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Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства
освіти і науки України є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, що заснована на державній власності та перебуває у віданні НАН України.
Центр створений та діє з метою підвищення ролі науки у розробленні та
реалізації в Україні ефективної державної регіональної політики, орієнтованої на
поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів, забезпечення вирішення
регіональних наукових, соціальних, економічних, екологічних та інших проблем,
об’єднання для цього зусиль наукових установ, вищих навчальних закладів,
організацій, підприємств, розміщених у західному регіоні України.
Беручи до уваги вище зазначене, мета програми діяльності директора –
створити умови для успішного здійснення наукової, науково-організаційної та
фінансово-господарської діяльності Західного наукового центру НАН України і МОН
України (далі – Центру), що має сприяти вирішенню актуальних комплексних
регіональних проблем з використанням інтелектуального потенціалу вчених та
фахівців західного та інших регіонів України.
І. Виконання науково-дослідних робіт
Наукова діяльність за рахунок бюджетного фінансування буде здійснюватися
Центром в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що
затверджуються Президією НАН України та Міністерством освіти і науки України.
Крім цього, будуть здійснюватись заходи для виконання науково-дослідних робіт та
надання послуг, зокрема експертних, у форматі госпдоговорів.
Особливу увагу буду звертати на тематику відомчого замовлення на науководослідні роботи Центру, спрямовані на дослідження тенденцій зміни та перспектив
розвитку науково-технічного, інноваційного та соціально-економічного розвитку
західного регіону України і на цій основі – на підготовку аналітичних матеріалів з
найважливіших проблем цього розвитку для використання відповідними державними
органами та органами місцевого самоврядування при розробленні програм розвитку
областей регіону та прийнятті управлінських рішень.
Важливі завдання на найближчі роки:
– зробити заходи щодо збільшення кадрового складу наукових працівників
Центру для формування повноцінного (за кількісним складом згідно вимог
НАН України) наукового відділу та відповідного фінансового забезпечення
діяльності Центру;
– в умовах недостатнього фінансування забезпечити успішне виконання
наукових тем за відомчим замовленням;
– після завершення виконання затверджених Президією НАН України наукових
тем сформувати Запити на продовження наукових досліджень у цих напрямках.

IІ. Фінансування Центру
Базове бюджетне фінансування Центру незадовільне і забезпечує лише 85% від
потреби на заробітну плату працівникам основної діяльності Центру.
Позабюджетне фінансування за рахунок договорів оренди використовується
виключно на утримання будівлі Центру та часткову оплату комунальних платежів.
Проведені заходи з оптимізації затрат на охорону будівлі нівелюються збільшенням
мінімальної заробітної плати (оплата праці охоронників). У зв’язку з цим виникає
необхідність пошуку нових способів забезпечення охорони будівлі Центру та
матеріальних цінностей та утримання прибудинкової території.
Будуть сформовані обґрунтовані пропозиції для збільшення фінансування у 2019
році та наступних роках для забезпечення оплати праці працівникам у повному обсязі
та забезпечення участі у науково-організаційних заходах в областях регіону.
Передбачаю залучення додаткових позабюджетних фінансових надходжень у
вигляді спонсорської допомоги для реалізації окремих проектів (видавничих,
проведення конференцій, урочистих зібрань регіонального рівня та ін.).
Буде забезпечуватися обслуговування та ремонт комп’ютерів та оргтехніки, що
необхідні для нормальної роботи працівників Центру. Вживатиму заходів для
підтримання безпечних умов праці та належного санітарного стану в приміщенні
Центру та на прилеглій території.
Зважаючи на те, що будинок Центру знаходиться у власності територіальної
громади Львівської області, буду робити заходи для отримання коштів з обласного
бюджету для підтримання будинку (пам’ятки архітектури) у належному технічному
стані.
ІІІ. Науково-організаційна робота
В статуті Центру зафіксовано, що директор Центру є першим заступником
голови Центру, що накладає додаткові обов’язки на директора щодо забезпечення
виконання статутних завдань Центру.
Основні завдання, на виконання яких будуть спрямовані мої зусилля в науковоорганізаційній роботі як директора і (в одній особі) заступника голови Центру, такі:
- підготовка до укладання багатостороннього договору про співпрацю Західного
наукового центр з потенційними учасниками інноваційних процесів
(Регіональною радою підприємців у Львівській області, Львівським обласним
об’єднанням організацій роботодавців, Львівською торгово-промисловою
палатою та іншими об’єднаннями представників бізнесу) з метою активізації
інноваційної діяльності у Львівській області;
- спільно з облдержадміністраціями розроблення і затвердження пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності;
- ініціювання та укладання договорів про співпрацю між Центром та
облдержадміністраціями західного регіону України;
- проведення спільних засідань Рад кількох регіональних наукових центрів з
розгляду питань наукового забезпечення вирішення спільних соціальноекономічних проблем, актуальних для відповідних регіонів;
- проведення виїзних засідань Ради Центру в областях регіону з розгляду питань
наукового забезпечення вирішення проблем, які актуальні для відповідної
області;
- сприяння роботі наукових секцій Центру;
- активізація роботи науково-координаційних рад Центру в областях західного
регіону України;

- організація виконання інших завдань і заходів Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр., передбачених для регіональних
наукових центрів.
Важливим завданням для діяльності Центру розглядаю організацію та проведення наукових конференцій. Вважаю за можливу участь в співорганізації 3-4 науковоорганізаційних заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів) щорічно.
Буду підтримувати та поліпшувати співпрацю з департаментом освіти і науки
Львівської ОДА в частині виконання спільних завдань, зокрема, адміністрування
розподілу і отримання премій Львівської ОДА та Львівської обласної ради для
відомих учених і знаних фахівців та молодих учених і дослідників.
ІV. Видавнича та інформаційна діяльність
Центр періодично буде видавати «Бюлетень Західного наукового центру» та
журнал «Соціогуманітарні проблеми людини», який відповідає усім вимогам, необхідним для включення до Переліку наукових фахових видань України в галузі
філософських і політологічних наук.
На відзначення 100-річчя НАН України Центр надрукує оновлене видання
«Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України».
Джерелом фінансування цього видання будуть спонсорські кошти.
Буду сприяти інформуванню широкої громадськості про діяльність Центру,
академічних установ та вищих навчальних закладів регіону через власні друковані
видання, веб-сторінку Центру (www.znc.com.ua), веб-сторінку Президії НАН України
(www.nas.gov.ua) та регіональні і центральні друковані засоби масової інформації.
V. Робота науково-технічної ради Центру
У вирішенні значного кола питань адміністрація Центру буде тісно співпрацювати з науково-технічною радою, новообраний склад якої здатний кваліфіковано та
відповідально вирішувати низку питань, які відносяться до її виключної компетенції.
При цьому, як голова науково-технічної ради, буду особливу увагу звертати на виконання прийнятих рішень, у т. ч. і шляхом підписання відповідних наказів по Центру.
* * *
Очікую на розуміння колективом важливості завдань, які стоять перед Центром
взагалі, і, зокрема, у презентованій програмі, а також на підтримку у їх виконанні.
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