ЗВІТ
про виконання Плану основних заходів Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту на 2018 рік
Відповідно до Плану основних заходів Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту на 2018 рік (далі − План) в Інституті
здійснено заходи навчально-методичної, наукової діяльності, матеріальнотехнічного забезпечення та фінансової діяльності, а також організаційноуправлінські заходи, кадрової роботи та заходи з охорони праці.
Зокрема, кафедрами та навчально-методичним відділом Інституту,
відповідно до Плану, здійснювались основні заходи щодо навчальнометодичної діяльності, а саме:
організація та забезпечення функціонального навчання у сфері
цивільного захисту відповідно до Плану комплектування Інституту
слухачами з числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 2018 рік;
забезпечення проведення занять з вивчення англійської мови з
державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького
складу і працівниками ДСНС відповідно до наказу ДСНС від 15.09.2017
№ 501 „Про організацію курсів англійської мови для персоналу ДСНС у
2017/2018 навчальному році”;
організація проведення занять за професійною програмою підвищення
кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад у галузі знань
07 „Управління та адміністрування”;
організація та проведення навчання з питань охорони праці посадових
осіб органів та підрозділів ДСНС;
організація проведення навчання з домедичної допомоги органів та
підрозділів ДСНС;
забезпечення підготовки до проведення підвищення кваліфікації
викладачів навчальної дисципліни „Безпека життєдіяльності”;
забезпечення підготовки до проведення підвищення кваліфікації
викладачів дисципліни „Цивільний захист”;
організація та проведення підвищення кваліфікації посадових осіб з
питань цивільного захисту;
організація та проведення підвищення кваліфікації фахівців органів
управління системи авіаційного пошуку та рятування ДСНС;
участь в підготовці та проведенні зборів щодо організації та здійснення
заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з
питань цивільного захисту;
участь у проведенні командно-штабних навчань з органами управління
та силами цивільного захисту територіальних підсистем ЄДСЦЗ;
участь у проведенні показового навчання з питань цивільного захисту
(на базі одного із підприємств) у областях;
організація проведення екзаменаційної сесії слухачів за спеціальністю
„Пожежна безпека” (набір 2016 р.);

організація проведення дипломного проектування слухачів за
спеціальністю «Пожежна безпека» (набір 2016 р.);
організація проведення державної атестації та випуску слухачів заочної
форми навчання за спеціальністю „Пожежна безпека” (набір 2016 р.);
організація набору слухачів на другий (магістерський) рівень вищої
освіти у галузі знань 26 „Цивільна безпека” за спеціальністю 261 „Пожежна
безпека”;
організація та проведення виїзних навчальних занять;
організація та проведення службової підготовки;
організація роботи Методичної ради Інституту;
організація та проведення короткострокового підвищення кваліфікації з
питань цивільного захисту педагогічних працівників навчально-методичних
центрів цивільного захисту та БЖД областей, м. Києва на базі Інституту;
вивчення потреби та складання проекту Плану-графіка проходження
короткострокового підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту
та безпеки життєдіяльності областей, м. Києва на базі Інституту в 2019 р.;
організація надання методичної допомоги у розробці навчальнометодичними центрами сфери цивільного захисту навчально-методичних
посібників, буклетів, пам’яток з питань БЖД та ЦЗ;
участь в науково-методичних заходах щодо підготовки керівного
складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів цивільного захисту та населення у разі виникнення надзвичайних
ситуацій, що організовуються та проводяться ДСНС України і навчальними
закладами цивільного захисту;
надання консультаційної та методичної допомоги навчальнометодичним центрам з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості
освітньої діяльності;
проведення аналізу освітньої діяльності навчально-методичних центрів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей, м. Київ за
результатами моніторингових досліджень якості освітньої діяльності у 2018 р.;
проведення Круглих столів з актуальних питань підвищення
професійної компетентності педагогічних працівників освітніх установ
цивільного захисту.
Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту
здійснювалась відповідно до: Кодексу цивільного захисту України,
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”, розпорядження Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2017 року № 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”.

