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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

 

Вітаємо вас на 21 Всеукраїнській науково-практичній конференції  

(за міжнародною участю) 

“Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах”,   

що проводиться в рамках ХVІІI Міжнародної спеціалізованої виставки  

“Технології захисту/ПожТех-2019” 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Конференції − виконати функцію платформи для пошуку відповідей  

на виклики, що пов’язані з небезпеками природного та техногенного походження,  

в сучасних умовах формування управлінських рішень та розвитку  

ризик-стійких стратегій у сфері цивільного захисту 
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План проведення Конференції 

 

8 жовтня 2019 року 

 

Час 

проведення 

 

Назва заходу  Місце  

проведення 

12:30-13:30 

 

Реєстрація учасників Конференції конференц-зал  

№ 2  

13:30-15:00 Пленарне засідання  

 

конференц-зал 

№ 2 

15:00-15:15 Перерва 

 

 

15.15-18.00 

 

Панельні дискусії: 

 

 

1. Удосконалення виконання завдань з 

протидії загрозам національної безпеки у 

сфері цивільного захисту в сучасних 

безпекових умовах 

 

конференц-зал  

№ 2 

2. Перехід від системи державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної та техногенної 

безпеки до системи запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та профілактики 

пожеж 

 

конференц-зал  

№ 5 

3. Втілення досягнень науки і техніки для 

підвищення спроможностей сил цивільного 

захисту до реагування на надзвичайні 

ситуації. Проблеми та шляхи вирішення 

конференц-зали  

№№ 3, 4  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

конференц-зал № 2 
 

(13:30-15:00, 8 жовтня 2019 року) 
 

Модератор: Петро ВОЛЯНСЬКИЙ, начальник Інституту державного управління у 

сфері цивільного захисту, д.держ.упр., професор, Заслужений лікар України 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові, 

установа, посада, спеціальне звання, 

науковий ступінь, вчене звання 

Час  

виступу 

Тема  

виступу 

1 Руслан БІЛОШИЦЬКИЙ,  

заступник Голови ДСНС 

13:30-

13:40 

Цивільний захист  

в сучасних умовах. Напрями 

подальшого розвитку 

2 Олександр СУХОДОЛЯ,  

завідувач відділу енергетичної та 

техногенної безпеки Національного 

інституту стратегічних досліджень, 

д.держ.упр., професор  

13:40-

13:55 

Адаптація системи 

національної безпеки 

України до викликів часу. 

Формування механізму 

забезпечення національної 

стійкості 
3 Богдан ЛИЗОГУБ,  

заступник директора Департаменту 

формування політики щодо 

підконтрольних Міністрові органів 

влади та моніторингу − начальник 

управління моніторингу МВС 

13:55-

14:10 

Досягнення цілей 

громадської безпеки та 

цивільного захисту за 

сучасних викликів і загроз 

4 Франк ЕЛЬ, 

лектор Академії кризового 

управління, планування на випадок 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту Федеральної 

служби цивільного захисту та 

допомоги при катастрофах 

Федеративної республіки 

Німеччина, магістр гуманітарних 

наук, доцент 

14:10-

14:25 

Навчання як інструмент 

підвищення рівня безпеки 

населення за умов сучасних 

природних і техногенних 

викликів. Досвід Німеччини 

і співпраця з Україною 

5 Рустам ПУЛАТОВ, 

спеціаліст ПРООН з питань 

суспільної безпеки та соціальної 

згуртованості 

14:25-

14:40 

Гражданская защита и 

жизнестойкость населенных 

пунктов восточных регионов 

Украины 

6 Віталій КРОПИВНИЦЬКИЙ, 

начальник Українського науково-

дослідного інституту цивільного 

захисту, генерал-майор служби 

цивільного захисту, к.т.н.  

14:40- 

14:55 

Знання історії як фундамент 

для формування 

самосвідомості та розвитку 

мотивації фахівців служби 

цивільного захисту 
7 Час на дискусії 14:55- 

15:00 

 



 5 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

за темою “Удосконалення виконання завдань з протидії загрозам національної 

безпеки у сфері цивільного захисту в сучасних безпекових умовах” 

 

конференц-зал № 2  

(15:15-18:00, 8 жовтня 2019 року) 

 

Акценти: 
 

огляд громадської безпеки та цивільного захисту: сучасні виклики і загрози у 

сфері цивільного захисту, попередні результати огляду;  

стан реалізації завдань реформування  системи ДСНС; 

шляхи удосконалення взаємодії між складовими сектору безпеки і оборони під 

час реалізації завдань цивільного захисту в сучасних безпекових умовах; 

перспективи розмежування повноважень суб’єктів забезпечення цивільного 

захисту в умовах реформування місцевого самоврядування і територіальної 

організації влади в Україні.  
 

Модератор:  

Олександр ЛЕЩЕНКО, заступник директора Департаменту – начальник 

Управління захисту населення і територій Департаменту організації заходів 

цивільного захисту ДСНС України. 
 

