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І. Загальні відомості та навчальний процес
1.1. Загальні відомості щодо організації навчального процесу
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (далі –
Інститут) утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. № 133 „Про створення Всеукраїнського науково-дослідного
інституту цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру та Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту” та функціонує відповідно до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 814-р „Питання Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту” і підпорядковується
Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Інститут є єдиним в Україні галузевим вищим навчальним закладом
післядипломної освіти у сфері цивільного захисту, що відповідно до п. 46 ст. 17
Кодексу цивільного захисту України здійснює функції з організації та
навчально-методичного забезпечення навчання (підвищення кваліфікації
цільового призначення) керівних кадрів і фахівців центральних та місцевих
органів виконавчої влади, інших державних органів влади, на яких поширюється
дія законів у сфері цивільного захисту.
У ст. 91 Кодексу цивільного захисту України „Навчання керівного складу
та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту” зазначено:
1. Для навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику в сфері цивільного захисту, спільно з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування утворюються
навчально-методичні центри сфери цивільного захисту.
2. Особи керівного складу та фахівці органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, в перший рік
призначення на посаду і періодично один раз на три - п’ять років зобов’язані
проходити навчання з питань цивільного захисту у відповідних навчальнометодичних центрах сфери цивільного захисту.
3. Навчання проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок
коштів Державного бюджету України.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, органи місцевого самоврядування визначають щорічну потребу в
навчанні керівного складу та фахівців, забезпечують періодичність його
проведення та закріплюють на правах оперативного управління або передають у
власність навчально-методичним центрам сфери цивільного захисту
підприємства, установи та організації, приміщення, споруди та інше майно,
необхідне для забезпечення їх діяльності.
5. Центральний орган виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у
сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль)
за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
та вживає заходів для усунення виявлених недоліків.
6. План комплектування з навчання зазначених осіб затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Також відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
23 жовтня 2013 р. № 819 „Про затвердження Порядку проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту” Інститут виконує функції
головного навчально-методичного центру.
Інститут у 2015-2017 рр. брав безпосередню участь у розробці та
супроводу розпоряджень Кабінету Міністрів України:
– від 16 вересня 2015 р. № 945-р „Про затвердження плану
комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період з
1 вересня 2015 р. по 30 червня 2016 року”;
– від 23 серпня 2016 р. № 611-р „Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на період з 1 вересня 2016 р.
по 31 грудня 2017 року”;
– від 20 грудня 2017 р. № 962-р „Про затвердження плану комплектування
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту слухачами з числа
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на 2018 рік”.
Враховуючи напружений нинішній соціально-економічний стан та Указ
Президента України від 14 січня 2015 р. № 14/2015 „Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2014 року „Про деякі
оборонно-мобілізаційні питання”, актуальність навчання громадян України, в
тому числі при терористичних загрозах, є одним з головних завдань країни,
зокрема Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Указу Президента України від 12 березня 2015 р.
№ 139/2015 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 18 лютого 2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної
безпеки України” (пункту 6 рішення РНБО) „ДСНС України невідкладно
посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і
начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечити проведення для
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту”.
Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р.
№1556-VII Інститут здійснює освітню діяльність згідно з ліцензією
Міністерства освіти і науки України (Серія АЕ № 636109) та включений до
реєстру вищих навчальних закладів України (Довідка про включення вищого
навчального закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України
від 22.12.2010 № 110Д-848).

Одним з головних напрямів навчання громадян у сфері цивільного захисту
в таких країнах як США, Франція, Польща, Білорусь є післядипломна освіта.
Це, насамперед, свідчить про важливість післядипломної освіти та підкреслює її
державницьке значення.
1.2. Контингент слухачів
В Інституті протягом 2017 року проходили навчання слухачі наступних
категорій:
І. Функціональне навчання у сфері цивільного захисту (керівний склад та
фахівці міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади).
ІІ. Перепідготовка (надання другої вищої освіти) за спеціальністю
«Пожежна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (заочна
форма навчання, термін навчання – 2 роки).
ІІІ. Вивчення англійської мови керівним складом і фахівцями аварійнорятувальних та спеціалізованих формувань.
ІV. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту:
- посадові особи з питань цивільного захисту суб’єктів господарювання;
- керівний склад та фахівці органів управління системи авіаційного
пошуку та рятування з питань цивільного захисту.
V. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад
(«Б» та «В») у сфері цивільного захисту ( галузь знань 07 «Управління та
адміністрування»).
VІ. Підвищення кваліфікації викладачів навчальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності» та «Цивільний захист».
VІІ. Підготовка з домедичної допомоги для психологів та рятувальників
ДСНС.
VІІІ. Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки.
ІХ. Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту.
Х. Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів
ДСНС.
Всього Інститут провів навчання в 2017 році для 3110 осіб, з них:
- на базі Інституту пройшло навчання 1316 осіб (за державним
замовленням – 1143, на договірних засадах - 173),
- виїзні заняття та на виконання окремих доручень ДСНС проведено
заходи з 1794 особами.

1.3. Методичне забезпечення
Одним із критеріїв для отримання вищим навчальним закладом ліцензії та
підтвердження акредитації є відповідність фонду бібліотеки завданням цієї
освітньої установи, насамперед – навчальним. У зв’язку з цим, моделювання та
формування науково-освітніх ресурсів та інформаційне забезпечення навчальновиховного процесу є одним із найактуальніших завдань вищого навчального
закладу та його бібліотеки.
У кожному ВНЗ освітній процес має свої особливості, що визначаються
специфікою напрямів науково-методичної роботи, кваліфікацією викладацького
складу. Це позначається на особливостях діяльності бібліотеки як невід’ємної
складової навчального закладу.
Відповідно до Закону України „Про вищу освіту” та постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” визначається завдання
про впорядкування роботи щодо забезпечення навчального процесу навчальнометодичною літературою з метою підвищення якості освіти.
В Інституті приділяється значна увага методичному забезпеченню
навчального процесу. Створено фонди навчально-методичних розробок,
вживаються заходи щодо підвищення ефективності використання методичних
матеріалів та посібників.
Одним із напрямів роботи бібліотеки є збереження та популяризація
наукового та педагогічного доробку науково-педагогічних працівників Інституту.
Це відображено в електронному каталозі
Інституту у відповідних
класифікаторах: „Праці викладачів”, „Автореферати”, „Монографії”, „Методичні
матеріали”, де розміщені матеріали монографій, навчальних посібників,
наукових статей, тез доповідей, навчально-методичних розробок.
Перелік посібників, методичних вказівок, рекомендацій, виданих протягом
2017 року, наведено в таблиці 1.
Протягом 2017 року в Інституті підготовлено 3 навчальні посібники та
навчально-методичні роботи, схвалені Вченою радою ІДУЦЗ.
Таблиця 1

№ з/п

1
1.

