ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРЛМЛ
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ НАЧАЛЬНИКА
1НСТИТУТУДЕРЖАВНОГО Ш РАВШ ННЯ УСФЕР1
ЦИВШЬНОГО ЗАХИСТУ

Волянсъкого Петра Борисовича
доктора наук з державногоуправлтня, доцента,
Заслуженого лгкаря Укроти

,

Шановш колет дорой однодумщ!
щоденно
виконувати
сво1 зобов'язання
перед

Общяти легко,
а
людьми
в умовах сьогодення - нелегко.
Реальный стан справ I сучаст вимоги спонукали нас щг у 2013 р. зробити ршучг кроки на
вс1х напрямах дтльносгт навчального закладу, щоб досягти поступових / в той ж е час
радикальних змт. 1 це на сьогодт — факт, реальтсть.
Усвгдомлюючи свою вьдповгдальтсть перед вами, як керхвник, як людина, я не намагався
будуваты недосяжних плате. Так, планы були I самбт т та на перший погляд, нездшснет.
Разом з тим, упевнетсть в тому, що потужный потенщал нашого колективу, ваги
жижтевий досвьд I про фесюнал1зм, бажання позитивных змт стануть запорукою успцу мотивували мене на коттку працю в ттересах закладу та його персоналу.
Ще не все ми встигли зробити, але на мою думку, головным с те, що за цей час ми не
втратили жадного пращвника, забезпечили стабшьтсть виллати заробтно'1 тати та
максимальных социальных выжат, планове удосконалення навчальноь I науковоь роботи,
оновили матерюльну базу Ыституту.
Сьогодт я з впевнетстю можу констатувати, що в будь-яких сощально-економгчних
умовах колектт Ыституту державного управлтня у сферI цившьного захисту здатен
високопрофесшно, цтеспршовано I мотивовано вир иллуваши найскладтш/ завдання задля
подалыиого змщнення та розвитку.
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Подальший розвиток 1нституту гаранпя стабшьнсй роботи для вс1х
ствробггниюв, збереження робочих
М1сць та г1дне фшансове забезпечення.
Основа оргашзацй життед1ялъност1
колективу 1нотитуту - це увага та
повага до науково-педагопчного
пращвника, який 1 визначае науковоосвггшй та соцюкультурний ршень
закладу.
Забезпечення еприятливого сощальнопсихологичного кламату в колектив!,
мотив ац1я науково-педагопчних
працтникш до пщвищення знань та
ршня компетентное^, оновлення
навчальних програм 1 впровадження
тновацшних навчальних технологш.

Основы! тези 1 сутшсть программ
Подальший розвиток нашого 1нстигуту
залежить вщ науково-осв1тньо1,
сощально! та громадсько!
самореал1заци його ствробтяжав.
Впевнений, що у центр1 модел1
розвитку Гнституту мае бути людина викладач, науковець, пращвник-з и
потребами та штересами.
Пропонована програма розвитку
базуеться на усвщомленн1 того, що
«золотой фонд» 1нституту складають
ЙОГО СП1Вроб1ТНИКИ, а о новл е т
примпцення, сучасне обладнання 1
висок1 технологи слугують реал1зацп
цшей колективу, а не пщм1няютъ IX.

Г оловт бгт подаяьш ог робот и Ш УИЗ - заЗезпечення т со ки х пот зниш в
1) лш дсъкого пот енциалу, зокрема завдяки створенню умов для його осв1Тнього,
наукового та громадсько-культурно го розвитку, пщвищення ртн я правово! 1 сощальнсц
захищеноеи, юнування механизмов впливу кожного члена колективу на прийняття
управ Л1нських рнпень;
2) якосжё осепт их пот уг як головно! умови конкурентной спроможност1 у сфер1
цившьного захисту
спещал1ст1в,

1

пщготовка для оргашв

управлшня

в ис ококв ал1ф1кованих

3) пауковы хрозробок т а технологмчмих аш овацш для подальшого удосконалення та
приведения оргашзащ! заход 1в цив1 ль но го захисту на мшцях до ршня, якого потребуе
сучасне суспшьство;
4 )си н ер ги у т рикут нику «освгта - наука -ресурсы », що передбачае залежшсть
освггшх 1 науково-технолопчних результата вщ людських та матер 1 аль них ресурс1в,
пщтримку ДСНС УкраШи, центральних 1 М1 сцевих оргашв виконавчо! влади, допомогу
М1Жнародних оргашзацш,
5)
яко сп и культ урного г громадського ж ш пт я колективу 1нституту, вщкритос
нових щей та задумав;
6)Ш дж уЩ У Ц З як единого галузевого вищого навчального закладу шслядипломно!
ОСВ1ТИу сфер1 цив1Льного захисту в Украшт
Д осягнення ц и х результ ант м ож ливе завдяки реалхзаци
кт ькох пр1оршпепйв г завдань:
П риоритет 1. Д ем ократ ичне т аеф ект нвне управлт ня
Самореал 1зац1я сгпвроб1тник1в 1нституту е справжньою лише в атмосфер! демократ^,
належного управлшня його ресурсами (зокрема майном, бюджетними 1 позабюджетними
надходженнями), врахування професшних, демограф1Чних, сощальних штерес1в р1зних
груп, з яких складаеться колектив ЩУЦЗ, можливостей, як1 вщкриваютъся перед закладом
в ствпращ з органами влади 1 мюцевим самоврядуванням, м 1жнародними оргашзащями.