Експерти:  

Василь СКАКУН, начальник Управління взаємодії з ДСНС МВС України. 

Олександр ЄВДІН, перший заступник начальника УкрНДІЦЗ. 

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ, начальник відділу забезпечення впровадження 

реформ органів та підрозділів цивільного захисту Управління забезпечення 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. 

Олексій НОЗДРАЧОВ, начальник Управління цивільно-військового 

співробітництва Збройних Сил України. 

Сергій ДЬОМА, старший радник з військових питань представництва в 

Україні Центру з питань захисту цивільних осіб в умовах конфлікту. 

Анатолій ТКАЧУК, директор з науки та розвитку Інституту громадянського 

суспільства. 

Наталія ДОРОШЕНКО, експерт DESPRO. 

Віктор ПАПРУГА, начальник комунальної організації “Місцева пожежна 

охорона Бутенківської сільської ради” Кобеляцького району Полтавської області. 

Олег РУДИК, заступник Голови Лісовогринівецької сільської об’єднаної 

територіальної громади в Хмельницькому районі Хмельницької області. 

Андрій ШВИДЕНКО, начальник кафедри організації заходів цивільного 

захисту Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України, к.т.н., доцент. 

Олег ЗУБЧИК, доцент кафедри державного управління Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, к.філос.н., доцент. 

Валерій ВОРОТІН, завідувач відділу комплексних проблем державотворення 

Інституту законодавства Верховної Ради України, д.держ.упр., професор. 
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

за темою “Перехід від системи державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної та техногенної безпеки до системи запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та профілактики пожеж” 

 

конференц-зал № 5  

(15:15-18:00 8 жовтня 2019 року) 

 

Акценти: 
 

стан та перспективи розвитку системи запобігання надзвичайним ситуаціям; 

управління пожежною та техногенною безпекою на основі ризик-

орієнтованого підходу;  

оцінювання й аналіз ризиків пожежної та техногенної безпеки об’єктів 

суб’єктів господарювання;  

перспективи використання механізму страхування для підвищення 

протипожежного стану об’єктів; 

шляхи вдосконалення профілактичної роботи в умовах адміністративної 

реформи та утворення громад; 

розширення використання ІТ-технологій у роботі щодо запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій і пожеж; 

створення партнерського середовища у відносинах органів нагляду та 

суб’єктів господарювання. 
 

Модератор:  

Євген ЛІНЧЕВСЬКИЙ, заступник начальника управління – начальник 

відділу по роботі з органами влади та стратегічними об’єктами Управління 

пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС 

України, полковник служби цивільного захисту, к.т.н.  
 

Експерти: 

Наталія ДАНЬКО, директор ТОВ “Кволіті Юкрейн”, провідний аудитор 

Quality Austria з OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22000,                 

ISO 50001, тренер Quality Austria. 

Костянтин ТЕЛИЧКО, заступник начальника управління з питань 

цивільного захисту Київської міської державної адміністрації, к.т.н., доцент. 

Сергій АЗАРОВ, провідний науковий співробітник відділу дослідницького 

ядерного реактора Національного інституту ядерних досліджень НАН України, 

д.т.н., с.н.с. 

Володимир ГОРОДЕЦЬКИЙ, головний редактор Всеукраїнського науково-

виробничого журналу “Пожежна та техногенна безпека”. 

Олексій ЗАДУНАЙ, начальник центру Державного науково-дослідного 

інституту спецзв’язку та захисту інформації, к.т.н. 

Володимир КАРПИНСЬКИЙ, головний спеціаліст з питань пожежної 

безпеки та охорони праці Державної інспекції ядерного регулювання України. 

Вікторія КИСЛОВА, головний редактор Всеукраїнського науково-

популярного журналу “Безпека життєдіяльності”. 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002186
http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0002186
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Тетяна КОМАРОВА, головний редактор журналів “Охорона праці і пожежна 

безпека”, “Безпечне підприємство і виробництво”.  

Георгій ЛОБИШЕВ, начальник відділу пожежної безпеки ДП НАЕК 

“Енергоатом”. 

Вадим НИЖНИК, начальник науково-дослідного центру технічного 

регулювання УкрНДІЦЗ, полковник служби цивільного захисту, к.т.н., с.н.с. 

Тарас СКОРОБАГАТЬКО, начальник науково-випробувального центру 

УкрНДІЦЗ, полковник служби цивільного захисту. 

Микола СОБОЛЕВСЬКИЙ, начальник відділу пожежної безпеки МВС 

України. 

Олександр ЧЕКРИГІН, заступник начальника управління – начальник 

відділу профілактичної роботи Управління пожежної безпеки Департаменту 

запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, полковник служби цивільного 

захисту. 

Представники інших підприємств, установ та організацій.  
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ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 

за темою “Втілення досягнень науки і техніки для підвищення спроможностей 

сил цивільного захисту до реагування на надзвичайні ситуації.  