Функціональне навчання за 2018 рік пройшло 368 осіб за державним
замовленням (86,4% до плану, найвищий показник за останні роки), з них:
1. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів і їх заступники
2. Посадові особи, які очолюють комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих
органів виконавчої влади, та відповідальні секретарі комісій
3. Керівники структурних підрозділів (департаментів,
управлінь, відділів, секторів) центральних та місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
4. Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, які
очолюють евакуаційні органи, виконують обов’язки секретарів
евакуаційних комісій
5. Керівники робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
центральних та місцевих органів виконавчої влади
6. Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного
захисту, утворені центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, та їх
заступники
7. Фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту
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Підготовка з домедичної допомоги для рятувальників ДСНС.
Відповідно до наказів ДСНС від 16.07.2014 № 392 «Про організацію
домедичної підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС
України», від 30.03.2018 № 206 «Про організацію підготовки та підвищення
кваліфікації з надання домедичної допомоги в системі ДСНС»
та
затверджених графіків в Інституті проведено навчання з домедичної
допомоги з рятувальниками ГУ ДСНС України у Київській області та ГУ
ДСНС України у м. Києві загальною кількістю 144 особи.
Вивчення англійської мови державними службовцями, особами
середнього та старшого начальницького складу і працівниками ДСНС.
Відповідно до наказу ДСНС від 15.09.2017 № 501 „Про організацію
курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2017/2018 навчальному році”
у першому півріччі 2018 р. проведено заняття з вивчення англійської мови
державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького
складу і працівниками ДСНС – 98 осіб.
Відповідно до наказу ДСНС від 17.09.2018 № 536 «Про організацію
курсів англійської мови для персоналу ДСНС у 2018/2019 навчальному році»
– у другому півріччі 2018 р. проведено заняття з вивчення англійської мови
державними службовцями, особами середнього та старшого начальницького
складу і працівниками ДСНС − 97 осіб.
Підвищення кваліфікації державних службовців ІІ – VІІ категорій
посад („Б” та „В”) у сфері цивільного захисту (у галузі знань 07 „Управління

та адміністрування”).
На виконання наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 «Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році» та окремих
доручень ДСНС від 26.02.2018 № В-36 і від 07.11.2018 № В-172 „Про
навчання персоналу за професійною програмою підвищення кваліфікації в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту” проведено
підвищення кваліфікації 59 державних службовців V-VII („Б”, „В”) категорій
посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 07 „Управління та
адміністрування”.
Короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту.
Відповідно до наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 „Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році” проведено
короткострокове підвищення кваліфікації з питань цивільного захисту
педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного
захисту – 94 особи.
Навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів
ДСНС України.
Відповідно до наказу ДСНС від 19.12.2017 № 683 „Про організацію
навчання в системі післядипломної освіти ДСНС у 2018 році” проведено
навчання з питань охорони праці посадових осіб органів та підрозділів ДСНС
України – 258 осіб.
Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців органів
управління системи авіаційного пошуку та рятування з питань цивільного
захисту.
Відповідно до окремих доручень ДСНС від 06.04.2018 № В-57 та від
04.09.2018 № В-128 „Про підвищення кваліфікації фахівців авіаційного
пошуку і рятування з питань цивільного захисту” підвищили кваліфікації
50 фахівців системи авіаційного пошуку і рятування з питань ЦЗ.
За державним замовленням в Інституті за 2018 рік пройшли навчання
1тис. 168 осіб.
Також здійснювалось навчання на договірних засадах (390 осіб):
1. Проведено випуск слухачів заочної форми навчання з напряму
„Цивільна безпека” за спеціальністю „Пожежна безпека” набору 2016 року
(38 слухачів).
2. Розпочато освітню діяльність на другому (магістерському) рівні
вищої освіти:
у галузі знань 26 „Цивільна безпека” за спеціальністю 261 „Пожежна
безпека” з ліцензованим обсягом 30 осіб,
у галузі знань 28 „Публічне управління” за спеціальністю 281
„Публічне управління та адміністрування” з ліцензованим обсягом 20 осіб.
3. Розпочато освітню діяльність на третьому освітньо-науковому рівні
вищої освіти у галузі знань 28 „Публічне управління та адміністрування” −
підготовка докторів філософії (аспірантура) з ліцензованим обсягом 5 осіб.