ПЕРЕЛІК
посібників, методичних вказівок, рекомендацій,
виданих протягом 2017 року
ПІБ
Назва
рік
видання
2

3
Методичні вказівки, рекомендації
Практичний порадник з
організації цивільного захисту
в територіальних громадах

кількість

4
2017

5
1

1

2

3
Посібники
Організація цивільного
захисту під час реформування
місцевого самоврядування та
територіальної організації
влади в Україні

О.Я. Лещенко,
В.М. Михайлов,
Н.М. Романюк,
В.О. Скакун;
за заг. редакцією
М.О. Маюрова,
П.Б. Волянського
3.
Є. Ю. Литвиновсь- Теоретичні та організаційнокий, В. В. Бегун,
методичні засади
С. В. Гелдаш
проектування освітньої
діяльності навчальнометодичних установ
цивільного захисту
Всього
12
2.

4

5

2017

1

2017

2

Сучасні бібліотеки розвивають традиційні функції з накопичення і
первинної обробки інформації: створюють фонди книг і журналів у форматі
електронних каталогів.
Тому перспективними напрямами роботи бібліотеки Інституту є:
– створення нових електронних баз даних: статті у фахових виданнях з
переліку ВАК; газетні та журнальні публікації; публікації статей семінарів,
конференцій;
– проведення підготовки та видання бібліографії наукових праць науковопедагогічних працівників Інституту та узагальнення діяльності закладу за весь
період його історії.
Визначено уповноважених щодо співпраці кафедри з бібліотекою, які
забезпечуюють надання бібліографічних описів монографій, підручників,
довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників,
опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах,
бібліографічних видань, електронних ресурсів на флеш-носіях до бібліотеки, що
дає можливість у подальшому створити на базі відповідного порталу зведену
базу даних видавничої діяльності та автоматизований бібліотечноінформаційний центр, який має забезпечувати доступ до інформації, незалежно
від місця її зберігання, і є навігатором у світі інформаційних освітніх послуг.
1.4. Організація навчання
Освітній процес в Інституті здійснюється відповідно до вимог Кодексу
цивільного захисту України, Кодексу законів про працю України, Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», на виконання відповідних наказів
ДСНС, Положення про організацію освітнього процесу в Інституті державного
управління у сфері цивільного захисту тощо.

–
Функціональне навчання слухачів відповідно до Кодексу цивільного
захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р.
№ 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з
питань цивільного захисту» у 2016/2017 навчальному році проводиться згідно з
Планом комплектування Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, на
період з 1 вересня 2016 р. по 31 грудня 2017 р., затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 611-р.
–
Перепідготовка слухачів за спеціальністю «Пожежна безпека» у
галузі «Цивільна безпека» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» з
терміном навчання 2 роки за заочною формою навчання проводиться відповідно
до графіка навчального процесу.
–
Навчання слухачів з вивчення англійської мови керівним складом та
фахівцями аварійно-рятувальних та спеціалізованих формувань ДСНС
проводиться відповідно до наказів ДСНС від 02.09.2016 № 424
«Про організацію курсів з англійської мови для персоналу ДСНС України у
2016/2017 навчальному році» та від 15.09.2017 № 501 «Про організацію курсів
англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018 навчальному році».
–
Підвищення кваліфікації державних службовців V – VІІ категорій
посад у сфері цивільного захисту в галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» проводиться відповідно до наказу ДСНС від 23.12.2016 № 689
«Про організацію навчання у системі післядипломної освіти у 2017 році» та
окремих доручень ДСНС від 07.03.2017 № В-43 та від 18.10.2017 № В-166 «Про
навчання персоналу за професійною програмою підвищення кваліфікації в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту».
–
Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності» (далі – БЖД), викладачів дисципліни «Цивільний захист»
(далі – ЦЗ) для вищих навчальних закладів України проводиться відповідно до
ст. 60 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII, наказу
МОН України від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів», ліцензії Міністерства освіти і науки
України від 10.03.2015 р. серія АЕ № 636109 та рішення Акредитаційної комісії
від 30 червня 2015 р., протокол № 117, за відповідною програмою та графіком
навчання.
–
Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України
від 10.03.2015 (серія АЕ № 636109) здійснюється підвищення кваліфікації
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, начальницького складу органів
і підрозділів служби цивільного захисту та керівного складу і фахівців сил
цивільного захисту в галузі знань «Цивільна безпека», а саме:
– підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців авіаційного
пошуку і рятування;
– підвищення кваліфікації посадових осіб з питань цивільного захисту
суб’єктів господарювання.

