ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ЛьвДУВС
№ 41 від 28.02.2017
ІНФОРМАЦІЯ
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ на 2016-2017 н.р. за І семестр

У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС)
План основних заходів на 2016-2017 н.р. (далі – План) схвалено на розширеному
засіданні Вченої ради 30.08.2016 р. (протокол № 1) та затверджено наказом ректора
від 31.08.2016 № 179.
Довідка підготовлена за інформацією, наданою керівниками структурних
підрозділів ЛьвДУВС про виконання Плану за І семестр 2016-2017 н.р., за
тематичними розділами.
І. Організаційні заходи
1.1. У вересні 2016 року на території ЛьвДУВС, що у м. Львів по
вул. Кривоноса, 1 у навчальних аудиторіях із використанням оргтехніки
(комп’ютерів) атестаційний процес проходили поліцейські територіальних
підрозділів ГУ НП у Львівській області.
1.2. Підвищення кваліфікації дільничних офіцерів поліції забезпечено не
було у зв’язку з тим, що не було звернення уповноважених підрозділів для
проведення навчання (підготовки) кандидатів та працівників, які пройшли атестацію.
1.3. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС відбулося 6 засідань,
де було заслухано 45 питань, які охоплюють основні напрями діяльності
університету (в тому числі: організаційного характеру – 8; навчально-методичного
характеру – 13; наукового характеру – 16; робота з кадрами – 8).
Значну увагу Вчена рада приділяла питанням створення умов для підготовки
дисертацій та публікацій наукових результатів. Протягом І семестру 2016-2017 н.р.
було розглянуто й затверджено 28 тем дисертацій і планів робіт аспірантів на
здобуття наукового ступеня доктора філософії та 3 на здобуття наукового ступеня
доктора наук. Затверджено 10 додаткових програм для складання кандидатських
іспитів зі спеціальностей на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Надано
допуск до читання лекцій, при підготовці фахівців освітнього рівня бакалавр 13
науково-педагогічним працівникам університету.
1.4. З метою упорядкування установчих документів структурних підрозділів
ЛьвДУВС відповідно до організаційно-штатних змін, з урахуванням вимог наказу
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МВС України від 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС» та
наказу ЛьвДУВС від 28.09.2016 № 207 «Про введення в дію змін до штату
ЛьвДУВС» наказом ЛьвДУВС від 06.12.2016 № 280 затверджено положення про
реорганізовані та новостворені структурні підрозділи ЛьвДУВС, розробленим
відділенням організаційно-аналітичної роботи та контролю (далі – ВОАРК).
1.5. План засідань ректорату Львівського державного університету
внутрішніх справ на перший семестр 2016-2017 навчального року затверджений
ректором університету 30.08.2016 № 1/2093.
За І семестр 2016-2017 н. р. було проведено 17 засідань ректорату ЛьвДУВС.
Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль за станом та
строками виконання документів відповідно до наказу МВС України від 13.06.2016
№ 503 «Про затвердження Інструкції з організації контролю за виконанням
документів у системі МВС України».
З метою організації належного моніторингу й оперативного контролю за
дотриманням строків та якістю виконання завдань керівництва МВС, поставлених
вищим навчальним закладам МВС України, підвищення рівня виконавської
дисципліни у підрозділах ЛьвДУВС ведеться щоденний моніторинг стану виконання
контрольних документів.
Щотижня ВОАРК за результатами контрольної перевірки стану виконавської
дисципліни (відповідно до записів у журналах реєстрації наказів, розпоряджень,
вказівок, рішень та інших вхідних нетаємних документів) у ЛьвДУВС складаються
аналітичні довідки, що розглядаються на засіданнях ректорату.
Зокрема, протягом І семестру 2016-17 н. р. довідки про стан виконавської
дисципліни у ЛьвДУВС було долучено до таких документів засідань ректорату, як
протоколи: №1 від 05.09.2016, №2 від 12.09.2016, №3 від 19.09.2016, №4 від
26.09.2016, №5 від 03.10.2016, №6 від 10.10.2016, №7 від 17.10.2016, №8 від
24.10.10.2016, №9 від 31.10.2016, №10 від 07.11.2016, №11 від 14.11.2016, №12 від
21.11.2016, №13 від 28.11.2016, №14 від 05.12.2016, №15 від 19.12.2016, №17 від
26.12.2016.
Крім того, протягом звітного періоду ВОАРК здійснено інспектування
розроблення планових документів структурними підрозділами ЛьвДУВС відповідно
до наказу МВС України від 14.11.2016 № 1208 «Про затвердження Інструкції з
організації планування в Міністерстві внутрішніх справ України».
Під час перевірки стану організаційно-управлінської діяльності у структурних
одиницях ЛьвДУВС було надано практичну допомогу щодо належного
впорядкування звітності та планування. Зокрема, за звітний період керівниками
структурних підрозділів ЛьвДУВС підготовлено відповідні доповідні записки про
хід виконання Плану основних заходів ЛьвДУВС – для розгляду на Вченій раді.
1.6. Відділенням документального забезпечення відділу режимно-секретного
та документального забезпечення (далі – ВРСДЗ) забезпечувалося виконання Закону
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України «Про звернення громадян», за кожним зверненням проводилися ретельні
перевірки та надавалися відповіді заявникам у встановлені терміни. Щоквартально
проводився аналіз (узагальнення) стану розгляду звернень громадян, запитів та
звернень народних депутатів України у ЛьвДУВС. Також узагальнювалася
статистична інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у
ЛьвДУВС. Вся інформація надсилалася у Департамент з питань режиму та
службової діяльності МВС України (вих. 1/3263, 1/3264 від 30.09.2016; 1/12, 1/13 від
04.01.2017) та розглядалася на засіданнях ректорату (протокол №5 від 03.10.2016,
протокол №19 від 10.01.2017 ).
1.7. Здійснювався постійний контроль за станом забезпечення режиму
секретності та проводилися систематичні перевірки на дотримання вимог Закону
України «Про державну таємницю» і «Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях», затвердженого постановою КМУ від
18.12.2013 № 939 (відповідно до Плану охорони державної таємниці та заходів щодо
забезпечення режиму секретності по ЛьвДУВС на ІІ півріччя 2016 № 1/446 дск від
24.06.2016, Плану роботи із забезпечення ТЗІ у ЛьвДУВС на ІІ півріччя 2016 р.