Проблеми та шляхи вирішення” 

 

конференц-зал № 3  

(15:15-18:00, 8 жовтня 2019 року) 

 

Акценти:  
 

механізм реалізації науково-дослідних розробок, виготовлення кінцевої 

продукції та постановка на оснащення підрозділів ДСНС; 

модернізація пожежно-рятувальної техніки (пожежні насосні станції, 

автодрабини, колінчаті підіймачі); 

перспективи використання геоінформаційних систем як складової частини 

комплексної підсистеми прийняття рішень з питань надзвичайних ситуацій. 
 

Модератор:  

Василь СНІЦАР, заступник директора Департаменту реагування на 

надзвичайні ситуації ДСНС України, полковник служби цивільного захисту. 
 

Експерти: 

Олег НЕТРЕБА, директор Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС 

України, генерал-майор служби цивільного захисту. 

Юрій РИСЬ, начальник відділу освіти та науки Департаменту персоналу 

ДСНС України, полковник служби цивільного захисту. 

Віталій ГРИНЬКО, начальник відділу організації служби та підготовки 

підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Управління 

організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Департаменту реагування на 

надзвичайні ситуації ДСНС України, полковник служби цивільного захисту. 

Сергій САВИНСЬКИЙ, заступник начальника відділу організації пожежно-

рятувальних робіт Управління організації пожежно-рятувальних робіт, служби та 

підготовки підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.  

Григорій МИРОНЯК, начальник відділу оперативно-чергової служби та 

готовності пунктів управління Управління організації піротехнічних робіт та 

гуманітарного розмінування Департаменту реагування на надзвичайні ситуації 

ДСНС України, полковник служби цивільного захисту.  

Тарас ЗАЄЦЬ, начальник відділу інформаційних технологій, захисту 

інформації та електронних довірчих послуг Управління оповіщення, 

телекомунікацій та інформаційних технологій Департаменту організації заходів 

цивільного захисту ДСНС України, полковник служби цивільного захисту. 

Роман ШЕВЧЕНКО, начальник наукового відділу з проблем цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗУ, полковник служби цивільного 

захисту, д.т.н., с.н.с. 
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Олег МИРОШНИК, начальник навчально-науково-виробничого відділу 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ, підполковник служби цивільного захисту, 

д.т.н., доцент. 

Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної 

діяльності ЛДУБЖД, майор служби цивільного захисту, к.т.н. 

Сергій ПОТЕРЯЙКО, начальник наукового відділу ІДУЦЗ, к.військ.н., 

доцент. 

Олег АВЕР’ЯНОВ, СЕО ТОВ “ПК “Пожмашина”. 

Євген ЧУМАК, офіційний представник холдинга Kobit. 

Олексій ФЕДЧЕНКО, старший інженер відділу геопросторових даних і 

територіального планування ТОВ ECOMM Со, ТОВ ESRI Ukraine. 

Ігор МАЛАДИКА, начальник факультету оперативно-рятувальних сил            

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, полковник служби цивільного захисту, 

к.т.н., доцент. 

Віктор СТРІЛЕЦЬ, старший науковий співробітник наукового відділу з 

проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗ України, 

д.т.н., с.н.с. 

Микола КОНАНЕЦЬ, начальник Сектору телекомунікацій, інформаційних 

технологій та Системи 112 ГУ ДСНС України у Львівській області.  

Леонід БОЙКО, начальник Центру оперативного зв’язку, телекомунікаційних 

систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС України у Миколаївській області, 

підполковник служби цивільного захисту.  

 

конференц-зал № 4  

(15:15-18:00, 8 жовтня 2019 року) 

 

Акценти:  
 

спроможність органів та підрозділів цивільного захисту щодо використання 

безпілотних літальних апаратів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

Модератор:  

Геннадій ГЕРАСИМЧУК, заступник директора Департаменту – начальник 

Управління організації реагування на надзвичайні ситуації та координації аварійно-

рятувальних формувань Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС 

України, полковник служби цивільного захисту. 
 

Експерти: 

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО, технічний директор компанії ABRIS.aero. 

Ігорь ЗАЙЦЕВ, директор компанії Fly Technology. 

Сергій МОТОРНИЙ, керівник напряму Enterprise компанії Fly Technology. 

Андрій ПУЛЯЄВ, директор компанії UMT (Українські мультироторні 

технології). 

Володимир ХИЖНЯК, завідувач кафедри авіації та авіаційного пошуку і 

рятування ІДУЦЗ, к.т.н., с.н.с.  

Дмитро ЯДЧЕНКО, старший викладач кафедри авіації та авіаційного пошуку 

і рятування ІДУЦЗ. 
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Для нотаток 
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ПРОГРАМА  

 
21 Всеукраїнської науково-практичної конференції  

(за міжнародною участю)  

 

 

РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

В СУЧАСНИХ БЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