–
Навчання слухачів з домедичної допомоги проводиться відповідно до
вимог Кодексу цивільного захисту України, ст. 12 Закону України «Про екстрену
медичну допомогу», Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які
зобов’язані надавати домедичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 листопада 2012 р. № 1115, та наказу ДСНС від
16.07.2014 № 392 «Про організацію домедичної підготовки та підвищення
кваліфікації рятувальників ДСНС України» та листів ДСНС від 04.09.2017 №
28-404/01 та від 18.10.2017 № 28-477/01 «Про проведення навчання з
домедичної підготовки».
–
Навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки здійснюється
відповідно до наказу МВС України від 11.09.2014 № 935 «Про Порядок
затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки,
організації та контролю їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 7 жовтня 2014 р. за №1204/25981, та наказу ДСНС від 30.01.2015
№49 «Про впорядкування питань погодження структурними підрозділами
апарату ДСНС України програм навчання посадових осіб з питань пожежної
безпеки».
–
Короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних працівників
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту здійснюється відповідно
до наказу ДСНС від 18.02.2016 № 77 «Про організацію щорічного
короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту»
та наказу ДСНС від 23.12.2016 № 689 «Про організацію навчання у системі
післядипломної освіти у 2017 році».
–
Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та
підрозділів ДСНС, започатковане з 2017 року, здійснюється відповідно до наказу
ДСНС від 23.12.2016 № 689 «Про організацію навчання у системі
післядипломної освіти у 2017 році».
1.5. Робота Інституту в частині вивчення іноземних мов
З 2001 року, за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні на базі Інституту
проводяться заняття з вивчення англійської мови за мовним стандартом НАТО
STANAG 6001. Навчання здійснюється за 4 рівнями:
СМР 0+ – завчений мінімум (початковий);
СМР 1 – виживання (елементарний);
СМР 1+ – виживання (поглиблений);
СМР 2 – функціональний.
З 2001 року курс вивчення англійської мови пройшли близько 1500 осіб –
працівників системи ДСНС. Провідним методом навчання є комунікативний
метод, що дає змогу зосередити увагу на розвитку саме мовленнєвих навичок у
слухачів. Середня кількість слухачів протягом навчального року складає 90 осіб,
але за останні роки, завдяки підтримці керівництва Служби відбувається
збільшення кількості слухачів: 2014/2015 – 122 особи, 2015/2016 рік – 89 осіб,
2016/2017 – 127 осіб.

Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255
«Про затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та
використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам
начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та використання»,
наказу ДСНС України від 20.04.2011 № 430 «Про внесення змін до наказу МНС
від 01.12.2008 № 808» та наказу Інституту від 13.01.2014 № 9
«Про затвердження Положення про мовне тестування» кандидати на службу на
посади «диспетчер пожежного зв’язку» та «радіотелефоніст аварійнорятувального підрозділу (частини, загону)» проходять усне та письмове
тестування на встановлення рівня англійської мови.
За сприяння ДСНС та Відділу оборонного співробітництва Посольства
США в Україні лінгафонний клас було оснащено сучасним комплектом
обладнання.
У зв’язку з проведенням в Україні в 2017 році Міжнародного конкурсу
«Євробачення» розроблено навчальну програму з вивчення англійської мови (за
професійним спрямуванням) для категорії: «диспетчерський склад ДСНС
України». Започаткований напрям є дуже актуальним для системи ДСНС та
України в цілому.
Відповідно до окремого доручення ДСНС від 22.11.2016 №В-248
«Про підготовку англомовних диспетчерів на час проведення «Євробачення
2017» проведено заняття з вивчення англійської мови з 31 співробітником ГУ
ДСНС України у Київській області та у м. Києві, які були задіяні під час
чергування на пунктах зв’язку в період проведення «Євробачення 2017».
Щорічно за відповідними наказами ДСНС України Інститут здійснює
навчання з вивчення англійської мови персоналу ДСНС України.
На сьогоднішній день на виконання наказу ДСНС від 15.09.2017 № 501
«Про організацію курсів з англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018
навчальному році» в Інституті розпочато навчання на курсах англійської мови за
мовним стандартом NАТО American Language Course “STANAG-6001” для 98
осіб.
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту постійно
звітує перед ДСНС про хід навчання з вивчення англійської мови
співробітниками ДСНС.
Викладачі мовної підготовки беруть участь у всіх міжнародних заходах,
що проводяться в Інституті, зокрема міжнародних тренувань з практичного
використання системи спеціальної методології для навчань експертів з
реагування у разі виникнення масштабних надзвичайних ситуацій «МакСім» у
рамках міжнародного проекту Україна-Швеція «Стандартизація українського
кризового управління у сфері реагування на надзвичайні ситуації» та семінарі з
кризової комунікації під час надзвичайних ситуацій групою тренерів Агентства
із зменшення загрози Міністерства оборони США, а також пройшли підвищення
кваліфікації за програмами тематичних семінарів у Дипломатичній академії при
МЗС України та Регіональному офісі англійської мови при Посольстві США в
Україні, підвищили кваліфікацію за програмою «Інноватика у викладанні
романо-германських мов» в Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова.

1.6. Ліцензування та акредитація
Інститутом проводиться освітня діяльність згідно з ліцензією МОН
України від 10.03.2015 (серія АЕ № 636109), а саме:
1. Перепідготовка спеціалістів з напряму «Цивільна безпека» за
спеціальністю «Пожежна безпека» (заочна форма навчання, освітньокваліфікаційний рівень – «спеціаліст»);
2. Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
начальницького складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту в галузі знань «Цивільна
безпека»;
3. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни «Безпека
життєдіяльності» (рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р.,
протокол № 117);
4. Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій посад
у сфері цивільного захисту в галузі знань «Управління та адміністрування»;
5. Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни «Цивільний захист»
для вищих навчальних закладів України;
1.7. Державна атестація слухачів
Формою державної атестації є складання слухачами заочної форми
навчання державного екзамену та захист дипломних проектів (робіт). Державна
екзаменаційна комісія (далі – ДЕК) створюється щорічно у складі голови, його
заступника та членів комісії.
Голова ДЕК призначений наказом ДСНС України від 09.12.2016 № 634
«Про роботу державних екзаменаційних комісій з персонального розподілу
випускників навчальних закладів цивільного захисту у 2017 році», заступник,
члени комісії та секретар призначені наказом ІДУЦЗ від 20.12.2016 № 141 «Про
організацію роботи Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) Інституту у 2017
році».
В 2017 році в Інституті завершили навчання 44 слухачі заочної форми
навчання за спеціальністю «Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» у галузі знань «Цивільна безпека» (термін навчання 2 роки).
1.8. Робота бібліотеки
Робота бібліотеки впродовж 2017 року була спрямована на збереження і
збагачення
її
ресурсної
інформаційно-інтелектуальної
потужності,
впровадження новітніх інформаційних технологій у всі сфери виробничої
діяльності, створення комфортного інформаційного середовища для задоволення
потреб користувачів.
Для забезпечення сучасного рівня системної організації документноінформаційних ресурсів та обслуговування користувачів у бібліотеці триває
впровадження інформаційних технологій обробки, зберігання і розповсюдження
інформації та знань, відбуваються поступові трансформаційні зміни