№ 1/447 дск від 24.06.2016, Плану роботи ВРСДЗ ЛьвДУВС на 2016-2017 н. р.
№ 1/604 від 22.08.2016) (1/624 від 05.09.2016, 1/695 від 19.09.2016, 1/713 від
30.09.2016, 1/821 від 19.10.2016, 1/871 від 24.10.2016, 1/1019 від 07.12.2016, 1/1061
від 16.12.2016).
1.8. Проведені заняття з режиму секретності з працівниками університету,
котрі мають допуск до державної таємниці згідно до Тематичного плану № 1/590 від
08.08.2016 (1/674, 1/675 від 14.09.2016, 1/822, 1/823 від 20.10.2016, 1/998, 1/999 від
29.11.2016, 1/1026, 1/1027 від 14.12.2016, 1/78 27.01.2017).
1.9. У навчально-методичному відділі (далі – НМВ) підготовлено
узагальнений звіт по університету за формою № 2-3 нк, який надіслано в ДПООНД
МВС України, управління статистики у Львівській області та Департамент освіти і
науки ЛОДА (звіт у ДПООНД МВС України – вих. № 2/3186 від 30.09.2016; звіт у
Головне управління статистики у Львівській обл. – вих. № 2/3292 від 04.10.2016,
звіт у Департамент освіти і науки ЛОДА – вих. № 2/81 від 12.01.2017).
1.10. 01.09.2016 забезпечено проведення урочистих заходів, присвячених
початку 2016-2017 навчального року та з нагоди Дня знань (наказ ЛьвДУВС від
29.08.2016 № 173) для курсантів та студентів на всіх територіях ЛьвДУВС.
1.11. На факультеті №6 проведена необхідна робота з виготовлення
студентських квитків та організовано їх вручення здобувачам вищої освіти 1-ого
курсу ОС бакалавр, 5-го курсу ОС магістр та 5-го курсу ОКР спеціаліст факультету
№ 6. Вручення студентських квитків першокурсникам факультету № 7 відбулося
11.10.2016 р. 12.10.2016 року у приміщенні лекційного залу № 207 к 5 факультету
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№ 8 організовано та проведено урочисті заходи з нагоди вручення студентських
квитків здобувачам вищої освіти.
1.12. Урочистості з нагоди вручення службових посвідчень працівника
Національної поліції України курсантам перших курсів ЛьвДУВС у жовтні 2016
року не відбулись у зв’язку з відсутністю бланків. Відповідно до листа ДПООНД
МВС України від 29.09.2016 вих. № 22/5-2430 питання забезпечення бланками
службового посвідчення працівників, які перебувають на службі в Національні
поліції України (перемінного складу в тому ж числі) потребує нормативно-правового
врегулювання.
1.13. 14 жовтня 2016 року у НТВ «Верещиця» відбулися урочистості з нагоди
приведення до Присяги працівника Національної поліції України курсантів перших
курсів ЛьвДУВС. На урочистостях були присутні народний депутат України Микола
Величкович, директор Департаменту аналітичної роботи та організації управління
МВС України Михайло Вербенський, начальник Управління у справах учасників
АТО МВС України Василь Мельник, перший заступник голови Львівської обласної
державної адміністрації Ростислав Замлинський, голова Львівської обласної ради
Олександр Ганущин, т.в.о. начальника ГУНП у Львівській області Дмитро Загарія,
координатор регіонального представництва Консультативної місії Європейського
Союзу у м. Львові Матц Люнгвальд, керівники обласних силових структур,
представники місцевих органів влади.
1.17. При проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня права у ЛьвДУВС
проведено наступні заходи:
7 грудня відбулося засідання наукового товариства студентів (курсантів,
слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих вчених на тему
«Праксеологічні аспекти діяльності адвокатури» за участю доцента кафедри
цивільно-правових дисциплін к.ю.н., доцента Андрусів У.Б. Під час засідання
розглядались проблемні аспекти реалізації прав людини на отримання безоплатної
правової допомоги, а також основні проблемні аспекти діяльності адвоката щодо
захисту прав і свобод громадян.
9 грудня відбулося засідання ІІ-го Всеукраїнського круглого столу
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції» (організатор –
кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права).
Робота заходу проходила за напрямами: філософсько-правові та теоретико-історичні
засади державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції; галузеві
проблеми державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції. У роботі
заходу взяли участь науковці ЛьвДУВС, представники Львівського національного
університету імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», магістранти, студенти
та курсанти. Всього у роботі заходу взяли участь 45 осіб. Видано збірник тез
доповідей учасників заходу (Державотворення та правотворення в контексті
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євроінтеграції: тези доповідей, виступів і повідомлень учасників ІІ Всеукраїнського
круглого столу (м. Львів, 9 грудня 2016 р.). – Львів: БОНА, 2016. – 258 с.).
16 грудня 2016 року факультетом № 6 організовано та проведено регіональну
науково-практичну конференцію «Теоретико-прикладні проблеми правового
регулювання в Україні» (наказ ЛьвДУВС від 10.10.2016 № 217). Участь у
конференції прийняли практичні працівники суду, адвокатури, прокуратури та
нотаріату Львівщини, науковці Львівського національного університету
ім. І. Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського
торговельно-економічного університету та відомчих вишів Міністерства внутрішніх
справ України. Реалізуючи концепцію інтеграції досягнень сучасної юридичної
науки, освіти та потреб юридичної практики, факультет № 6 ЛьвДУВС започатковує
щорічне проведення науково-практичної конференції. Всього у роботі заходу взяли
участь 60 осіб. За результатами конференції видано збірник матеріалів, який вміщує
понад 100 тез доповідей. Електронний варіант збірника розміщено на сайті
ЛьвДУВС.
Крім того, до Всеукраїнського тижня права 05.12.2016 в загальній бібліотеці
ЛьвДУВС були оформлені: книжкова виставка «Виховання правової культури –
шлях до правової держави», тематична поличка «Обов'язок без права є рабство,
право без обов'язку – анархія».