4. Підвищили кваліфікацію: 87 посадових осіб з питань цивільного
захисту суб’єктів господарювання; 31 викладач навчальної дисципліни „Безпека
життєдіяльності”, 20 викладачів навчальної дисципліни „Цивільний захист”.
5. Пройшла навчання з питань охорони праці 21 особа, з питань
пожежної безпеки – 138 осіб.
Під час виїзних занять та на виконання окремих доручень ДСНС
проведено заходи з 796 особами.
Загальна кількість осіб, які пройшли навчання в Інституті за 2018 р.
складає 2 тис. 354 особи.
Кафедрами та науковим відділом Інституту, відповідно до Плану,
здійснювались основні заходи щодо наукової діяльності, а саме:
організація і проведення науково-практичної конференції „Цивільний
захист України: сучасний стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку”;
організація та проведення 20 Всеукраїнської науково-практичної
конференції”;
підготовка звіту про наукову і науково-технічну діяльність Інституту за
2017 рік;
підготовка інформації щодо впровадження результатів НДР Інституту,
виконання яких завершено у 2017 році;
підготовка пропозицій щодо тематики наукового забезпечення
діяльності Інституту на 2019 рік;
підготовка пропозицій до Плану наукової і науково-технічної
діяльності Інституту на 2019 рік;
підготовка пропозицій до Тематичного плану ініціативних НДР
Інституту на 2019 рік;
підготовка та погодження Тематичного плану ініціативних НДР
Інституту на 2019 рік;
виконання науково-дослідних робіт;
проведення заходів щодо постановки на облік науково-дослідних робіт
Інституту в УкрІНТЕІ;
організація участі наукових та науково-педагогічних працівників у
наукових та виставочних заходах за напрямами діяльності Інституту, що
проводять навчальні заклади та наукові установи;
організація та проведення наукових семінарів Інституту;
організація підготовки до видання Наукового збірника Інституту.
Протягом 2018 року на замовлення структурних підрозділів ДСНС
України Інститут виконував шість науково-дослідних робіт (далі − НДР).
Як головний виконавець, Інститут виконував чотири НДР: шифри –
„Модель”, „Ситуація”, „Зміст” та „Підготовка ПРС”. У якості співвиконавця
Інститут брав участь у виконанні двох НДР шифри – „Рекомендації ДТП”
„Рекомендації – ДПО”. Із зазначених робіт упродовж року три НДР
завершено, три − є перехідними та їх виконання буде продовжено у 2019 році.
Ініціативно науковими підрозділами Інституту виконувалось вісім
НДР. Із зазначених робіт, упродовж року – шість завершено, а дві є
перехідними і їх виконання буде продовжено у 2019 році.

Розподіл НДР по структурним підрозділам Інституту:
кафедра організації заходів цивільного захисту – 1 НДР шифр –
„Цивільний захист_2020” (перехідна);
кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення –
1 НДР шифр – „Інформаційне забезпечення ЄДСЦЗ”;
кафедра профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення та
науковий відділ – 1 НДР шифр − „Захист критичної інфраструктури”
(перехідна);
кафедра організації управління у надзвичайних ситуаціях та науковий і
навчально-методичний відділи – 1 НДР − шифр – „СПК”;
кафедра державної служби, управління та навчання за міжнародними
проектами та науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного
захисту – 1 НДР шифр – „Інновація”;
науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного захисту
– 2 НДР шифр – „Кращі практики”», „Компетентність”;
науково-методичний центр мережі освітніх установ цивільного захист
та кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення,
державної служби, управління та навчання за міжнародними проектами,
організації заходів цивільного захисту, домедичної підготовки, науковий
відділ – 1 НДР шифр – „Контент”.
Проведено 20 Всеукраїнську науково-практичну конференцію
рятувальників в рамках XVІІ Міжнародного виставкового форуму
„Технології захисту/ПожТех − 2018”.
На базі Інституту проведено науково-практичну конференцію
„Стратегія реформування організації цивільного захисту”.
Додатково проведено:
Міжвідомчий науково-практичний круглий стіл „Підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу пошуково-рятувальних
сил суб’єктів державної авіації України на засадах уніфікації освітнього та
сертифікаційного процесів”;
Міжвідомчий науково-практичний семінар „Наукове супроводження
єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування”.
Підготовлено та видано навчальну та наукову літератури:
„Організація та проведення занять із застосуванням інноваційних
методів” − навчальний посібник (кафедра державної служби, управління та
навчання за міжнародними проектами);
„Основи цивільного захисту (друге видання)” − навчальний посібник.
(кафедра організації заходів цивільного захисту).
Матеріали 20 Всеукраїнської науково-практичної конференції − наукове
видання (збірник). Підготовлено до друку науковим відділом Інституту).
„Науковий збірник Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту” − наукове видання (збірник). Підготовлено до друку
науковим відділом Інституту.
Позапланово вийшли з друку:
„Збірка кращих практик місцевого самоврядування у сфері цивільного