організаційно-технологічної бази забезпечення суспільних інформаційних
потреб.
Бібліотечний фонд на 31.12.2017 становить 11087 облікових одиниць, в т.ч.
навчальна література - 8794 прим., художня література – 2304 прим.
Важливе місце відводиться роботі з ефективного, раціонального
користування фондом. Необхідною умовою для цього є уніфікований, чіткий
облік документів, складання і оформлення бібліографічних описів, ведення
системи каталогів. Тому в 2017 році бібліотека працювала у 2-х напрямах:
створення довідкового апарату та комплектування фонду.
Проводилась робота з визначення розділів систематичного каталогу, що
приведені у відповідність до видання таблиць ББК.
Фонди бібліотеки систематично поповнюються періодичними виданнями.
Кількість назв газет і журналів, що передплачуються бібліотекою, залишається
стабільною. Абсолютна більшість періодичних видань пов’язана із
задоволенням читацьких запитів.
У 2017 році для передплати журналів та газет було витрачено
13840,45 грн. (2 газети і 9 журналів).
На 2018 рік зроблено передплату періодичних видань на суму 16395,68
грн., серед яких фаховий журнал «Вісник Національної академії державного
управління при Президентові України».
Обслуговування користувачів є головною функцією, що формує імідж
бібліотеки серед користувачів, визначає її місце серед підрозділів Інституту.
Цю роботу було спрямовано на забезпечення повного, якісного і
оперативного бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових і науковопедагогічних працівників, співробітників Інституту, слухачів згідно з їх
інформаційними запитами.
Основні завдання, над якими працювала бібліотека протягом 2017 року:
- повне оперативне задоволення потреб користувачів у інформації і
покращення якості їх обслуговування в автоматизованому режимі;
- довідково-інформаційне обслуговування;
- систематичне підвищення професійного і культурного рівня
обслуговування;
- робота з картотекою доукомплектування;
- проведення заходів стосовно збереження фонду бібліотеки;
- культурно-просвітницька робота.
Значна увага приділялась культурно-просвітницькій роботі. За 2017 рік
було проведено літературно- інформаційні години:
«Як перемогти гнів?»
«Перфекціонізм - позитивна і негативна сторони»;
«Поезія - покликання душі».
«Професійне вигорання особистості» (проведена науковим
співробітником Науково-методичного центру мережі освітніх
установ цивільного захисту Ю.Г. Ковровським);
“ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ - баланс роботи та життя” (проведено
науковим співробітником наукового відділу М.М. Назаренко).

Щомісячно формувалися тематичні книжкові виставки
згідно з
відзначенням Державних свят.
У ком’ютеризованому режимі за допомогою програми «УФД/Бібліотека»
здійснювалися виробничі процеси індивідуального та сумарного обліку нових
надходжень документів і каталогізація, формування електронного каталога.
Електронна сторінка – візитна картка бібліотеки у інформаційному
просторі та органічна складова системи бібліотечно-інформаційного
забезпечення.
На сайті Інституту
створено сторінку «Електронна бібліотека» з
повноцінним інформаційно-пошуковим порталом, що дає змогу всім
користувачам отримувати інформацію. Сторінка складається з 9 розділів.
На сторінці «На допомогу викладачу» за наданням матеріалів науковим
співробітником наукового відділу Є.Ю. Литвиновським розміщено інформації:
“Рейтинги як інструмент розвитку лідерського потенціалу університетів”.
Мета модулю - розвиток управлінської компетентності керівників закладів
вищої освіти шляхом розкриття сутності рейтингів та механізму їх впливу
на освітню політику.
«Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах".
"Академічна доброчесність –дієвий інструмент забезпечення якості вищої
освіти".
“Сучасні освітні тренди”.
Завдання бібліотеки, як і раніше, полягає у задоволенні інформаційних
потреб користувачів, які прагнуть отримати весь комплекс сучасних
інформаційних послуг, а бібліотека має надавати їх. Новітні тенденції
спонукають бібліотеку шукати інноваційні шляхи розвитку, враховуючи
готовність до радикальних перетворень професійного середовища і підвищення
професійної компетентності. Беручи до уваги ці тенденції, бібліотека постійно
розвивається, вдосконалює внутрішньобібліотечні технології, впроваджує нові
форми і методи обслуговування. Зміст бібліотечно-інформаційної діяльності і
надалі буде визначатися, перш за все, можливостями інформаційнокомунікаційних технологій, спонукаючи рухатися вперед і адаптуватися до
нових умов.
1.9. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Згідно із матеріалами, що готувалися для оформлення ліцензій на різні
види освітньої діяльності, матеріально-технічну базу Інституту адаптовано для
проведення занять з усіх напрямів освітньої діяльності. Приміщення кафедр та
навчально-матеріальна база відповідають санітарно-технічним нормам та мають
відповідні умови для їх експлуатації (висновок СЕС Подільського р-ну м. Києва
від 16.03.2012, Державної інспекції техногенної безпеки України від 27.01.2012,
Територіального управління державної служби гірничого нагляду та
промислової безпеки України у Київській області та м. Києві від 21.03.2012).
На даний час загальна площа Інституту складає 3 833 м2 (навчальна площа
– 1122 м2), до складу якої входить головний корпус по вул. Вишгородській, 21,
де розташовано лекційні аудиторії, кабінети, викладацькі та навчальні класи.

