Форум
«Пожежна і техногенна безпека —
2017: кращий досвід»
12 жовтня, МВЦ, Київ, Броварський пр., 15
у межах виставки «ПОЖТЕХ — 2017»
Модератор:
Експерт з пожежної безпеки та цивільного захисту, член громадської ради ДСНС
України, член редакційної колегії журналу «Охорона праці і пожежна безпека» Анатолій
Рожков
У програмі:
Стратегія реформування системи Державної служби України з надзвичайних
ситуацій на 2017-2020 рр.
— перехід від системи державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та
техногенної безпеки до системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та
профілактики пожеж;
— удосконалення законодавства щодо виконання основних завдань (функцій) у сфері
пожежної та техногенної безпеки органами місцевого самоврядування.
Посадові особи Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям апарату ДСНС
Інтерактив: Сам собі інспектор. Вияви порушення
50 типових порушень вимог пожежної безпеки на підприємствах різних сфер: офіси,
торгівельно-розважальні центрі, виробництво:
— виявлення та фіксування порушень на перевіряємих об’єктах інспекторами
державного пожежного нагляду;

— виконання приписів з метою усунення виявлених порушень: алгоритм дій;
— виконано негайно: чи можна уникнути відповідальності виправив порушення у ході
перевірки;
— ціна питання: адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення вимог
пожежної безпеки.
До дискусії запрошені посадові особи ДСНС України та
аудитори провідних компаній з створення систем технічної пожежної безпеки
Аварійно-рятувальна служба та актуальні питання її роботи:
— Хто такі рятувальники та чому їх робота не регуляється законодавством у повній
мірі?
— Робота з об'єктами підвищенної та потенційної небезпеки.
До диспуту запрошений представник комунальної аварійно-рятувальної служби “Київська
служба порятунку”

Аудит документації з питань пожежної та техногенної безпеки:
— локальні акти роботодавців з питань безпеки:(положення, накази, інструкції тощо);
— аналіз та важливі аспекти експлуатаційної та технічної документації, яка має бути на
підприємстві;
— «наочна» документація: агітація щодо гарантування пожежної безпеки, плани
(схеми) евакуації людей у разі пожежі, знаки пожежної безпеки.
Експерт з пожежної безпеки та цивільного захисту, член громадської ради ДСНС
України, член редакційної колегії журналу «Охорона праці і пожежна безпека»
Поговоримо з практиками:
— Пожежна безпека орендованих приміщень
• нормативне врегулювання
• взаємодія власника та орендарів
• гарантування пожежної безпеки орендованого майна як обов’язкова умова
договору
— Організація пожежної безпеки у закладах з масовим перебуванням людей
До диспуту запрошені фахівці відділів пожежної безпеки
Міжнародного Виставкового Центру, ТОВ «Леруа Мерлен Україна» та інші

Відповіді на запитання
ДІЛОВА ГРА: як вижити при пожежі?

— порятунок власного життя у екстремальних ситуаціях залежить від знань та навичок,
у вас є можливість перевірити себе.

У програмі можливі зміни.

З питань участі: (044) 507-22-27, 568-51-38, seminar@mediapro.com.ua

