Науково-практична Конференція
«СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»

ПРОГРАМА
16 травня 2018 року

Київ

ПРОГРАМА
ОРГАНІЗАТОРИ:
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Департамент організації заходів цивільного захисту
Український науково-дослідний інститут цивільного захисту
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ:
16 травня 2018 року, Інститут державного управління у сфері цивільного
захисту (м. Київ, вул. Вишгородська, 21)
Реєстрація
учасників:
Відкриття
Конференції.
Пленарне
засідання
Дискусія.
Обговорення
висновків і
рекомендацій
Конференції

16 травня 2018 року, середа,
з 09:00 до 10:00

Хол, 1-ий поверх

16 травня 2018 року, середа,
з 10:00 до 17:00

Актова зала, 3-й поверх

16 травня 2018 року, середа,
з 16:05 до 17:00

Актова зала, 3-й поверх

ОСНОВНА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень та розробці
практичних рекомендацій щодо реформування організації цивільного захисту

Середа, 16 травня 2018 року
09:00-10:00

ПРОГРАМА

Реєстрація учасників Конференції
Пленарне засідання
Ведучі: Євдін Олександр Миколайович,
Пруський Андрій Віталійович
10:10-17:00, актова зала, 3-й поверх

10:00-10:10

Відкриття Конференції
Мельчуцький Олег Григорович, перший заступник Голови
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

10:10-10:30

Доповідь: «Актуальні проблеми реформування організації
цивільного захисту»
Доповідач: Парталян Сергій Агопович, заступник
директора Департаменту організації заходів цивільного
захисту

10:30-10:45

Доповідь: «Про загальнодержавні заходи захисту
населення і території від надзвичайних ситуацій на
сучасному етапі розвитку держави»
Доповідач: Лещенко Олександр Якович, заступник
директора Департаменту організації заходів цивільного
захисту – начальник Управління захисту населення і
територій

10:45-11:15

Доповідь: «Про заходи захисту населення, що
проводитимуться під час воєнних конфліктів (ведення
«гібридної війни»)».
Доповідач: Коваленко Віталій Володимирович, заступник
начальника Українського науково-дослідного інституту
цивільного захисту

11:15-11:30

Доповідь: «Особливості реалізації заходів цивільного
захисту на території Луганської області в умовах
збройного конфлікту»
Доповідач: Мельник Максим Васильович, заступник
начальника управління з реагування на надзвичайні
ситуації Головного управління ДСНС України у Луганській
області

11:30-11:50

Перерва

11:50-12:05

Доповідь: «Стан та перспективи реформування єдиної
державної системи цивільного захисту з урахуванням
реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні»
Доповідач: Євдін Олександр Миколайович, перший
заступник начальника Українського науково-дослідного
інституту цивільного захисту

12:05-12:20

Співдоповідач: Ренкас Андрій Гнатович, начальник
навчально-наукового інституту цивільного захисту
ЛДУБЖД

12:20-12:35

Доповідь: «Пріоритетні напрями оптимізації управління
процесами цивільного захисту»
Доповідач: Горбаченко Юрій Миколайович, доцент
кафедри управління у сфері цивільного захисту
Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв
Чорнобиля НУЦЗ України

12:35-12:50

Доповідь: «Сучасні інформаційні технології в управлінні
ліквідацією надзвичайних ситуацій у мирний час та в
особливий період»
Доповідач: Маслюк Леонід Анатолійович, провідний
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
розробки, впровадження та супроводження засобів
автоматизації управління військами
Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського

12:50-13:05

Доповідь: «Науково-технічні напрямки розвитку підсистем
моніторингу, попередження надзвичайних ситуацій та
мінімізація їх наслідків єдиної державної системи
Доповідач: Тютюнник Вадим Володимирович, начальник
кафедри управління та організації діяльності у сфері
цивільного захисту НУЦЗ України

13:05-14:00

Перерва на обід

14:05-14:20

Доповідь: «Аналіз досвіду організації сумісного виконання
завдань з розмінування у Донецькій і Луганській областях»
Доповідач:
Кацюруба Володимир Іванович, професор
кафедри
оперативного
(бойового)
забезпечення
Національного університету оборони України ім. Івана
Черняховського

14:20-14:35

Доповідь: «Виконання піротехнічними підрозділами ДСНС
України
комплексу
заходів
щодо
гуманітарного
розмінування території України»
Доповідач: Бевз Андрій Михайлович, заступник начальника
Управління
організації
піротехнічних
робіт
та
гуманітарного розмінування Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації.

14:35-14:50

Доповідь: «Актуальні проблеми практичної реалізації
заходів цивільного захисту на місцевому рівні»
Доповідач: Гущенко Віктор Валентинович, заступник
голови районної державної адміністрації Донецької
області

14:50-15:05

Доповідь: «Дослідження ефективності загороджувальних
смуг для локалізації пожеж у природних екосистемах із
застосуванням речовин з вогнегасними властивостями»
Доповідач:
Білошицький Микола Васильович, т.в.о.
начальника кафедри профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту

15:05-15:20

Доповідь: «Наукове та методичне забезпечення підготовки
керівних кадрів та фахівців з питань цивільного захисту:
сучасний стан та напрями удосконалення»
Доповідач: Юрченко Валерій Олександрович, завідувач
кафедри організації управління у надзвичайних ситуаціях
Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту

15:20-15:45

Співдоповідачі:
Сварковський
Олексій
Сергійович,
начальник Управління з питань надзвичайних ситуацій
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації;
Дерев’янко Олексій Григорович, заступник начальника
Управління
з
питань
надзвичайних
ситуацій
Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської
міської Ради (КМДА);
Гомон Олександр Володимирович, начальник відділу з
питань надзвичайних ситуацій Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації;

Карпенко Володимир Федорович, заступник начальника
Управління з питань надзвичайних ситуацій Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації;
Гулько Роман Володимирович, заступник начальника
відділу мобілізаційної роботи та охорони праці Управління
матеріального забезпечення, закупівлі та експлуатації
майна Департаменту матеріального забезпечення та
розвитку інфраструктури ДФС
15:45-16:05

Перерва

16:05-16:40

Дискусія:
«Шляхи реалізації актуальних проблем реформування
організації цивільного захисту»
Обговорення за круглим столом майбутніх завдань, шляхів
і способів реформування організації цивільного захисту.

16:40-17:00

Висновки і рекомендації Конференції.
Парталян Сергій Агопович, заступник директора
Департаменту організації заходів цивільного захисту