1.18. 17.10.2016 проведено стройові огляди особового складу ЛьвДУВС у
зв`язку з переходом на зимову форму одягу (наказ ЛьвДУВС від 13.10.2016 № 220).
Результати проведених стройових оглядів показали, що особовий склад зимовою
формою одягу (одностроєм) зразка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2015 № 823 «Про однострій поліцейських» не забезпечений.
1.20. У 1-му семестрі 2016-2017 навчального року деканами факультетів
проведено зустріч з батьками курсантів 1-их курсів на території навчальнотренувального центру «Верещиця»: 11 листопада 2016 року декан факультету №1
полковник поліції Авраменко О.В.; 18 листопада 2016 року декан факультету
полковник поліції Красницький І.В. (на зустрічі були присутні 50 батьків); 25
листопада 2016 року декан факультету полковник поліції Гнатюк С.С. (на зустрічі
були присутні 38 батьків). Також, 01 вересня 2016 року проведено зустріч
працівників деканату з батьками здобувачів вищої освіти першого курсу факультету
№ 6; 25 листопада 2016 року було проведено зустріч адміністрації факультету № 8 з
батьками здобувачів вищої освіти перших курсів (у зустрічі взяли участь 46 батьків).
Протягом І семестру велося постійне спілкування (шляхом листування, у
телефонному режимі та особисте спілкування) працівників деканату з батьками
здобувачів різних курсів, які допускають пропуски та мають низьку успішність.
1.21. У жовтні 2016 року відбулися вибори голів курсантського
самоврядування на перших курсах у НТВ «Верещиця», а 28 грудня 2016 року –
чергові вибори голови Ради курсантського і студентського самоврядування
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ЛьвДУВС. За результатами
голосування головою Ради курсантського і
студентського самоврядування ЛьвДУВС було обрано курсанта 3-го курсу
факультету № 2 рядового поліції Гавриляк Надію Василівну.
Факультетами №1, №2 та №3 організовано зустріч членів Ради курсантськостудентського самоврядування ЛьвДУВС та членів Ради курсантського
самоврядування факультетів з перемінним особовим складом факультетів на
території навчально-тренувального центру «Верещиця», під час якої обрано голів та
членів ради курсантського самоврядування 1-го курсу факультетів.
На факультеті №6 створені органи студентського самоврядування. Обрано
раду студентського самоврядування «Феміда» та нову голову студентського
самоврядування — здобувача 3 курсу Королюк Ганну. Двічі на місяць проводилися
засідання Ради студентського самоврядування (наявні 8 протоколів засідань).
Куратори груп, методист та голова студентського самоврядування факультету
№7 протягом вересня провели зустрічі у кожній групі та методом голосування
обрали старост груп. Так, старостою групи П-11 стала Андрейко Діана, П-12 –
Муцин Ірина, П-13 – Окаль Соломія. Щотижня Голова студентського
самоврядування проводить збори студентського самоврядування, на яких
обговорюють нагальні проблеми.
12.09.2016 року проведено загальні збори здобувачів вищої освіти факультету
№8 на яких було обрано актив органів студентського самоврядування у кількості 15
осіб (по представнику з кожної групи). Головою ради студентського самоврядування
обрано Гладій Ірину, заступниками Бушко Олександру та Пантєлєєва Микиту.
1.22. З метою залучення до вступу на навчання найбільш підготовлених та
вмотивованих абітурієнтів, у першому семестрі 2016-2017 навчального року
постійний та перемінний особовий склад університету здійснювали зустрічі з
випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів тощо. У ході зустрічей учнів
та студентів ознайомлювали зі структурою університету, матеріально-технічним
забезпеченням, умовами навчання, з особливостями вступу як на факультети за
державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.
Всього у І семестрі 2016-2017 навчального року працівники, курсанти та
студенти університету здійснили 160 зустрічей, на яких були присутні 12 819 учнів
та студентів (за аналогічний період 2015-2016 навчального року таких зустрічей
відбулось 82, присутніми на яких були 4 172 учні та студенти).
1.23. За звітний період працівниками відділення профорієнтаційної роботи
було проведено два Дні відкритих дверей. Так, 17 жовтня проведено ознайомчу
екскурсію для учнів Слов’янського педагогічного ліцею (м. Львів, вул. Городоцька,
26), у ході якої гостей ознайомили з умовами вступу та продемонстрували їм
навчально-матеріальну базу (спортзал, тир, бібліотеку, гуртожиток, музей). Свої
освітні послуги ЛьвДУВС також представив на ІV Міжнародній виставці «Вища
освіта – 2016», яка проходила у Львівському палаці мистецтв 11-12 листопада.
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Поряд з цим працівники відділення профорієнтаційної роботи проводять
особисті консультації під час особистих зустрічей з батьками та майбутніми
абітурієнтами, надають відповіді на їхні питання на форумі сайту ЛьвДУВС та на
сайті http://osvita.ua.