Інститут має медичний пункт із сучасним медичним обладнанням.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів і слухачів є
бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації, в тому числі власна
електронна бібліотека.
Бібліотека Інституту має один читальний зал на 20 посадкових місць
(співвідношення 8:1 посадкових місць у власних читальних залах до загального
контингенту слухачів). Також Інститут має лекційну залу на 100 посадкових
місць, що розташована на 3 - му поверсі будівлі.
У кожного викладача в наявності службовий персональний комп’ютер,
оснащений сучасними процесорами типу Pentium, AMD, Celeron, Duron.
На даний час у навчальному процесі використовується комп’ютерний клас,
де розміщено 13 комп’ютерів, підключених до інтернету. Під час самостійної
підготовки слухачі мають змогу використовувати персональні комп’ютери із
підключенням до інтернету.
У навчальному процесі використовуються як базове програмне
забезпечення, так і авторські програми, створені безпосередньо в Інституті та
пристосовані для вивчення спеціальних дисциплін. На сьогодні створено та
підтримується Міжвузівський науково-освітній портал ВНЗ ДСНС України.
1.10. Співпраця Інституту з міжнародними організаціями
12 липня 2017 р. на базі Інституту проведено робочу зустріч з фахівцями
Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї Державного
Департаменту США з питань ідентифікації та відбору проб ЗМЗ в умовах
загрози ураження бойовими отруйними речовинами.
З 23 по 27 жовтня 2017 р. на базі Інституту Агентством із зменшення
загрози Міністерства оборони США та Державним університетом Луїзіани
проводився Тренінг з обізнаності щодо біологічної зброї, організований за
підтримки ДСНС України. До заходу було залучено представників ДСНС, МВС,
Держприкордонслужби, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ,
Держпродспоживслужби.
В рамках Програми візиту в Україну делегації Федерального відомства у
справах захисту населення та допомоги при катастрофах ФРН 15 серпня 2017 р.
на базі Інституту проведено робочу зустріч з представниками німецької
делегації щодо обговорення питань подальшого співробітництва у сфері
цивільного захисту.
З 9 по 13 жовтня 2017 р. представники Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у складі 16 осіб перебували у Федеративній Республіці
Німеччина, де брали участь у Базовому курсі «Організація заходів цивільного
захисту та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій у Німеччині для
представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій».
Від Інституту в заходах брав участь заступник начальника ІДУЦЗ (з
науково-дослідної роботи) підполковник служби цивільного захисту, кандидат
технічних наук, доцент А.В. Пруський.
Захід проходив у рамках двостороннього проекту «Посилення
спроможностей України у сфері цивільного захисту» та фінансової підтримки
Федерального міністерства закордонних справ.

ІІ. Наукова та науково-технічна діяльність у 2017 році
2.1. Загальні відомості
Головною метою наукової і науково-технічної діяльності Інституту є
отримання та використання нових знань для розв’язання технологічних,
економічних, соціальних та гуманітарних проблем, спрямованих на підвищення
рівня ефективності функціонування системи цивільного захисту держави та
інтеграцію їх результатів у навчальний процес Інституту, практику дій органів
управління всіх рівнів, підрозділів і служб ДСНС України.
Ця мета досягалася шляхом виконання науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, проведення наукових досліджень і розробок, у ході
навчально-виховного процесу, заходів професійної підготовки та повсякденної
діяльності, підготовки до видання навчальної та наукової літератури, проведення
та участі у наукових конференціях та семінарах, підготовки наукових та науковопедагогічних кадрів для Інституту.
2.2. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
Основні заходи наукової і науково-технічної діяльності Інституту
визначені:
1. Планом наукової і науково-технічної діяльності Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту на 2017 рік
2. Тематичним планом ініціативних науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту на 2017 рік.
Планом наукової і науково-технічної діяльності Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту на 2017 рік на замовлення структурних
підрозділів ДСНС України передбачено співвиконання 9 науково-дослідних
робіт та виконання 1 науково-дослідної роботи:
Департаменту реагування на надзвичайні ситуації – чотири роботи (одна –
перехідна та три – нові);
Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям – чотири роботи (дві –
перехідні та дві – нові);
Департаменту організації заходів цивільного захисту – дві нові роботи.
із вказаних науково-дослідних робіт – три планується завершити у
2018 році.
Тематичним
планом
ініціативних
науково-дослідних,
дослідноконструкторських робіт Інституту державного управління у сфері цивільного
захисту на 2017 рік заплановано до виконання дев’ять науково-дослідних (НДР)
та одну дослідно-конструкторську роботу(ДКР).
Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
заплановано за трьома науковими напрямами:
- державне управління та державна служба у сфері цивільного захисту;
- забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів та населених
пунктів;

- система перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу та
фахівців у сфері цивільного захисту.
При цьому передбачено сім НДР і одну ДКР завершити у 2017 році. Дві
НДР є перехідними, завершення їх планується у 2018 році.
НДР і ДКР виконуються науковими колективами 5 кафедр, науковометодичного центру мережі освітніх установ ЦЗ і наукового відділу Інституту та
розподілені між підрозділами, що є головними виконавцями, наступним чином:
кафедра організації заходів цивільного захисту – 1 НДР;
кафедра організації управління у надзвичайних ситуаціях – 2 НДР;
кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення
– 2 НДР;
кафедра домедичної підготовки та організації психофізіологічної
діяльності – 1 НДР;
кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними
проектами – 1 НДР;
НМЦ мережі освітніх установ ЦЗ – 1 НДР і 1 ДКР;
науковий відділ Інституту – 1 НДР.
За 2017 рік відповідно до Плану завершено виконання та поставлені на
державний облік 8 НДР та 1 ДКР, а саме:
- «Дослідження організації підготовки та підвищення кваліфікації фахівців
з питань цивільного захисту» (кафедра організації управління у НС спільно з
науковим відділом Інституту);
- «Створення бази даних інформаційних ресурсів системи підготовки
населення до дій у надзвичайних ситуаціях» (ДКР) (науково-методичний центр
мережі освітніх установ ЦЗ спільно з науковим відділом Інституту);
- «Дослідження техногенно-екологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи на сучасному етапі» (кафедрою профілактики пожеж та безпеки
життєдіяльності населення та спільно з науковим відділом Інституту);
- «Методичні аспекти з прийняття рішень на застосування сил цивільного
захисту суб’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях» (кафедра
організації управління у НС спільно з науковим відділом Інституту);
- «Дослідження шляхів удосконалення послідовності та змісту роботи
органів управління цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях» (науковий
відділ);
- «Дослідження пожежної небезпеки об’єктів метрополітенів» (кафедра
профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення);
- «Удосконалення порядку психофізіологічних досліджень співробітників
сфери цивільного захисту» (кафедра домедичної підготовки та організації
психофізіологічної діяльності);
- «Наукове обґрунтування Методичних рекомендацій з реалізації завдань
центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту» (кафедра
організації заходів цивільного захисту);
- «Наукове обґрунтування реалізації заходів цивільного захисту в
об'єднаних територіальних громадах» (науково-методичний центр мережі
освітніх установ цивільного захисту).

