РІШЕННЯ
Вченої ради Інституту державного управління
у сфері цивільного захисту
від 28 листопада 2017 року
1. Інформація про виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
ІДУЦЗ.
Доповідачі: Бойко О.А.,
к.т.н., доцент Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію щодо виконання рішень попередніх засідань Вченої ради
Інституту взяти до відома.
2. Продовжити роботу по Науковому збірнику Інституту щодо надання йому
статусу фахового та по відкриттю спецради на базі Інституту.
2. Затвердження нової редакції Положення про Вчену раду Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту та Регламенту підготовки та
проведення засідань Вченої ради Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту.
Доповідач: к.т.н., доцент Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
затвердити нову редакцію Положення про Вчену раду Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту та Регламенту підготовки та проведення
засідань Вченої ради Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
встановленим порядком та розмістити на веб-сайті Інституту.
3. Розгляд проекту технічного завдання на НДР за темою “Наукове
обґрунтування змісту навчання керівників і працівників штатних підрозділів
(посадових осіб) з питань цивільного захисту центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів
господарювання” (шифр - “Зміст”).
Доповідач: к.т.н., доцент Юрченко В.О.
УХВАЛИЛИ:
схвалити технічне завдання на НДР за темою “Наукове обґрунтування змісту
навчання керівників і працівників штатних підрозділів (посадових осіб) з питань
цивільного захисту центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання” (шифр - “Зміст”) та подати
на затвердження встановленим порядком.
Відповідальний: к.т.н., доцент Юрченко В.О.
Термін – 20.12.2017.

4. Розгляд проекту технічного завдання на НДР за темою “Наукові засади
створення системи захисту критичної інфраструктури при надзвичайних
ситуаціях різного характеру” (шифр - “Критична інфраструктура”).
Доповідач: Демків А.М.
УХВАЛИЛИ:
схвалити технічне завдання на НДР Наукові засади створення системи захисту
функціонування критичної інфраструктурі в умовах надзвичайних ситуацій” (шифр
НДР – “Захист критичної інфраструктури”) та подати на затвердження встановленим
порядком.
Відповідальний: Демків А.М.
Термін – 20.12.2017.
5. Розгляд проекту технічного завдання на НДР за темою “Моделювання
алгоритму вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події
для навчання рятувальників ДСНС України” (шифр - “Ситуація”).
Доповідач: к.б.н., доцент Долгий М.Л.
УХВАЛИЛИ:
схвалити технічне завдання на НДР за темою “Моделювання алгоритму
вирішення ситуаційних задач з домедичної допомоги на місці події для навчання
рятувальників ДСНС України” (шифр - “Ситуація”) та подати на затвердження
встановленим порядком.
Відповідальний: к.б.н., доцент Долгий М.Л.
Термін – 20.12.2017.
6. Розгляд проекту технічного завдання на НДР за темою “Розробка системи
імітаційного моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо
управління в умовах надзвичайної ситуації” (шифр - “Модель”).
Доповідач: д.держ.упр., професор, с.н.с. Терент'єва А.В.
УХВАЛИЛИ:
схвалити технічне завдання на НДР за темою “Розробка системи імітаційного
моделювання для навчання керівного складу і фахівців щодо управління в умовах
надзвичайної ситуації” (шифр - “Модель”) та подати на затвердження встановленим
порядком.
Відповідальна: д.держ.упр., професор Терент'єва А.В.
Термін – 20.12.2017.
7. Розгляд проекту заключного звіту про НДР “Удосконалення порядку
психофізіологічних досліджень співробітників сфери цивільного захисту” (шифр “Психофізіологія”).
Доповідач: к.б.н., доцент Долгий М.Л.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про НДР “Удосконалення порядку психофізіологічних досліджень
співробітників сфери цивільного захисту” (шифр - “Психофізіологія”).
2. Науковому відділу (Демків А.М.) підготувати відповідні документи та
поставити на державний облік НДР за темою: “Удосконалення порядку психофізіологічних
досліджень співробітників сфери цивільного захисту” (шифр - “Психофізіологія”).