Відповідно до Положень Концепції державної системи професійної орієнтації
населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. №
842 та наказу ЛьвДУВС від 31.10.2016 № 240 «Про організацію профорієнтаційної
роботи серед учнівської молоді та студентів» з метою забезпечення належної
організації та проведення профорієнтаційної роботи, залучення у 2017 році до
вступу на навчання у Львівський державний університет внутрішніх справ найбільш
підготовлених абітурієнтів, у І семестрі 2016-2017 н.р. науково-педагогічними
працівниками, студентами та курсантами проведено зустрічі з учнями
загальноосвітніх шкіл, коледжів тощо. В ході зустрічей учнів та студентів
ознайомлювали з структурою університету, з правилами прийому та особливостями
вступу, інформували про діяльність курсів довузівської підготовки. При наявності
технічних можливостей демонстрували фільм, та мультимедійні заготовки про
ЛьвДУВС. Так, працівниками факультету №1 проведено виїзний День відкритих
дверей в ЗОШ №29 м. Винники; науково-педагогічними працівниками кафедр
факультету №2 проводились виїзні Дні відкритих дверей та зустрічі з учнями
випускних класів освітніх закладів м. Львова, а також у Дрогобицькому,
Стрийському та Сколівському районах Львівської області; науково-педагогічними
працівниками факультету № 7 проведено профорієнтаційну роботу у таких
навчальних закладах:
17.10.2016 р. – доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,
к.психол.н., доцент Карпенко Н.А. долучилась до організації профорієнтаційної
роботи з учнями, які прибули зі Слав’янського педагогічного ліцею (20 учнів);
21.11.2016 р. викладач кафедри психології Одинцова Г.Ю. – загальноосвітня
школа № 90, 113 учнів;
24.11.2016 р. старший викладач кафедри психології Калька Н.М. – середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. «Надія» , 68 учнів;
02.12.2016 р. – доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,
к.психол.н., доцент Христук О.Л. – Львівський навчально-виховний комплекс імені
В. Симоненка, 120 учнів;
07.12.2016 р. доцент кафедри психології кандидат психологічних наук
Андрушко Я.С. – Середня загальноосвітня школа № 47 м. Львів-Винники І-ІІІ
ступенів, 87 учнів;
09.12.2016 р. доцент кафедри психології кандидат психологічних наук
Карпенко Є.В. – Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, 20 учнів;
14.12.2016 р. доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах,
к.психол.н., доцент Бамбурак Н.М.– спеціалізована середня загальноосвітня школа
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№ 66 з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій
м. Львова, 103 учнів тощо.
1.24. Забезпечено функціонування Юридично-консультаційного центру із
залученням курсантів, студентів та слухачів університету до надання безоплатної
правової допомоги соціально-незахищеним верствам населення:
- графіки чергувань в Юридичній клініці;
- журнал прийому громадян;
- рапорти та анкети курсантів;
- до надання правової допомоги були залучені 26 курсантів факультетів № 1,
№ 2 та № 3 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції.
За звітний період надано безоплатну правову допомогу 43 громадяням та
проведено правопросвітній захід у середній загальноосвітній школі м. Львова № 23.
1.25. За поданням факультету №6 на замовлення ГУ Національної поліції у
Львівській області включено до Плану НДР ЛьвДУВС на 2017 рік підготовку
викладачем кафедри кримінально-правових дисциплін методичних рекомендацій
«Дотримання прав людини (на основі практики Європейського суду з прав людини
щодо України)».
У навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня магістр включено
вивчення як обов'язкової навчальної дисципліни професійної та практичної
підготовки «Застосування стандартів
Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод у кримінальних провадженнях» загальним обсягом 6,5
кредитів.
У навчальні плани підготовки фахівців освітнього ступеня бакалавр включено
вивчення як навчальної дисципліни вільного вибору здобувача «Практика ЄС з прав
людини» та «Право ЄС», загальним обсягом по 3 кредити.
Крім того, згідно типового навчально-тематичного плану підвищення
кваліфікації патрульними поліцейськими та типового навчально-тематичного плану
підвищення кваліфікації слідчих поліції у зазначеної категорії слухачів проводиться
викладання дисципліни «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм» на
яку виділяється 4 год. Під час вивчення цієї дисципліни слухачі ознайомлюються з
вивченням стандартів та практики Європейського суду з прав людини у справах
проти України щодо порушення процесуальних аспектів статей 2 і 3 Європейської
конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.
1.26. Згідно типового навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації
патрульними поліцейськими та типового навчально-тематичного плану підвищення
кваліфікації слідчих поліції у зазначеної категорії слухачів проводиться викладання
дисципліни «Протидія торгівлі людьми» на яку виділяється 2 год. Під час вивчення
цієї дисципліни слухачі ознайомлюються з особливостями кримінально-правової
кваліфікації, розмежуванням злочинів пов’язаних з торгівлею людьми від інших
злочинів.
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1.27. З метою реалізації для цивільних та військових осіб (комбатантів), що
стали заручниками/полоненими терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР» у
зв'язку з подіями на сході України, права на освіту забезпечено викладання
наступних дисциплін: «Психологія ненасильницького спілкування», «Практикум
проведення тренінгів з різних аспектів», які сприяють виробленню у студентів знань,
навичок та умінь у роботі з різними категоріями клієнтів, зокрема з особамиколишніми заручниками/полоненими, котрі спрямовані на мінімізацію наслідків
ПТСР, розвиток соціальної толерантності, взаєморозуміння, забезпечення допомоги
та зменшення шкоди від негативних проявів поведінки як для самих осіб, так і для
суспільства в цілому. Окрім того, компетентно визначати шляхи і способи
оптимального вирішення соціальних проблем, що дає змогу не лише здійснювати
змістовну підготовку психолога, але й формує здатність останнього орієнтуватися у
просторі специфічних соціальних взаємин, а відтак зактуалізовуються умови для
вищезгаданої категорії осіб у можливості засвоювати життєві навички й повну їхню
участь в процесі адаптації. Мета проведення практичних занять полягає в оволодінні
досвідно-практичними методами, уміннями компетентно визначати шляхи і способи
оптимальної допомоги особам, котрі належать до відповідної групи клієнтів.
ІІ. Навчально-методична робота
2.1. Провадження освітньої діяльності у ЛьвДУВС здійснюється відповідно
до ліцензії Міністерства освіти і науки: АЕ № 636725 від 19.06.2015 року. У 2016
році ЛьвДУВС здійснив набір на державну форму замовлення в межах ліцензійного
обсягу, про що повідомлено ДПООНД МВС України (на виконання наказу МВС від
22.03.2016 № 198 «Про організацію роботи з добору кандидатів на навчання до ВНЗ
МВС за державним замовленням у 2016 році») – вих. від 12.08.2016 № 2/1482.
2.2. У І семестрі забезпечено організацію проведення у курсантів, студентів,
слухачів Університету замірів залишкових знань відповідно до вимог Положення
про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти у ЛьвДУВС. На
факультетах ІПФП НП підготовлені відповідні аналітичні довідки на ім’я першого
проректора ЛьвДУВС.
2.4. Організовано та проведено загальноуніверситетську атестацію ад'юнктів
та аспірантів 3-го та 4-го років навчання 28.10.2016 (відповідно до наказу ЛьвДУВС
від 20.09.2016 № 599 о\с).