Інші НДР виконуються відповідно до визначених термінів.
Інститутом, за участю структурних підрозділів апарату ДСНС, УкрНДІЦЗ
та НУЦЗ України, підготовлений План наукової і науково-технічної діяльності
Інституту на 2018 рік та Тематичний план ініціативних науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт Інституту на 2018 рік, розглянуті та схвалені
Вченою радою Інституту.
2.3. Освітні інноваційні технології
З метою впровадження освітніх інноваційних технологій та науковометодичного забезпечення діяльності навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту в рамках виконання Плану наукової та науково-технічної
діяльності виконуються дослідження за наступними темами: “Формування
професійної компетентності педагогічних працівників навчально-методичних
центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності” та “Створення бази
даних інформаційних ресурсів системи підготовки населення до дій у
надзвичайних ситуаціях”.
За науково-дослідною темою “Формування професійної компетентності
педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності” за звітний період досліджено сутність та зміст поняття
професійної компетентності і визначено науково-теоретичні та концептуальні
засади формування професійної компетентності педагогічних працівників.
Проведено шість круглих столів та три наукових семінари з обговорення
шляхів підвищення професійної компетентності педагогічних працівників
навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності.
Наступним етапом виконання науково-дослідної роботи стала апробація
розробленого практичного заняття з використанням методу аналізу конкретних
навчальних ситуацій за обраною програмною темою: “Координація діяльності,
пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій,
запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації”.
Апробація практичного заняття та підготовлених навчально-методичних
матеріалів здійснювалась в рамках короткострокового підвищення кваліфікації за
категоріями педагогічного складу навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту: “викладачі обласних та міст курсів удосконалення керівних кадрів”,
“майстри виробничого навчання“, а також у навчальній групі “державні службовці
V-VІІ категорій посад”. На пробні заняття було запрошено керівний склад і науковопедагогічних працівників Інституту.
За результатами проведеного дослідження підготовлено Методичні
рекомендації з формування професійної компетентності педагогічних
працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій і макет
Практикуму для педагогічних працівників навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з проведення практичних занять
за методом аналізу конкретних навчальних ситуацій.
Також Інститутом завершено виконання дослідно-конструкторської роботи
“Створення бази даних інформаційних ресурсів системи підготовки населення

до дій у надзвичайних ситуаціях”. За звітний період проведено теоретичний
аналіз проблеми створення, впровадження та адаптації інформаційних
технологій в системі підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
Узагальнено фото-відеоматеріали з досвіду роботи органів і підрозділів ДСНС
України та розроблено базу даних інформаційного забезпечення системи
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. Проведено роботу щодо
її впровадження в освітню діяльність навчально-методичних центрів сфери
цивільного захисту. В Інституті на постійній основі функціонує інформаційнодовідковий відеокуточок з питань цивільного захисту.
ІІІ. Робота з персоналом
3.1. Кадрове забезпечення навчального процесу
Для забезпечення навчального процесу в Інституті функціонує навчальнометодичний відділ та 5 кафедр, в яких за штатом - 27 посад науковопедагогічних працівників та 2 посади педагогічних працівників. Науковопедагогічні посади укомплектовано у повному обсязі. В Інституті працює 7
докторів наук та 29 кандидатів наук. Протягом 2017 року пройшли підвищення
кваліфікації серед науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників
11 осіб.
3.2. Попередження корупційних проявів
Робота щодо недопущення проявів корупції в Інституті проводиться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706
„Питання запобігання та виявлення корупції”, наказів ДСНС України від
01.12.2015 № 600 „Про затвердження Інструкції з провадження антикорупційних
заходів у системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій” та від
09.12.2015 № 626 „Про затвердження Порядку інформування ДСНС України
щодо подій, пов’язаних із вчиненням правопорушень”. Протягом 2017 року
проведено 19 заходів (семінарів, занять в системі службової підготовки, лекцій,
круглих столів) на тему антикорупційного законодавства із залучення 514 осіб,
стан протидії корупції 6 разів розглядався на нарадах керівного складу
Інституту. В приміщенні Інституту на першому поверсі розміщено телефони
довіри та інформація щодо запобігання корупційним правопорушенням.
Відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” в
Інституті проведено заходи щодо подання електронних Декларацій про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік. Відомості
подали у повному обсязі, визначеному відповідним переліком посад Інституту.
Враховуючи зазначене та проведені практичні заходи, вчинення корупційних
правопорушень персоналом Інституту не допущено.
3.3. Соціальний захист
В Інституті працює 8 ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, 8
учасників бойових дій, 11 інвалідів, 2 багатодітних працівників, яким надавався

