович
полковник служби цивільного захисту,
директор Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації ДСНС України

Аналіз дій територіальних органів
ДСНС щодо реагування на надзвичайні
ситуації державного та регіонального
рівнів за період 2016-2017 років

4

Кундрик Василь Романович
помічник заступника Міністра
внутрішніх справ України

Розвиток добровільного пожежного
руху в об’єднаних територіальних
громадах

5

Євдін Олександр Миколайович
Заслужений працівник цивільного захисту,
перший заступник начальника
Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту

Актуальні проблеми захисту населення
від небезпек воєнного характеру та з
ліквідації
надзвичайних ситуацій,
спричинених
застосуванням
зброї
(за досвідом проведення АТО)

6

Щербаченко Олександр Миколайович
генерал-майор служби цивільного захисту,
директор Департаменту запобігання
надзвичайним ситуаціям ДСНС України

Питання
класифікації
об’єктів
підвищеної небезпеки з урахуванням
імплементації Директиви Севезо – 3
в Україні

7

Волянський Петро Борисович
д.держ.упр., доцент,
Заслужений лікар України,
в.о. начальника Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту

Запровадження нових підходів до
організації навчання в Інституті
державного
управління
у сфері
цивільного захисту

3

11 ЖОВТНЯ
СЕКЦІЯ № 1
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 5
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Скакун Василь Олександрович
Секретар секції – Демків Анна Миколаївна
Учасники: представники обласних державних адміністрацій, навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей та м. Києва, інші
№
з/п
1
1

Прізвище, ім’я, по батькові, спеціальне
Тема доповіді
звання, науковий ступінь, вчене звання
та посада доповідача
2
3
Відкриття роботи секції
Скакун Василь Олександрович
заступник
директора
Департаменту
організації заходів цивільного захисту −
начальник Управління планування та
координації заходів цивільного захисту
ДСНС України

2

Скакун Василь Олександрович
заступник
директора
Департаменту
організації заходів цивільного захисту −
начальник Управління планування та
координації заходів цивільного захисту
ДСНС України

Імплементація Програми підготовки
керівного
складу
об’єднаних
територіальних громад щодо реалізації
заходів цивільного захисту

3

Оксень Віталій Миколайович
полковник служби цивільного захисту,
начальник навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Дніпропетровської області

Проблемні питання щодо організації
навчання
органів
управління
об’єднаних територіальних громад за
досвідом роботи НМЦ ЦЗ та БЖД
Дніпропетровської області

4

Гавура Олександр Михайлович
заступник начальника Управління
ДСНС України у Тернопільській області

Проблемні питання щодо організації
утворення місцевих пожежних команд
за досвідом роботи Управління ДСНС
України у Тернопільській області

5

Лещенко Олександр Якович
заступник
директора
Департаменту
організації заходів цивільного захисту –
начальник Управління захисту населення і
територій ДСНС України

Організація
захисту
населення
і
територій в об’єднаних територіальних
громадах в умовах реформування
місцевого
самоврядування
та
територіальної організації влади в
Україні

4

1
6

2
Кудін Сергій Анатолійович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника відділу
оперативно-чергової служби та
готовності пунктів управління –
начальник чергової зміни
Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації ДСНС України

3
Утворення центрів безпеки громадян
(місцевих та добровільних пожежних
команд) в умовах реформування
місцевого самоврядування в Україні

7

Кравченко Владислав Павлович
полковник служби цивільного захисту,
начальник Управління оповіщення,
телекомунікацій та інформаційних
технологій ДСНС України

Організація
оповіщення
та
інформування
в
об’єднаних
територіальних громадах в умовах
реформування
місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади в Україні

8

Учасники конференції

Обговорення проблемних питань з
організації заходів цивільного захисту
в умовах реформування місцевого
самоврядування та територіальної
організації влади в Україні

9

Заключне слово
Скакун Василь Олександрович
заступник
директора
Департаменту
організації заходів цивільного захисту −
начальник Управління планування та
координації заходів цивільного захисту
ДСНС України

_______________________
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СЕКЦІЯ № 2
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Павільйон № 1, конференц-зал № 2
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Куслій Ігор Іванович
Секретар секції – Волошин Сергій Миколайович
Учасники: представники Об’єднаних територіальних громад, Головних управлінь (управлінь)
ДСНС України в областях та м. Києві, Центру розвитку місцевого самоврядування, інші
№
з/п
1
1