2.5. Відділом технічних засобів навчання за І семестр була розпочата робота
по створенню оновленого сайту університету. З цією метою було придбано серверне
обладнання, системним адміністратором встановлене та налаштоване необхідне
серверне програмне забезпечення. Серверне обладнання було встановлене в
серверному приміщенні університету по вул. Городоцькій, 26, та підключене до
швидкісної мережі «Інтернет». З грудня 2016 р. програмісти відділу розпочали
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розробку дизайну та створення структури нового сайту університету. Паралельно
розпочата робота по створенню відповідних сторінок сайту та наповненню їх
інформацією, перенесенню на новий сервер необхідних баз даних, електронної
бібліотеки, системи електронного навчання, системи «Конкурс», поштового сервера
та ін.
На виконання доручення МВС України №17963/05/22-2016 від 22.12.2016 та
для створення можливості використання в освітньому процесі доступу до
Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ, було також
придбане та встановлене необхідне серверне обладнання.
2.6. Для підвищення технічного рівня забезпечення освітнього процесу
комп’ютерною технікою, відділом технічних засобів було оновлено апаратне та
програмне забезпечення комп’ютерного (Замарстинівська, 9) та лінгафонного
(Городоцька, 26) класів, проведено діагностику та налаштування програмного
забезпечення, очищення від шкідливих програмних продуктів операційних систем в
наявних електронних бібліотеках та комп’ютерних класах.
З метою розширення використання в освітньому процесі мережевих online
сервісів, в лінгафонному класі (Городоцька, 26) працівниками відділу було створено
локальну мережу з можливістю виходу у всесвітню мережу «Інтернет».
Для подальшого розширення використання в освітньому процесі технічних
засобів навчання та інтерактивних технологій, розроблено технічний проект та
специфікацію тренінгового центру НТВ «Верещиця», а також змонтовано
стаціонарний мультимедійний комплекс в лекційному залі №2 по
вул. Замарстинівській, 9.
Працівниками відділу проведено аналіз забезпечення освітнього процесу та
підрозділів університету комп’ютерною та мультимедійною технікою, вивчено її
технічний стан та можливість модернізації. Узагальнену інформацію подано
керівництву університету.
Для належного функціонування комп’ютерного та мультимедійного
обладнання, а також мережевих комунікацій, що використовуються в освітньому
процесі та забезпечують діяльність структурних підрозділів університету,
працівниками відділу технічних засобів навчання постійно здійснюється їх
діагностика, дефектація, ремонт та налаштування.
2.8. За кошти спеціального фонду закуплено 162 примірники навчальної та
навчально-методичної літератури на загальну суму 16261 гривня 00 коп. (акти № 20
від 09.11.2016, № 21 від 21.11.2016, № 22 від 11.11.2016, № 23 від 14.11.2016, № 24
від 21.11.2016, № 25 від 24.11.2016, № 27 від 30.11.2016, № 28 від 05.11.2016, № 29
від 05.12.2016, № 31 від 08.12.2016). З навчальних закладів та інших установ системи
МВС України станом на 31.12.2016 отримано 21 примірник навчальних, навчальнодовідкових посібників, довідників та наукових вісників (акти № 11-17). З
редакційно-видавничого відділу надійшло на облік в загальну бібліотеку 462
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примірники навчальної, навчально-методичної та наукової літератури на суму 46199
гривень (акти № 17 від 27.09.2016, № 18 від 03.11.2016, № 26 від 30.11.2016, № 30
від 08.12.2016). Безкоштовно передано на облік в бібліотеку фізичними та
юридичними особами 68 примірників книг (акти № 40 – 55). Оригінали актів та
накладних зберігаються у ВФЗБО. Крім цього, від спеціалізованої вченої ради
ЛьвДУВС надійшло 11 примірників дисертацій, 22 примірники авторефератів
дисертацій (реєстраційні №№ 52/13 – 52/23 в Журналі обліку внутрішніх документів
загальної бібліотеки), від наукових установ та навчальних закладів відповідно до п.
13 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
24 липня 2013 р. № 567 – 88 примірників авторефератів.
2.9. У І семестрі 2016-2017 н.р. в електронній бібліотеці розміщено 11 файлів
електронних аналогів підручників, навчальних посібників, монографій, 1765 файлів
методичного забезпечення. З електронної бібліотеки вилучено 2030 файлів
методичного забезпечення, яке втратило свою актуальність.
Станом на 30 грудня 2016 року в електронній бібліотеці ЛьвДУВС налічується
5496 файлів методичних матеріалів, 812 файлів електронних аналогів друкованих
видань навчальних посібників, підручників, монографій, курсів лекцій.
2.10. У загальній бібліотеці постійно діє виставка нових надходжень наукової
та навчально-методичної літератури.
2.11. У НМВ розроблено низку нормативних документів для забезпечення
освітнього процесу в Університеті, а саме: «Положення про порядок підготовки і
захист кваліфікаційних робіт», «Положення про порядок підготовки і захист
курсових робіт» та «Положення про випускову кафедру». Усі вказані положення
розглядалися на засіданнях науково-методичної ради у І семестрі 2016 – 2017 н.р.
Упродовж І семестру 2016-2017 навчального року на засіданнях науковометодичної ради Університету (всього 5) виносилися питання про розгляд наукової
та навчально-методичної літератури щодо рекомендації до друку та/або поширення
через мережу Інтернет. Відтак згідно з наказом ЛьвДУВС від 03.03.2015 № 38 «Про
створення Комісій з питань експертизи наукової та навчально-методичної літератури у
складі Науково-методичної ради Львівського державного університету внутрішніх
справ» здійснено експертизу 78 рукописів наукової та навчально-методичної
літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками ЛьвДУВС. У
зв’язку із організаційно-штатними змінами ЛьвДУВС розроблені проекти нового
положення про науково-методичну раду ЛьвДУВС, проект наказу про оновлення
складу науково-методичної ради та проект наказу про «Про створення Комісій з
питань експертизи наукової та навчально-методичної літератури у складі Науковометодичної ради Львівського державного університету внутрішніх справ».