соціальний захист згідно з чинним законодавством України.
3.4. Культурно-масова та спортивна робота
Протягом року до знаменних та пам’ятних дат було проведено 11
урочистих зборів працівників Інституту, три святкові концерти за участю
представників центру музичного мистецтва ДСНС України. Протягом року в
бібліотеці Інституту 6 разів проводились інформаційно-літературні години.
На базі Інституту відбулись заходи Всеукраїнського форуму «Молодь – за
безпечний світ».
Ініціативною групою Інституту за рахунок власних сил підтримується
належний стан приміщень спортзалу та спортивного знаряддя, проводятся
турніри з настільного тенісу.
На постійній основі з особами начальницького складу проводяться заняття
з фізичної підготовки.
ІV. Господарська діяльність
4.1. Матеріально-технічне забезпечення
Підрозділами матеріально-технічного забезпечення протягом 2017 року
проводилась робота із забезпечення структурних підрозділів Інституту
матеріально-технічними засобами, зміцнення транспортної дисципліни,
належному утриманню і охорони будівлі та прилеглої території.
Для забезпечення навчального процесу та життєзабезпечення Інституту
протягом 2017 року було отримано від ДСНС України матеріально-технічну
допомогу (ПММ, майно РХБЗ, автомобіль), а також проведено закупівлі
комп’ютерної техніки, меблів, канцелярських товарів та інших матеріальних
цінностей.
Протягом року в Інституті здійснювались закупівлі через електронну
систему торгів ProZoro, що дало змогу зекономити понад 200 тис. грн. (20-25%
від очікуваної вартості).
Для підтримки в належному санітарно-гігієнічному стані навчальних
приміщень та місць загального користування Інститут забезпечувався
матеріалами для господарчих цілей.
Проведено ряд заходів щодо медичного забезпечення: періодичний
медичний огляд осіб рядового та начальницького складу, забезпечення
особового складу медикаментами, оперативне звітування та попередження
захворюваності на грип і ГРВІ.
Проводилась робота щодо забезпечення якісного документообігу в
Інституті, вперше за 16 років укладено договір з Центральним державним
архівом вищих органів влади і управління України та проведено впорядкування
документів Інституту за весь період починаючи з 2001 року, забезпечено
безперебійне функціонування інтернету та роботи комп’ютерної техніки.
Протягом 2017 року проводилася робота щодо впровадження нових
технологій для економного використання енергоносіїв (встановлення теплових
екранів, приладів освітлення діодного типу та енергозберігаючих склопакетів),

із застосуванням яких Інститут зміг зекономити кошти на оплату енергоносіїв.
Перевищення встановлених лімітів на використання енергоносіїв не
допускалось.
Матеріально-технічне забезпечення Інституту здійснювалось за рахунок
бюджетних коштів у достатньому обсязі.
4.2. Ремонтно-будівельні роботи
Для забезпечення життєдіяльності та створення умов для якісного
проведення навчального процесу в 2017 році власними силами Інституту
проведено ряд ремонтно-будівельних робіт та робіт з обслуговування техніки й
обладнання.
Проведено поточні ремонти двох навчальних аудиторій, актової зали,
восьми службових приміщень та місць загального користування; здійснено
монтаж і введено у дію систему пожежної і охоронної сигналізації. Проведено
ремонти та здійснено профілактичне обслуговування тепломережі; ремонт
асфальтного покриття, замінено у будівлі Інституту 14 дерев'яних вікон на
металопластикові, а також проведено ряд інших робіт.
Завдяки проведеній роботі власними силами Інституту вдалося зекономити
понад 130 тис. грн.
4.3. Поточний стан будівель
Будівля Інституту перебуває в задовільному стані і придатна для
використання та проведення навчального процесу.
Для врегулювання земельного питання протягом 2017 року Інститутом
здійснено ряд організаційних заходів щодо отримання правозастосовних
документів на земельну ділянку та будівлю Інституту, а саме:
- проведено інвентаризацію будівлі Інституту в Київському бюро технічної
інвентаризації та отримано новий технічній паспорт на будівлю;
- отримано із Фонду державного майна України витяг з Єдиного реєстру
об'єктів державної власності про нерухоме майно Інституту;
- проведено реєстрацію майнових прав на будівлю та отримано у
Державного реєстратора Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію права власності.
Робота в цьому напряму не проводилася з моменту створення Інституту.
На сьогоднішній день продовжується робота з оформлення права власності
на земельну ділянку.
4.4. Орендні відносини
Відповідно до договору оренди державного нерухомого майна в Інституті
знаходяться два орендаря − їдальня та Державний науковий центр захисту
культурної спадщини від техногенних катастроф. Заборгованості з боку
орендарів немає.

V. Фінанси
У 2017 році Інститут із загального фонду було профінансовано на суму
22446,0 тис. грн., у т.ч.:
Питома вага
2017
КЕКВ
Показники
видатків
(тис. грн.)
(%)
17405,7
77,5
2110 оплата праці
2120
2210
2240

нарахування на оплату праці
предмети, матеріали,
інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)

3427,6

15,3
4,2

931,7
125,0

0,6

2250

видатки на відрядження

30,9

0,1

2270

оплата комунальних послуг

395,0

1,8

2730

трансферти населенню

130,1

0,5

22446,0

100

Всього:

Найбільші видатки – це видатки на оплату праці та нарахування на оплату
праці (77,5% та 15,3% відповідно).
Аналіз видатків доводить, що на протязі 2017 року видатки із загального
фонду склали 19868,9 тис. грн. Та із спеціального – 860,0 тис. грн. У порівнянні
з минулим роком видатки із загального фонду на початку року збільшено на
3898,6 тис. грн.
Видатки загального фонду, передбачені кошторисом, складають:
КЕК
В

Показники

2110 оплата праці
2120
2210

2240
2250
2270

нарахування на
оплату праці
предмети,
матеріали,
інвентар
оплата послуг
(крім
комунальних)
видатки на
відрядження
оплата

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5296,5

7525,9

8200,9

8902,9

9175,0

11979,7

15963,2

1578,4

2518,2

2801,3

2698,1

2947,9

2394,1

3364,1

5,0

65,3

17,0

117,9

326,1

709,3

183,1

98,5

107,2

87,5

248,3

143,3

235,5

42,2

20,3

20,3

24,1

25,9

25,9

7,3

206,5

237,0

239,1

409,3

494,0

309,0

5,7

комунальних
послуг
трансферти
2730
населенню

222,3

Всього:

КЕКВ

159,5

91,4

7364,7

10565

Показники
оплата праці

2110

нарахування на
оплату праці
предмети,
матеріали, інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)
видатки на
відрядження
оплата комунальних
послуг
трансферти
населенню

2120
2210
2240
2250
2270
2730
Всього:

125,1
11369

13152,6

12255

131,8
15970,3

0,0
19868,9

Відхіленн Питома вага
я (тис.
видатків (%)
грн.)