Д л я щього неоШ дно:
за результатами громадського обговорення внести змши до Статуту 1нституту та
запропонувати нов1 мехашзми учасп колективу в управлшш ВНЗ, гадвищити прозор1 Сть
р 1 шень кершних оргашв у кадровш, навчальнш та освггшй сферах, використанш майна та

ДОХОД1В,
за хшщативи трудового колективу розширити склад Вчено! ради 1нституту, гальгасть
робочих та дорадчих оргашв,
залучити колектив для розробки змш 1 доповнень до Програми перспективного розвитку
Щ^ЦЗ на 2014-2021 роки, що мае включати тага завдання та мехашзми 1х реал1зац11:
- створити спещал1зовану раду, вщкрити мапстратуру та асшрантуру 1 розширити

напрями, удосконалити навчальш програми 1осв1тню Д1яльшсть в цшому,
- тдгримувати фундамент альт 1 приклад ш науков! досладження;
- забезпечити згуртовашсть колективу, продуктившсть, взаемод1ю 1 взаемодопомогу;
- сприяти професшному розвитку та сощальному захисту ствроб 1Тнигав 1нституту,
-покращувати матер 1 альне стимулюв ання,
- розширювати м1жнародне
допомоги,

ствробгтицтво

та доступ

до техшчно! 1 гумаштарно!

- запровадити використання можливостей внутршньо! електронно! мерена, зменшити до
м1гамуму обсяг внутршнього паперового документообёгу;
- постшно оприлюднювати шформащю (зокрема ршення Вчено* ради, кошторис,
В1Домост1 про власшсть, майно, закушвл 1 , оренду прим1щень),
- сприяти прозорш Д1яльност1 оргашв управления
шляхом запровадження
на
оф1щйному веб-саип рубрики запитань 1 вщповщей, забезпечити систему оперативного
реагування назвернення члешв колективу;
-1 3 залученням Ради трудового колективу 1 Ради збор1в офщерш сформувати прозор1
та зрозумш1 критерп нарахування зароб1тног плати 13 загального та специального
фондш, надання надбавок та доплат;
- удосконалити систему матер1 ального, морального та кар’ерного стимулювання

сгавробггштав 1нституту на основе узгоджених колективом критерй'в,
водночас
оптим^зувавши штатний розпис пщроздшт, що безпосередньо не займаютъся науковою 1
ОСВ1ТНБОЮД1ЯЛЬН1СТЮ,
-постшно працювати над покращенням умов пращ викладачш та навчання слухачш,
забезпечивши безперебшний процес реконструкцй, ремонту та модершзащё прим 1щень
1нституту;
-виробити узгоджену полынку щодо орендарш примпцень (зокрема закладш харчування),
як1 мають пропонувати широкий та ягасний асортимент за гаишрнимицшами,
- сприяти пшьговому як1сному медичному забезпеченню сп1вроб1Тникт,
- систематично проводит шформащйт заходи щодо сутносп, попередження та боротьби
з корупщею, адаптацп' до наших реалш м 1 жнародного досвщу протидй цьому
явищу, оргашзовувати
просв1Тницыа
акщ!
та
публ1кувати
матер1али
антикорупц1 Йно1 спрямованост1 ;
- запровадити систему внутр1шнього аудиту сощально-психолопчного юпмату в
колектив1 1нституту, регулярно проводити опитування слухач1в щодоякост 1 навчального
процесу 1 умов навчання;
- продовжити практику пщгримання демократично! та дшово1 атмосфери у сто сунк ах
М1Ж кер!вництвом 1 персоналом 1нституту,
- забезпечити
передбачувашсть,
прогнозовашсть
результата
та
пр о пор Ц1ЙШстъ управ Л1нських
ршень, дотримання розподшу повноважень М1Ж
представницькими органами 1 структурами управления,
- на пост1Йн1 Й о снов 1 оприлюднюв ати шформащю про вакансй', штатний розпис,
конкурсш справи на веб-сайт1 1нституту 1 сприяти зменшенню суб’ективёзму пщ час
прийому на роботу чи кар’ерного зростання.
Прюриггет 2. Моёеригшцт / конкуремпоспролюжнгсть освтт
Переконаний, що в центр! навчального процесу повинен бути викладач. Вш мае бути
захищений не лише сощально, а також вщ паперотворчост1, забезпечений доступом
до шформащё, мати можлив1сть публ1кувати своё навчально-методичш 1 науков1
розробки коштом 1нституту.
Водночас, 1нститут мае гарантувати, що його слухач1 набуваютъ знань 1 навичок у сфер1
цив1льного захисту вщповщно до сучасних професШних вимог.