2.12. НМВ проведено обробку вихідних даних науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС щодо визначення їх рейтингу та підготовлено доповідну
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записку на ім’я першого проректора «Про результати рейтингу науковопедагогічних працівників ЛьвДУВС за 2015-2016 н.р.» вих. 2/3078 від 19.09.2016.
2.13. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про
порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Львівському
державному університеті внутрішніх справ, затвердженого наказом ЛьвДУВС від
05.02.2016 №19, а також наказу МВС України від 16.01.2017 №18 «Про
затвердження списку голів екзаменаційних комісій у вищих навчальних закладах із
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських та
військовослужбовців Національної гвардії України» в Університеті затверджно
склад екзаменаційних комісій (далі – ЕК) за спеціальностями та напрямами
підготовки (наказ ЛьвДУВС від 17.01.2017 № 3), також розроблені та затверджені
розклади проведення атестації здобувачів вищої освіти.
2.14. Навчально-методичним відділом здійснювалась перевірка щодо
підготовки необхідної документації для проведення екзаменаційних сесій на
факультетах ІПФП НП, наявності графіків проведення модульних контролів, та
заліково-екзаменаційних відомостей.
2.15. У ЛьвДУВС організовано та проведено кандидатські іспити з філософії
(28.11.2016), іноземної мови (29.11.2016), а також спеціальностей 12.00.01
(18.11.2016), 12.00.07 (22.11.2016), 12.00.08 (16.11.2016), 12.00.09 (21.11.2016),
12.00.12 (23.11.2016), (відповідно до наказів ЛьвДУВС від 09.11.2016 № 256, від
09.11.2016 № 782 о/с).
2.16. Кафедрою мовної підготовки (Сковронська І.Ю.) 10 листопада 2016 року
проведено олімпіаду на краще володіння іноземною мовою серед курсантів та
студентів 1-их та 2-их курсів.
2.18. Відповідно до Положення про практичну підготовку слухачів та
курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС
України від 27.06.2013 № 621, а також робочих навчальних планів факультетів №1,
№2 та №3 у зимовий період 2016-2017 навчального року проводиться стажування
курсантів та слухачів.
Зокрема, стажування слухачів магістратури 2-го року навчання факультету
№ 1 у посаді старшого слідчого у територіальних підрозділах Головних управлінь
Національної поліції в областях (далі – ГУНП) з 05.12.2016 до 10.02.2014 (наказ
ЛьвДУВС від 03.11.2016 № 252 «Про організацію стажування слухачів магістратури
2-х курсів факультетів №1 та №2 ЛьвДУВС у 2016 - 2017 навчальному році»).
Стажування слухачів магістратури 2-го року навчання факультету № 2 у
посаді старшого оперуповноваженого карного розшуку у територіальних підрозділах
ГУНП в областях з 05.12.2016 до 10.02.2017 наказ ЛьвДУВС від 03.11.2016 № 252
«Про організацію стажування слухачів магістратури 2-х курсів факультетів №1 та
№2 ЛьвДУВС у 2016 - 2017 навчальному році»).
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Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 1 ІПФПНП у посаді
слідчого у територіальних підрозділах ГУНП в областях з 11.01.2017 до 11.02.2017
(наказ ЛьвДУВС від 09.12.2016 № 871 о/с «Про організацію стажування курсантів 4х курсів).
Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 2 ІПФПНП у посаді
оперуповноваженого карного розшуку у територіальних підрозділах ГУНП в
областях з 11.01.2017 до 11.02.2017 (наказ ЛьвДУВС від 09.12.2016 № 871 о/с).
НМВ надіслано клопотання (від 18.11.2016 №2/3639) до МВС України щодо
проходження усіх видів практичної підготовки курсантами ЛьвДУВС у
територіальних органах поліції з відповідними списками курсантів.
Кафедрами розроблено та видано друкарським способом усі необхідні
програми стажування; у редакційно-видавничому відділі здійснено їх тиражування.
Копії програм разом з повідомленнями про терміни стажування та списки курсантів
(слухачів) надіслано до ГУНП в областях. Програми стажування розміщено на сайті
університету у вільному доступі. Усі програми стажування затверджені ректором
університету та погоджені з керівником ГУНП України у Львівській області, або
керівниками відповідних галузевих служб.
Відповідно до Законів України «Про вищу освіту» та «Про Національну
поліцію», у зв’язку зі спливом строку дії договору про практику і стажування
курсантів, в ГУНП України в областях надіслано аналогічні проекти договорів для
підписання.
Перед початком стажування НМВ ЛьвДУВС, спільно з науково-педагогічними
працівниками профільних кафедр, проводяться відповідні інструктажі, на яких
курсантам звертається увага щодо дотримання заходів безпеки, дисципліни та
законності під час її проходження. Під час інструктажів курсантів та слухачів
поінформовано про закріплення за ними наставників з числа науково-педагогічних
працівників кафедр, які надають їм необхідну методичну допомогу. Закріплення
керівників стажування за курсантами та слухачами відповідними кафедрами
обов’язково передбачено в усіх організаційних наказах про стажування курсантів
ЛьвДУВС.
Контроль та керівництво за стажуванням здійснюється відповідно до графіків
погоджених із керівництвом факультетів та НМВ, шляхом проведення систематичних
перевірок. Особливістю такого контролю є те, що за кожним з курсантів закріплюється
конкретний науково-педагогічний працівник, який надає курсантам усю необхідну
навчально-методичну допомогу. З метою належної організації захисту результатів
стажування слухачів та курсантів факультетів №1 та №2 Інституту з підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції (далі – ІПФП НП) ЛьвДУВС у 2016-2017
навчальному році підготовлено наказу про затвердження складу комісій для захисту
стажування. Розроблені та затверджені відповідні розклади для захисту стажування.
2.19. Усім студентам набору 2016 року виговлено і видано студентські квитки.
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2.20. У ЛьвДУВС питання захисту персональних даних розглядаються при
вивченні навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина),
а саме: Розділ II. Злочини проти життя та здоров'я особи; Розділ V. Злочини проти
виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; Розділ
XV. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів; Розділ XVIII.
Злочини проти правосуддя.