2016

2017

11979,7

15963,2

+3983,5

2394,1

3364,1

+970,0

709,3

183,1

-526,2

235,5

42,2

-193,3

25,9

7,3

-18,6

494,0

309,0

-185,0

131,8

0,0

-131,8

15970,3

19868,9

3898,6

80,33
16,93
0,9
0,2
0,04
1,6

100

Керівництво Інституту докладає багато зусиль щодо збільшення фонду
зарплати, покращення матеріально-технічної бази Інституту. Так, протягом
поточного року, дякуючи постійній співпраці з ДСНС України, Інститутом
отримано додаткове фінансування на загальну суму 2577,1 тис. грн., у т.ч.:
КЕКВ
2110

Показники
оплата праці

Сума додаткових
коштів
(тис .грн.)
1442,5

нарахування на оплату
праці
предмети, матеріали,
інвентар
оплата послуг (крім
комунальних)

+748,6

2250

видатки на відрядження

+87,1

2270

оплата комунальних послуг

+86,0

2120
2210
2240

+82,8

2730

трансферти населенню

Всього:

+130,1
2577,1

Отримання додаткових коштів дало змогу виплачувати щомісячні премії
працівникам і особам начальницького складу Інституту в максимальному
розмірі.
Слід зазначити, що фонд преміювання на початку року було
затверджено в розмірі 30%.
За рахунок загального фонду придбано канцтоварів, господарських та
будівельних матеріалів, оргтехніки, виготовлено стендів, посвідчень,
методичних рекомендацій на загальну суму 931,7 тис. грн.; оплачено послуги
зв”язку, вивезення сміття, дератизацію приміщень, заправку картриджів,
обслуговування пожежної та охоронної сигналізації, упорядкування документів,
що підлягають постійному зберіганню на загальну суму 125,0 тис. грн.;
проведено видатків на відрядження на суму 30,9 тис. грн.; оплачено
комунальних послуг на суму 395,0 тис. грн.
За 2017 рік до спеціального фонду надійшло 582,4 тис. грн., у т. ч. за
освітні послуги - 528,3 тис. грн., за оренду приміщень – 54,1 тис. грн., що на
77,7 тис. грн. менше у порівнянні з минулим роком.
В останні роки існує тенденція щодо зменшення надходження коштів
до спеціального фонду, що негативно впливає на забезпечення навчального
процесу, розвиток матеріально-технічної бази Інституту.
Аналіз надходження коштів до спеціального фонду
(тис. грн.)
№п/
п

Показники

2015

2016

2017
582,3

1

Освітні послуги

740,1

617,0

2

Оренда приміщень

28,4

43,1

54,1

768,5

660,1

636,4

Всього:

Кошти спеціального фонду в сумі 454,6 тис. грн. направлено на
забезпечення навчального процесу в Інституті та надання освітніх послуг.

VI. Стан виконання Програми перспективного розвитку Інституту
на 2014 – 2021 роки

Метою Програми перспективного розвитку Інституту на 2014 – 2021 роки
(далі - Програма) є визначення напрямів та основних заходів перспективного
розвитку Інституту як провідного вищого навчального закладу післядипломної
освіти у сфері цивільного захисту, що відповідає європейським стандартам,
шляхом побудови сучасної та ефективної системи перепідготовки та підвищення
кваліфікації керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
Програма реалізується шляхом впровадження передбачених заходів
відповідними структурними підрозділами Інституту.
Моніторинг виконання цієї Програми здійснюється керівництвом та
колегіальними органами управління Інституту на постійній основі.
Всього Програмою до виконання запропоновано 31 захід, 7 заходів
виконані у визначені терміни, 24 — опрацьовуються за встановленим порядком.
VІІ. Інститут в системі ДСНС
У системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій організація
навчання здійснюється з метою забезпечення потреб центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ та організацій у працівниках, здатних компетентно і
відповідально виконувати функції управління техногенною і природною
безпекою населення, територій та об’єктів господарської діяльності,
впроваджувати технології, спрямовані на зменшення ризиків виникнення і
мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій та їх ліквідацію.
Організація навчання, як засіб забезпечення професійної компетенції,
колективом Інституту розглядається як одне з першочергових завдань. Без
розв’язання його неможливо забезпечити ефективність державного управління
щодо створення сучасної системи попередження та реагування на надзвичайні
ситуації в Україні. А це має сприяти виведенню нашої держави на рівень
провідних країн світу з питань реалізації Конституційних вимог стосовно
збереження життя та здоров’я своїх громадян.
Інститут є галузевим вищим навчальним закладом післядипломної освіти у
сфері цивільного захисту, уповноваженим органом управління якого є Державна
служба України з надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
23.10.2013 № 819, Інститут виконує функції Головного навчально-методичного
центру сфери цивільного захисту.
Одним із основних напрямів діяльності Інституту є проведення навчання
керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана із заходами цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності, а також підвищення кваліфікації державних
службовців за напрямом державного управління.
Окремим напрямом освітньої діяльності Інституту є отримання другої
вищої освіти за заочною формою з терміном навчання 2 роки за програмою
перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” зі

спеціальності „Пожежна безпека” у галузі знань „Цивільна безпека” (ліцензія
МОН України серія АЕ № 636109).
Одним із нових напрямів діяльності Інституту є організація та проведення
навчання з домедичної допомоги, що здійснюється на виконання наказу ДСНС
України від 16.07.2014 № 392 „Про організацію домедичної підготовки та
підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС України”.
На виконання пункту 6 Указу Президента України від 12 березня 2015 р. №
139 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого
2015 року „Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки”
Інститутом, за підтримки Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Національного агентства України з питань державної служби та Міністерства
освіти і науки України, отримано ліцензію МОН України на підвищення
кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад у сфері цивільного
захисту в галузі знань „Управління та адміністрування”.
Відповідно до наказу ІДУЦЗ від 16.04.2015 № 55 в Інституті запроваджено
дистанційну форму навчання. Відповідну інновацію було підтримано
керівництвом Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Основними
вимогами до слухачів, які вступають до ІДУЦЗ на дистанційну форму навчання,
є наявність у них персональної комп’ютерної техніки, доступ до інтернетмережі, базові навички користування сучасними інформаційними та
комунікаційними технологіями.
Невід’ємною складовою навчального процесу в Інституті є наукова і
науково-технічна діяльність, головною метою якої є отримання та використання
нових знань, спрямованих на підвищення рівня ефективності функціонування
системи цивільного захисту держави та інтеграція результатів у навчальний
процес, практику дій органів управління всіх рівнів, підрозділів і служб ДСНС.
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