8. Розгляд проекту заключного звіту про НДР “Наукове обґрунтування
Методичних рекомендацій з реалізації завдань центральних органів виконавчої
влади у сфері цивільного захисту” (шифр - “Реалізація_ЦЗ_2017”).
Доповідач: к.військ.н., доцент Бондаренко О.О.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про НДР “Наукове обґрунтування Методичних рекомендацій з
реалізації завдань центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту”
(шифр - “Реалізація_ЦЗ_2017”).
2. Науковому відділу (Демків А.М.) підготувати відповідні документи та
поставити на державний облік НДР за темою: “Наукове обґрунтування Методичних
рекомендацій з реалізації завдань центральних органів виконавчої влади у сфері
цивільного захисту” (шифр - “Реалізація_ЦЗ_2017”).
9. Розгляд проекту заключного звіту про НДР “Дослідження шляхів
удосконалення послідовності та змісту роботи органів управління цивільного
захисту у надзвичайних ситуаціях” (шифр - “Алгоритм”).
Доповідач: к.військ.н., доцент Потеряйко С.П.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити звіт про НДР за темою: „Дослідження шляхів удосконалення
послідовності та змісту роботи органів управління цивільного захисту у
надзвичайних ситуаціях” (Шифр – „Алгоритм”).
2. Науковому відділу (Демків А.М.) підготувати відповідні документи та
поставити на державний облік НДР за темою: „Дослідження шляхів удосконалення
послідовності та змісту роботи органів управління цивільного захисту у
надзвичайних ситуаціях” (Шифр – „Алгоритм”).
10. Розгляд проекту заключного звіту про НДР “Наукове обґрунтування
реалізації заходів цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах”
(шифр - “Територіальні громади”).
Доповідач: к.держ.упр. Михайлов В.М.
1. Схвалити
звіт про НДР “Наукове обґрунтування реалізації заходів
цивільного захисту в об’єднаних територіальних громадах” (шифр - “Територіальні
громади”).
2. Керівнику НДР (Михайлову В.М.) організувати роботу щодо передачи Звіту
про НДР замовнику на отримання Акту приймання НДР.
Термін: 29.12.2017.
3. Науковому відділу (Демків .М.) підготувати відповідні документи та поставити на
державний облік НДР за темою: “Наукове обґрунтування реалізації заходів цивільного захисту в
об’єднаних територіальних громадах” (шифр - “Територіальні громади”).
11. Про проходження стажування науковими працівниками Інституту.
Доповідач: к.т.н., доцент Пруський А.В.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити індивідуальні звіти про проходження стажування в Українському
науково-дослідному інституті цивільного захисту Литвиновського Є.Ю., Назаренко
М.М., Павленка В.В., Михайлова В.М., Мірко Н.В., Романюк Н.М.

2. Наукове стажування Литвиновського Є.Ю., Назаренко М.М., Павленка В.В.,
Михайлова В.М., Мірко Н.В., Романюк Н.М. прирівняти до підвищення їхньої
кваліфікації.
3. Начальнику відділу персоналу та адміністративної роботи витяги із протоколу Вченої ради
Інституту та Звіти про проходження стажування долучити до особових справ Литвиновського Є.Ю.,
Назаренко М.М., Павленка В.В., Михайлова В.М., Мірко Н.В., Романюк Н.М. встановленим
порядком.
12. Розгляд макету навчального посібника “Рекомендації з прийняття
рішення на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій об'єктового рівня”.
Доповідач: к.т.н., доцент Юрченко В.О.
УХВАЛИЛИ:
схвалити макет навчального посібника “Прийняття рішення на ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій об'єктового рівня”.
13. Розгляд проекту заявки та технічного завдання на НДР за темою
“Провести аналітичне дослідження кращих практик організації цивільного
захисту в об'єднаних теріторіальних громадах” (шифр - “Кращі практики”).
Доповідач: к.психол.н. Ковровський Ю.Г.
УХВАЛИЛИ:
схвалити заявку та технічне завдання на НДР за темою “Дослідження кращих
практик організації цивільного захисту в об'єднаних теріторіальних громадах” (шифр “Кращі практики”) та подати на затвердження встановленим порядком.
Відповідальний: к.психол.н. Ковровський Ю.Г.
Термін – 20.12.2017.
14. Різне.
14.1. Розгляд макету Методичних рекомендацій для органів місцевого
самоврядування щодо оргацізації та забезпечення пожежної безпеки на території
об'єднаних територіальних громад (друга редакція).
Доповідач: Яковчук В.В.
УХВАЛИЛИ:
схвалити макет Методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування
щодо оргацізації та забезпечення пожежної безпеки на території об'єднаних
територіальних громад (друга редакція).

Голова Вченої ради
д.держ.упр., доцент

Учений секретар
лейтенант служби ЦЗ

П.Б. Волянський

О.А. Бойко