Шляхи реашщй':
- вщкривати нов1 напрями навчання,
державш органи на сучасному етат,

яких

потребуе ДСНС

Украши

та

шш1

- знайти оптимальну форму використання тестових технолопй, що не будутъ
швелювати практичш навички, а доповнять шпи методи контролю,
зб1льшити
автоном1ю кафедр у цих питаниях;
- планом! рно впроваджувати шновацй та 1нформацшн1 технологи у навчальний процес,
що не означатиме вщмову вщ класичних форм оргашзаци навчання;
- залучати ресурси для шформатизацп навчального
процесу,
обладнання
кафедр достатньою галыастю сучасних персональних комп’ютерш,
а аудиторш вщеотехшкою, мультимедшними комплексами та 1нгерактивними дошками;
- удосконалити систему рейтингового ощнювання освггшх, науково-дослщних та
шновацшних досягнень науково-педагопчних, педагопчних 1 наукових пращвнигав для
здорово! конкуренцп;
- розробити прозору та справедливу систему фшансування видання кращих монограф1й,
годручник1в, пщготовлених сговробггниками ЩУЦЗ, IX участ1 у робот1 рейгингових
конференщй та шших науково-осв1Тшх форумш;
- на основ1 пр!оритет1в Програми розвитку 1нституту залучати додатков1 кошти для
зд1йснення ремонту та розвитку матер1ально-техшчно1 бази закладу на планов1й основ1,
продовжити роботу
щодо
удосконалення
системи енергозабезпечення
та
енергозбереження в ЩУЦЗ за рахунок сучасних технолопй,
- колепально виробити критер!! спрямування кошт1в 13 спецфонду 1нституту на потреби
окремих структурних пщроздш1В.

Пртритет 3. Науш та тновацй
Науковець повинен мати деюлька вар1анг1в пщтримки своёх дослщжень: у рамках
державного, приватного чи М1жнародного ф1нансування. Цьому, без сумшву, сприятиме
набуття Гнститутом в1дпов1дного статусу.

Для забезпечення реагпзаци цього вважаю за необхщне:
-розробити систему матер1ального стимулювання персоналу 1нституту за науков1
публ1кац11 результата дослщжень у вщповщних виданнях,
- сформувати в рамках Програми перспективного розвитку ЩУЦЗ мехашзм шдтримки
приклад них дослщжень;
- виробити б1льш Д1евий порядок взаемодй 1нституту 13 структурними пщроздшами
ДСНС Украши,
структурами
репонального та м 1сцевого самоврядування, що
пщтримують прикладш дослщження,
- сприяти участ! ствробггнигав 1нститугу в конкурсах (зокрема мёжнародних) щодо
отримання гранта на проведения дослщжень;
- розширити коло госпдогов1рних проекта, що сприятиме налагодженню взаемодН 13
замовниками. Для цього потр1бно в1зуал1зувати досягнуп результата, сформувати базу
пропозищй техшчних розробок та шновацш, що була б доступною на веб-сайп
1нституту.

Пр1оритет 4. Гролшдське / культурне життя
Класичний институт в сучасних умовах е насамперед стльнотою, яка сповщуе
гумашстичш щнносп та прагнення до свободи, самовдосконалення, прогресу. Отже для
ЩУЦЗ е оргашчним р13номан1тна громадська активнють та повнощнне культурне життя.

Д л я реалгзш щ неовхедно;
- створити атмосферу максимального сприяння ус1м публ1чним акщям, культурным
ПОД1ЯМ, ЩО 1Н1ЩЮЮТЪСЯ у ЗЭКЛаД 1,

- забезпечити подальший розвиток традицш спортивного життя Злституту.
Ствробитники 1нституту повинн1 мати можлив1С1ъ повною м1рою використовувати свое
право на реагазащю 1шщатив, бути партнером адмшетрацП ВНЗ у вирпленш спшьних
проблем.
Враховуючи останн1 змши у сустльств1 та освггньому простора 1снуюч1 запити 1
прагнення громадян Украши до втшення у життя европейських щнностей, вважаю, що в
Програм1 йдеться не лише про посаду начальника 1нституту. Це питания повинно, також,
розглядатися у площ ит отримання вщ колективу кредиту довфи людиш, здатнш повести
1нститут до зазначено! мети в умовах осв 1Тньо1, ек0Н0М1ЧН01, пол1тично1 реформ,
загострення конкуренцй та шших чинникш впливу.
Впевнений, що вщ начальника 1нституту колектив очёкуе не лише розвитку освггнього 1
наукового напрямш д1яльност1, а й сподшаеться на прозор1, мщш людсьга стосунки,
вщсутшеть непорозум1нь М1Ж адмшютрашею 1 колективом, на вщкритий 1
демократичний стиль управлшня, забезпечення добробуту ус1х пращвншав.
Вшначатьним чинником з розв’язання окре елених завдань
€ людський фактор.
Ваша дов!ра 1 пщтримка - головга умови стабтьностЁ функщонування
1нституту та його подальшого розвитку як ВНЗ ДСНС Украши.

31 щирою повагою до вас,
вдячшетю за сшвпрацю та сподцванням на вашу дов1ру
П. Волянський