захисту та безпеки громад (2016 – 2017 роки)” (науково-методичний центр
мережі освітніх установ цивільного захисту Інституту).
„Матеріали науково-практичної конференції „Стратегія реформування
організації цивільного захисту” Том І „Цивільний захист України: сучасний
стан, здобутки, проблеми, перспективи розвитку” − наукове видання
(збірник). Підготовлено до друку науковим відділом Інституту.
Протягом 2018 року в Інституті проведено основні заходи щодо
матеріально-технічного забезпечення та фінансової діяльності, а саме:
ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної
звітності, дотримання бюджетного законодавства та національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових
актів щодо ведення бухгалтерського обліку;
дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних
зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та
здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
забезпечення поточного ремонту приміщень Інституту;
забезпечення придбання офісних меблів, комп’ютерної та офісної
техніки, матеріалів для організації навчального процесу;
забезпечення проведення щорічної інвентаризації будівель, споруд,
майна та інших матеріальних засобів, що знаходяться на балансі Інституту;
підготовка до експлуатації в осінньо-зимовий період автомобільного
транспорту, інженерно-комунальних мереж та приміщень Інституту;
підготовка бюджетного запиту;
підготовка річного плану державних закупівель
Протягом 2018 року в Інституті відповідно до Плану проведено
організаційно-управлінські заходи та кадрову роботу, а саме:
організовано та проведено конкурси серед наукових та науковопедагогічних працівників „Кращий науковець року” та „Кращий викладач року”;
розроблено прогнозні показники державного замовлення на підготовку
фахівців, наукових та науково-педагогічних працівників, робітничих кадрів,
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;
підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про
затвердження плану комплектування Інституту слухачами з числа керівного
складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захисту”;
підготовлено звіт до ДСНС України та Науково-методичного центру
навчальних закладів ДСНС України про підсумки роботи Інституту у 20172018 навчальному році;
організовано проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
наукових, науково-педагогічних працівників та проведення його відповідно
до вимог чинного законодавства;
проведено переукладання контрактів про проходження служби в
органах і підрозділах цивільного захисту з особами старшого та середнього
начальницького складу;
підготовлено звіти до Подільського центру зайнятості, Департаменту

персоналу ДСНС України, Департаменту організації заходів цивільного
захисту ДСНС України та до Відділу соціально-гуманітарної підготовки та
патріотичного виховання особового складу підрозділів ОРС ЦЗ ДСНС
України;
здійснено подання щорічних електронних декларацій за звітний 2018
рік особами Інституту, уповноважених на виконання функцій держави, та
інших суб’єктів декларування;
проведено практично-профілактичні заходи стосовно забезпечення
дотримання законодавства з питань запобігання корупції, недопущення
посадових злочинів, корупційних діянь з боку наукових, науковопедагогічних працівників Інституту;
надано методичну допомогу під час проведення заходів
Всеукраїнського збір-змагання юних рятувальників „Школа безпеки” та
Всеукраїнського форуму „Молодь − за безпечний світ”;
проведені з персоналом Інституту інструктажі з питань недопущення
травматизму на виробництві та в побуті.
Виконано інші заходи відповідно до Плану.
Висновок. План основних заходів Інституту державного управління у
сфері цивільного захисту на 2018 рік виконано у повному обсязі у
встановлені терміни.
______________________________