2

3

4

Прізвище, ім’я, по батькові, спеціальне
звання, науковий ступінь, вчене звання
та посада доповідача
2
Куслій Ігор Іванович
начальник відділу координації діяльності
органів влади управління планування та
координації заходів цивільного захисту
Департаменту
організації
заходів
цивільного захисту ДСНС України
Кудін Сергій Анатолійович
полковник служби цивільного захисту,
заступник начальника відділу оперативночергової служби та готовності пунктів
управління – начальник чергової зміни
Департаменту реагування на надзвичайні
ситуації ДСНС України
Вітовецький Віктор Олександрович
полковник служби цивільного захисту,
начальник управління організації заходів
цивільного захисту Головного управління
ДСНС України у Донецькій області
Гавура Олександр Михайлович
заступник начальника Управління ДСНС
України у Тернопільській області

5

Дідух Іван Михайлович
перший заступник начальника
Головного управління ДСНС України
у Львівській області

6

Савчук Андрій Володимирович
підполковник служби цивільного захисту,
начальник відділу організації заходів
цивільного захисту Управління організації
реагування на надзвичайні ситуації та
цивільного захисту
ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

7

Учасники конференції

Тема доповіді

3
Відкриття роботи секції.
Вступне слово

Утворення центрів безпеки громадян
(місцевих та добровільних пожежних
команд)
в
умовах
реформування
місцевого самоврядування в Україні

Особливості створення Центрів безпеки
громадян в об’єднаних територіальних
громадах Донецької області
Досвід роботи Управління ДСНС
України у Тернопільській області з
організації
утворення
місцевих
пожежних команд
Організація
створення
та
функціонування підрозділів місцевої та
добровільної пожежної охорони на
території Львівської області в умовах
реформування ДСНС України
Досвід роботи ГУ ДСНС України у
Хмельницькій області з організації
утворення центрів безпеки громадян

Обговорення досвіду роботи ГУ (У)
6

1

8

9

10

11

12

13

14

15
16

2

3
ДСНС України в областях щодо
організації утворення центрів безпеки
громадян та місцевих і добровільних
пожежних
команд
в
об’єднаних
територіальних громадах
Основи
проведення
районування
Перевізник В’ячеслав Миколайович
полковник служби цивільного захисту,
територій об’єднаних територіальних
заступник начальника Управління
громад
за
наявності
потенційноДСНС України у Черкаській області
небезпечних і небезпечних виробництв
та загрози виникнення небезпечних
природних явищ
Досвід
роботи
Дніпропетровської
Шевцова Олена Юріївна
заступник начальника відділу матеріально- обласної державної адміністрації з
технічного забезпечення та інформування організації заходів цивільного захисту в
населення Управління цивільного захисту об’єднаних територіальних громадах
Дніпропетровської облдержадміністрації
Обговорення проблемних питань та
Учасники конференції
досвіду роботи з організації заходів
цивільного
захисту в
об’єднаних
територіальних громадах
Організація оповіщення та інформування
Кравченко Владислав Павлович
полковник служби цивільного захисту,
в об’єднаних територіальних громадах в
начальник Управління оповіщення,
умовах
реформування
місцевого
телекомунікацій та інформаційних
самоврядування
та
територіальної
технологій Департаменту організації
організації влади в Україні
заходів цивільного захисту
ДСНС України
Досвід роботи Веселівської об’єднаної
Дяченко Олексій Валерійович
заступник голови Веселівської селищної територіальної громади Запорізької
ради Запорізької області
області з організації оповіщення та
інформування громади
Досвід роботи Полтавської обласної
Стеблянко Віктор Андрійович
начальник управління з питань цивільного державної адміністрації з організації
захисту Полтавської облдержадміністрації оповіщення
та
інформування
в
об’єднаних територіальних громадах
Обговорення проблемних питань щодо
Учасники конференції
організації оповіщення та інформування
в об’єднаних територіальних громадах та
можливих напрямів їх вирішення
Обговорення пропозицій до проекту
Учасники конференції
рішення Конференції
Підведення підсумків засідання секції,
Куслій Ігор Іванович
начальник відділу координації діяльності заключне слово
органів влади Управління планування та
координації заходів цивільного захисту
Департаменту
організації
заходів
цивільного захисту ДСНС України

