10:00 – 17:00

VIII Всеукраїнський Форум
ПРОГРАМА*
09:30–10:00

Реєстрація учасників форуму

10:00–10:05

Вітальне слово

ОЛЕКСАНДРА ДЗЮБА,
в.о. головного редактора журналу «Охорона праці
і пожежна безпека»

10:05–10:15

Вітальне слово

СЕРГІЙ ЧЕБЕРЯЧКО, модератор форуму,
професор кафедри охорони праці і цивільної
безпеки НТУ «Дніпровська політехніка», д. т. н.

ПАНЕЛЬ 1.
БЕЗПЕКА ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ.
ПОШУК БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ УСІХ СТОРІН, ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ ЗАКОНОПРОЄКТУ
10:15–10:30

Консолідація усіх пропозицій
та забезпечення послідовності
й уникнення протиріч

ЮРІЙ КУЗОВОЙ,
Генеральний директор директорату норм
та стандартів гідної праці Мінекономіки

10:30–10:50

Узгодження українського законодавства
з міжнародними та європейськими
стандартами з питань безпеки та
здоров’я на роботі

АНТОНІУ САНТУШ,
міжнародний експерт, менеджер проєкту
Європейського Союзу і Міжнародної організації
праці (ЄС-МОП)

10:50–11:10

Спільна робота над законопроєктом —
можливість налагодити діалог між
державою та профспілками. Позиція
профспілок

ТЕТЯНА ГОРЮН,
завідувачка відділу технічної інспекції праці
департаменту охорони праці Федерації
профспілок України

11:10–11:30

Реформування системи управління
охороною праці на основі ризикоорієнтованого підходу

ІГОР ДЕГНЕРА,
заступник Голови Державної служби України
з питань праці

* В програмі можливі зміни та уточнення.

11:30–11:50

Використання міжнародного досвіду
для створення безпечних та здорових
умов праці в Україні

ОЛЬГА БОГДАНОВА,
к. т. н. за спеціальністю «Охорона праці», голова
правління Європейського співтовариства з охорони
праці (ESOSH), технічний експерт Інституту безпеки
та гігієни праці IOSH (UK); член міжнародної асоціації
соціального забезпечення ISSA

11:50–12:25

Панельна дискусія — обговорення змін. Відповіді на запитання

ПАНЕЛЬ 2. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА
12:25–12:40

Домедична допомога —
новий погляд

ТАМАРА БІЛЬКО,
доцент кафедри охорони праці та інженерії
середовища НУБІП України, к.б.н., відмінник освіти

12:40–13:00

Виклик швидкої допомоги на
підприємство. На що ми сподіваємося?

ОЛЕГ КАРТАВИЙ,
директор ТОВ «Центр Спеціальної Підготовки»

13:00–13:20

Інфекційна безпека підприємств

АНДРІЙ АЛЕКСАНДРІН,
лікар-епідеміолог, кандидат медичних наук, засновник
Національної експертної групи з інфекційного
контролю (NEGIC)

13:20–13:30

Якісні ЗІЗ для використання на
підприємствах в період пандемії

ДЕНИС ЭКХОФФ,
регіональний представник
у Східній Європі та Центральній Азії,
ОЛЬГА АЛЄЙНІКОВА,
менеджер з продажів в Україні

13:30–13:50

Порядок розслідування нещасних
випадків на виробництві: досвід,
коментарі, зразки складання
документів

ВОЛОДИМИР ДРОЗД,
начальник відділу охорони праці філії «Вільногірський
ГМК» АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»,
фахівець Європейського співтовариства з охорони
праці (ESOSH), експерт і член редакційної колегії
журналу «Охорона праці і пожежна безпека»

13:50–14:05

Керування ризиками та культура
безпеки на будівництві

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКСПЕРТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ
АЛЬЯНС УКРАЇНИ, спікер уточнюється

14:05–14:30

Практика впровадження ризикорієнтованого підходу в системному
управлінні охороною праці згідно
вимог стандарту ISO 45001

НАТАЛІЯ ДАНЬКО,
директор ТОВ «Кволіті Юкрейн», провідний аудитор
Quality Austria з OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001,
ISO 22000, ISO 45001, ISO 50001, тренер Quality Austria

14:30–14:50

Лідерство та прихильність до
питань безпеки. Впровадження
нових стандартів з техніки безпеки
та мотиваційних інструментів для
дотримання правил

ВАЛЕНТИН ГАСИС,
менеджер департаменту з ОП та ПБ, дирекція
з видобутку вугілля ДТЕК «Енерго»

14:50–15:10

Сучасні підходи до навчання
з управління безпекою

ВАСИЛЬ ЗАПЛАТИНСЬКИЙ,
кандидат наук, доцент, почесний професор,
доцент кафедри екології та економіки довкілля
технологічного університету «Метінвест політехніка»

15:10–15:30

Запровадження Візії з охорони праці,
промислової безпеки та охорони
довкілля у «Групі Нафтогаз»

ВІТАЛІЙ ЗАЄЦЬ,
директор з охорони праці екологічної та виробничої
безпеки «Групи Нафтогаз», к. т. н. (PhD), членкор.
української нафтогазової академії (УНГФ) та академії
гірничих наук України

15:30–15:50

Практика попередження ризиків
на виробництві. Досвід Глобинського
переробного заводу ТОВ «Астарта»

ЛЮДМИЛА АРТЮХ,
начальник відділу охорони праці, пожежної безпеки,
охорони навколишнього середовища Глобинського
переробного заводу

15:50–16:10

Навчання з охорони праці — проєкт змін
до типового положення

ВАЛЕНТИН МАЦІЯШКО,
заступник керівника департаменту охорони праці
Федерації Профспілок України, представник
НВК «Вектор»

16:10–16:30

Поведінкова безпека —превентивний
інструмент виявлення небезпек та
запобігання нещасних випадків» (досвід
впровадження в ПАТ «Укрнафта»)

ВІТАЛІЙ ЄРМОЛЕНКО,
директор департаменту екологічної безпеки,
охорони праці та пожежної безпеки ПАТ «Укрнафта»

16:30–17:00

Відповіді на запитання слухачів

З питань участі — менеджер Світлана: (044) 507-2227 (вн. 346); (095) 179-2494 (viber), еmail: seminar@mediapro.ua