2.21. У ЛьвДУВС:
 Розроблено та затверджено в установленому порядку навчальні плани
підготовки фахівців за спеціальністю 6.030401 Правознавство, 081 Право, в яких
передбачено навчальну дисципліну «Практика Європейського суду з прав людини».
Кафедрою теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права
підготовлено тематичний план, в якому передбачено вивчення здобувачами
освітнього ступеня «бакалавр» тем з міжнародного захисту прав людини, свободи
від катувань. Причому, визначення «катування» засновується на Конвенції ООН
проти катувань.
 Навчальний план та програма підготовки фахівців освітнього ступеня
«магістр» спеціальності 081 Право передбачають питання боротьби з катуванням і
жорстоким поводженням, вивчення яких заплановано в межах навчальної
дисципліни «Застосування стандартів Конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод у кримінальних провадженнях», а також навчальна
дисципліна «Захист та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності»
передбачає охоплення питань свободи від катувань в темах: «Міжнародні стандарти
та механізми в правоохоронній діяльності» та «Державний захист особи від
дискримінації». Дані теми охоплюють питання сучасного стану реалізації державної
політики у сфері гендерної рівності.
 Тематичними планами навчальних дисциплін «Адміністративне право» та
«Адміністративна діяльність» в межах тем, пов’язаних з провадженням у справах
про адміністративні правопорушення, розглядається комплекс питань, щодо
забезпечення законних прав учасників провадження з обмеженими можливостями, а
також недієздатних та обмежено дієздатних осіб.
ІІІ. Організація наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності
3.1. 30.09.2016 у Львівському державному університеті внутрішніх справ
організовано та проведено постійно діючий науково-практичний семінар «Проблеми
профілактики наркоманії: соціальний і правовий аспекти». До роботи наукового
заходу долучилися 35 осіб. Серед них науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС,
практики з ГУНП у Львівській області, Львівського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України, Управління патрульної поліції м. Львова,
Управління з обслуговування Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської
областей Департаменту протидії наркозлочинності НП України, громадської
організації «Твій вибір життя», правозахисники, курсанти нашого університету. Під
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час роботи семінару відбулося обговорення низки проблем, а саме: профілактика
наркоманії адміністративно-правовими та фінансово-правовими засобами;
кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії незаконному обігу
наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; кримінальне
процесуальне та криміналістичне забезпечення протидії злочинам у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; проблеми
взаємодії суб’єктів системи профілактики наркоманії; міжнародно-правові аспекти
протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та ін.
3.2. 21.10.2016 організовано та проведено всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві». Всього
участь у заході взяли 60 учасників. Зокрема були представлені: Державний науководослідний інститут МВС України; Національна академія внутрішніх справ України;
Одеський державний університет внутрішніх справ; УКЗ ГУНП в Чернівецькій
області; Служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації;
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України; Львівський
обласний центр соціальної служби для сім’ї дітей та молоді; Київський національний
університет імені Тараса Шевченка; Львівський державний університет безпеки
життєдіяльності; Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
Львівський національний університет імені Івана Франка; Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка; Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Шепетівське
медичне училище та ін. До початку роботи конференції було видано збірник тез
наукових доповідей її учасників (Психічне здоров’я особистості у кризовому
суспільстві: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів,
21 жовтня 2016 року) / упор. Н. М. Бамбурак. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 332 с.).
3.3. 28.10.2016 організовано та проведено всеукраїнську курсантськостудентську
наукову
конференцію
«Механізм
правового
регулювання
правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського
суспільства (осінні читання)». Робота заходу проходила у режимі пленарного та
секційних засідань: державно-правова, цивільно-правова, адміністративно-правова,
кримінально-правова та суспільні науки. Загалом участь у конференції взяли понад
80 здобувачів вищої освіти з ЛьвДУВС, Львівського національного університету
імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка»,
Національної академії внутрішніх справ, Харківського національного університету
внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
До початку роботи конференції було видано збірник тез наукових доповідей її
учасників (Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної
діяльності в умовах формування громадянського суспільства (осінні читання): тези
доповідей та повідомлень учасників всеукраїнської курсантсько-студентської
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наукової конференції (28 жовтня 2016 р.) / упор. Л. В. Павлик. – Львів: ЛьвДУВС,
2016. – 484 с.).
3.4. 04.11.2016 організовано та проведено міжвузівський курсантськостудентський науково-практичний семінар «Професійна комунікація: історія, мова,
культура, право». Робота заходу проходила за напрямами: феномен української
ідентичності: історичний, культурний і правовий аспекти; комунікативне
призначення мови у професійній сфері; праксеологія − наука про діяльність:
правовий, економічний та психологічний напрями; мистецтво публічного виступу як
важливий засіб професійної комунікації; культура мовлення − показник загальної та
професійної культури. До роботи семінару долучилися курсанти та студенти
ЛьвДУВС, а також НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ім. І. Франка, Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності, Львівського інституту
банківської справи Університету банківської справи, ПНУ імені В. Стефаника.
Всього у заході взяли участь 55 осіб. За результатами роботи було видано в
електронній формі матеріали заходу (Професійна комунікація: Історія. Мова.
Культура. Право: збірник курсантсько-студентських наукових досліджень / за заг.
ред. І.Ю. Сковронської. – Львів, 2017. – 167 с.).
3.5. 11.11.2016 організовано та проведено міжнародну науково-практичну
конференцію «Теорія та практика правоохоронної діяльності». Робота форуму
проходила за напрямами: нормативно-правове забезпечення правоохоронної
діяльності: українські реалії та зарубіжний досвід; реформування правоохоронної
системи: шляхи, ризики та перспективи; проблеми взаємодії правоохоронних органів
у правозастосовній діяльності; сучасний стан та оцінка ефективності діяльності
правоохоронних органів у сфері протидії злочинності. У роботі конференції взяли
участь представники Консультативної Місії Європейського Союзу, делегації з
Республіки Польща (зокрема, Вищої школи поліції у м. Щитно та Вищої школи
безпеки у м. Перемишль), з Національного університету державної служби
Угорщини, науковці ЛьвДУВС, Національної академії прокуратури України,
Харківського національного університету внутрішніх справ, ЛНУ імені Івана
Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського університету бізнесу та права,
практики Головного управління Національної поліції у Львівській області,
Національного антикорупційного бюро, Державної прикордонної служби, Західного
міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації
Міністерства юстиції України, Головного управління Державної фіскальної служби
у Львівській області, Прокуратури Львівської області, районних судів м. Львова,
адвокатських агентств. Всього у роботі заходу взяли участь близько 100 осіб. До
початку роботи конференції було видано збірник наукових доповідей її учасників
(Теорія та практика правоохоронної діяльності: тези доповідей учасників
міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11 листопада 2016 року) /
упор. Ю.С. Назар. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 460 с.).