_________________________________
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СЕКЦІЯ № 3
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ, ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ
ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
Павільйон № 1, конференц-зал № 4
10:30 – 18:00

СКЛАД СЕКЦІЇ:
Голова секції – Пруський Андрій Віталійович
Секретар секції – Литвиновський Євген Юрійович
Учасники: представники вищих навчальних закладів та наукових установ України, інші
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий
ступінь, вчене звання та організація

1
1

2
Пруський Андрій Віталійович
к.т.н., доцент,
заступник начальника ІДУЦЗ
(з науково-дослідної роботи), ІДУЦЗ
Балабух Віра Олексіївна
к.геогр.н., с.н.с.
УкрГМІ ДСНС та НАН України
Басманов Олексій Євгенович
д.т.н., професор, НУЦЗУ
Говаленков Сергій Сергійович
НУЦЗУ
Горових Ольга Геннадіївна
к.т.н., доцент
Інститут перепідготовки та підвищення
кваліфікації державної установи освіти
Університет цивільного захисту МНС
Білорусі, с. Світла Роща
Гудович Олег Денисович
к.т.н., доцент, с.н.с., ІДУЦЗ
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3

4

5
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Говаленков Сергій Валентинович
к.т.н., доцент, НУЦЗУ

7

Дишкант Олена Володимирівна
к.психол.н., УкрНДІЦЗ

8

Карабин Василь Васильович
к.геол.н., доцент, ЛДУБЖД

9

Ковалишин Василь Васильович
д.т.н., професор, ЛДУБЖД
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Тема доповіді
3
Відкриття роботи секції. Вступне слово

Сучасний стан прогнозування природної
пожежної небезпеки за умовами погоди в
Україні
Математичне
моделювання
викиду
небезпечних
хімічних
речовин
в
навколишнє середовище
Сравнение адсорбции нефтепродуктов
пухом
початков
рогоза
с
промышленными сорбентами

Деякі питання з організації цивільного
захисту
на
території
об’єднання
територіальних громад
Математична
модель
визначення
індивідуального ризику при пожежі
резервуару з нафтопродуктами
Особливості впливу травми, отриманої в
дошкільному віці на формування
здібностей дитини
Хімічний склад атмосферного повітря
м. Хмельницький як чинник екологічної
небезпеки
Перспективи розвитку пінного гасіння

1
10

11

2
Мирошник Олег Миколайович
к.т.н., доцент,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ
Мул Альона Миколаївна
НМЦ ЦЗ та БЖД Хмельницької області

12

Нуянзін Олександр Михайлович
к.т.н.,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

13

Пархоменко Володимир-Петро
Олегович
ЛДУБЖД
Стрілець Віктор Маркович
д.т.н., с.н.с., НУЦЗУ

14

15

16

17

18

19

3
Розробка портативного піногенератора

Поняття
надзвичайної
ситуації
в
законодавстві
України,
зарубіжних
держав та у міжнародних правових актах
Конструкція горизонтальної вогневої
печі для забезпечення достовірності
результатів
випробувань
на
вогнестійкість будівельних конструкцій
Металокомплекси – як перспективні
антипірени епоксиполімерів
Оперативно-технічні
методи
вдосконалення
процесів
рятування
потерпілих та локалізації техногенних
надзвичайних
ситуацій
першими
пожежно-рятувальними підрозділами
Моделирование противодымной защиты
незадымляемой лестничной клетки

Цвіркун Сергій Вікторович
к.т.н., доцент,
ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ
Цокота Вікторія Ризванівна
к.психол.н., НУЦЗУ
Шуневич Богдан Іванович
д.пед.н., професор
Навчально-науковий інститут психології
та соціального захисту ЛДУБЖД
Юрченко Валерій Олександрович
к.т.н., доцент, ІДУЦЗ
Пруський Андрій Віталійович
к.т.н., доцент,
заступник начальника ІДУЦЗ
(з науково-дослідної роботи)

Computerized,
internet-mediated
and
mobile breathing exercise in professional
training of rescuers
Комбіновані
технології викладання
іноземних мов для підготовки фахівців у
сфері цивільного захисту
Деякі аспекти щодо організації навчання
керівників та працівників підрозділів
(посадових осіб) з питань ЦЗ
Закриття роботи секції.
Заключне слово

__________________
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