6–8

ПОПЕРЕДНЯ ПРОГРАМА

ЧЕРВНЯ

VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОХОРОНА ПРАЦІ – 2018»
ГОТЕЛЬ «БРАТИСЛАВА», М. КИЇВ, ВУЛ. А. МАЛИШКА, 1

6 ЧЕРВНЯ
9.00
10.00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Відкриття конференції

Матвійчук Д.Л. ДП «Редакція журналу «Охорона праці»

Нагородження переможців конкурсу «Лідер року у
сфері управління ризиками»

Р. Чернега, голова Державної служби України з питань праці

Проблеми і перспективи змін у сфері охорони праці
в Україні. Концепція
Труднощі реформування ОП в Україні

Антоніо Сантуш, менеджер Проекту ЄС – МОП

Особливості наглядової роботи Держпраці. Перевірки
трудового законодавства та законодавства з ОП

Представник Державної служби України з питань праці

Досвід впровадження управління ризиками
в системах управління охороною праці на
підприємствах Республіки Білорусь

В. Акуленко, експерт з безпеки праці (Республіка Білорусь)

Обмін досвідом з ОП (Литва, Польща)

(спікери уточнюються)

Інженер з охорони праці проти менеджера з
виробничої безпеки

О. Богданова, менеджер з виробничої безпеки праці та охорони
довкілля АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

12.30 – 12.50

ПЕРЕРВА

Упровадження міжнародного досвіду у сфері ОП на
вітчизняних підприємствах

Д. Олійник, голова Федерації роботодавців України

Удосконалення ведення соціального діалогу з
охорони праці в Україні

Г. Осовий, голова Федерації профспілок України

Концепція реформування медицини праці

В. Чернюк, директор ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

14.00 – 15.00

ПЕРЕРВА

Тренінг: людський фактор, лідерство у сфері ОП

17.10 – 21.00

А. Сулхова, генеральний директор та головний консультант компанії
«Ямнаска». Експерт з розвитку стратегії ОП, поліпшення культури
безпеки. (Канада)

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА

7 ЧЕРВНЯ
9.00

Лідерство у сфері ОП. Про підходи до організації
питань з охорони праці в компанії

Ю. Кухтій, генеральний директор «Дніпрообленерго»

Інтеграція ризик-орієнтованого мислення в
традиційну СУОП

М. Юзва, директор заводу «Данон Дніпро»

Інформаційні технології на службі ОП

О. Кружилко, завідувач відділу ННДІПБОП, кандидат технічних наук

Практика проведення поведінкових аудитів

Л. Гантковська, начальник відділу охорони праці і навколишнього
середовища ПАО «Бель Шостка Україна»

Практикум з оцінки ризиків

С. Ялі, менеджер з охорони праці ТОВ «Метінвест»

Кількісна оцінка ризиків. Дискусія

О. Лисенко, аудитор НААУ, експерт з впровадження міжнародних
стандартів у системах менеджменту

Практика побудови СУОП на підприємстві

Є.Чернов, директор Шосткінський казенний завод «Імпульс»

Безпека подорожей і відряджень

Ф. Тимченко, менеджер з безпеки Східної Європи та Центральної
Азії групи компаній «Imperial Brands», міжнародний експерт і
консультант з питань корпоративної безпеки (Німеччина)

МАЙСТЕР-КЛАС
11.30 – 11.50

ПЕРЕРВА

Пожежна безпека та протипожежні заходи під час
експлуатації колісних транспортних засобів

Г. Мозговий, провідний інженер відділу охорони праці, технічного
нагляду та пожежної безпеки філії
УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»

Нове в ISO 45001 у порівнянні з OHSAS-13001

Н. Данько, директор ТОВ «Quality Ukraine» – партнер Quality Austria
в Україні, провідний аудитор BS

Промислова безпека. Оцінка ризиків

В.Заєць, начальник департаменту охорони праці, екологічної та
промислової безпеки НАК «Нафтогаз України»

Профілактика аварій та травматизму в ПАТ
«Укрнафта»

В.Єрмоленко, директор департаменту екологічної безпеки охорони
праці та техніки безпеки ПАТ «Укрнафта»

Інтеграція систем менеджменту на підприємстві

В. Цопа, доктор техн. наук, проф., міжнародний експерт, бізнестренер, міжнародний аудитор

14.00 – 15.00
15.00 – 18.00

ПЕРЕРВА
ТРЕНІНГ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ВИЇЗД НА ПІДПРИЄМСТВА

8 ЧЕРВНЯ
9.00

Підсумки тренінгу з оцінки ризиків.
Нагородження кращих учасників.

В. Цопа, доктор техн. наук, проф., міжнародний експерт, бізнестренер, міжнародний аудитор
О.Богданова, менеджер з виробничої безпеки праці та охорони
довкілля АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
І.Петченко, заступник генерального директора СП «Основа-Солсіф»

Практикум: управління ризиками для підлеглих,
психологічний аспект

В. Бєлов, психолог-тренер

Медогляди. Питання організації

Л. Харчук, начальник відділу з питань гігієни праці Державної
служби України з питань праці

Профзахворюваність в Україні: реєстрація та облік

А. Нагорна, ДУ «Інститут медицини праці НАМН», проф., член-кор.
НАМН України
І. Кононова, ст. наук. співробітник ДУ «Інститут медицини праці
НАМН України», канд. мед. наук

Методики оцінки впливу шкідливих виробничих чинників.
Практика проведення атестації робочих місць

Т. Ковальчук, заст. директора з клінічних питань Українського НДІ
промислової медицини (м. Кривий Ріг)

Атестація робочих місць. Проблеми нормування
фізичних факторів виробничого середовища

В. Назаренко, доктор біолог. наук Інститут медицини праці НАМН
України

Медичне обслуговування працівників у м. Києві.
Досвід

В. Гречківська, головний спеціаліст з профпатології ДУ «Інститут
медицини праці НАМН України»

11.30 –11.50

ПЕРЕРВА

Тренінг з надання домедичної допомоги

Т. Білько, доц. Національного університету біоресурсів і
природокористування України

14.00 – 15.00

17.00

ПЕРЕРВА

Безпечний стан об’єктів підвищеної небезпеки. Базова
директива ЄС, шляхи її впровадження в Україні

С. Бабенко, начальник відділу експертної роботи, ринкового нагляду
та надання адміністративних послуг Держпраці

Виконання робіт підвищеної небезпеки – на
декларативний принцип. Аудит з ОП

Д.Трохін, заступник директора ДП «Київський експертно-технічний
центр»

Регулювання ринку експертних послуг в Україні.
Підготовка експертів технічних

О.Лещенко, виконавчий директор Асоціації незалежних експертів
України «УКРЕКСПЕРТ»

Практикум з розслідувань

І. Петченко, заступник генерального директора
СП «Основа-Солсіф»
О. Богданова, менеджер з виробничої безпеки праці та охорони
довкілля АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»
Н.Ємельянова, начальник управління інспекційної діяльності
Держпраці
ЗАВЕРШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

* У програмі можливі зміни
* До участі запрошені представники Литви, Польщі, Азербайджану, Чехії, Хорватії, Білорусії, Німеччини, Канади.
* Передбачається робота консультаційної робочої групи Державної служби України з питань праці