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3.6. 17.11.2016 організовано та проведено круглий стіл «Проблеми
професійно-психологічної підготовки працівників поліції». Обговорювалися
проблеми
за
напрямами:
професійно-психологічна
модель
особистості
поліцейського; психологічні особливості комунікативної підготовки працівників
поліції; шляхи формування позитивного іміджу поліції; психологічні особливості
діяльності працівників поліції в екстремальних умовах; зарубіжний досвід
підготовки кадрів для поліції. Серед присутніх – науковці ЛьвДУВС, ЛНУ імені
Івана Франка, Львівського інституту менеджменту, представники Управління
кадрового забезпечення ГУ Національної поліції у Львівській області; Управління
превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області; відділу
охорони публічної безпеки ГУ Національної поліції у Львівській області; Управління
патрульної поліції у м. Львові; магістранти, курсанти та здобувачі. Всього у
засіданні взяли участь 40 осіб.
3.7. 24.11.2016 організовано та проведено круглий стіл «Психологічні
конструкти позиціювання поліції серед населення». Робота заходу проходила за
напрямами: соціально-психологічні аспекти діяльності правоохоронних органів у
системі координат «поліція-населення-соціум»; психологічні детермінанти
інноваційних програм взаємодії поліції і населення та сучасні технології їх
реалізації; довіра громадян до поліції в умовах кризового суспільства; особливості
професійного спілкування працівника поліції з різними категоріями громадян;
іміджмейкінг в системі правоохоронної діяльності; психологічні характеристики
іміджу поліцейського та ін. Серед присутніх – науковці ЛьвДУВС, Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності, представники Управління
кадрового забезпечення ГУ Національної поліції у Львівській області; Управління
превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області; Управління
патрульної поліції у м. Львові, Галицької районної адміністрації Львівської міської
ради, Громадської організації «Карітас-Львів УГКЦ»; магістранти та студенти.
Всього у засіданні взяли участь 50 осіб. За результатами роботи круглого столу в
електронній формі видано матеріали наукових доповідей його учасників
(Психологічні конструкти позиціювання поліції серед населення: матеріали круглого
столу (м. Львів, 24 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Гуменюк Л.Й., Козирєва М.П. –
Львів: ЛьвДВУВС, 2016. – 296 с.).
3.8. 25.11.2016 організовано та проведено науково-практичний семінар
«Актуальні питання фізичної та тактико-спеціальної підготовки курсантів і студентів
вищих навчальних закладів». Обговорювалися проблеми за напрямами: навчальнометодичні аспекти викладання тактико-спеціальної та вогневої підготовки курсантів;
теоретико-методичні основи фізичної підготовки курсантів і студентів; особливості
підготовки курсантів та студентів вищих навчальних закладів МВС в умовах АТО;
організація взаємодії практичних підрозділів Національної поліції з навчальними
закладами; європейські стандарти підготовки фахівців для правоохоронних
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структур. та ін. Серед присутніх: науковці ЛьвДУВС, Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького, Львівського державного університету
фізичної культури імені Івана Боберського, Управління патрульної поліції у м.
Львові, магістранти, курсанти та студенти. Всього у засіданні взяли участь 45 осіб.
3.9. 09.12.2016 організовано та проведено засідання всеукраїнського
круглого столу «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції».
Див. інформацію на виконання п. 1.17.
3.10. 16.12.2016 організовано та проведено Регіональну науково-практичну
конференцію «Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні».
Див. інформацію на виконання п. 1.17.
3.11. 23.12.2016 організовано та проведено «Проблеми застосування
інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності
правоохоронних органів та навчальному процесі». Робота заходу проходила за
напрямами: науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні аспекти
застосування інформаційних технологій у сфері підготовки працівників
правоохоронних органів; проблеми застосування спеціальної техніки та програмнотехнічного забезпечення у практичній діяльності правоохоронних органів; сучасний
стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного забезпечення діяльності
оперативних апаратів поліції; науково-методичні та програмно-технічні аспекти
застосування інформаційних технологій в освітньому процесі. У роботі конференції
взяли участь 45 осіб. Серед них – представники Департаменту кіберполіції
Національної поліції України; Управління інформаційного забезпечення ГУ
Національної поліції України у Львівській області; Управління патрульної поліції в
м. Львові; Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу; науковці Національної академії внутрішніх справ,
Одеського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ, Львівського регіонального центру з
гідрометеорології Державної служби надзвичайних ситуацій, Національної академії
сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського державного
університету безпеки життєдіяльності, Львівського національного університету імені
Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Національного
лісотехнічного університету України, Львівської національної академії мистецтв,
Української
академії
друкарства,
Львівського
торговельно-економічного
університету, Інституту прикладних проблем механіки і математики імені
Я. С. Підстригача та ін. За результатами роботи заходу видано електронний збірник
тез наукових доповідей його учасників (Проблеми застосування інформаційних
технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі:
збірник наукових статей за матеріалами доповідей Всеукраїнської науково-
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практичної конференції (м. Львів, 23 грудня 2016 року) / упорядник
Т. В. Магеровська. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 313 с.).
3.14. Для участі у конкурсі на краще наукове, навчальне та періодичне
видання в системі МВС України у 2016 році, ІІ тур якого проходив
07-21 листопада на базі Харківського національного університету внутрішніх справ,
надіслано видання науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС у семи номінаціях
(супровідний лист № 3/3470 від 01.11.2016).
За результатами роботи номінаційних комісій ІІ туру Конкурсу ЛьвДУВС
здобув ІІ місце у номінації «Підручники» (Цивільний процес України: підручник /
кол. авторів; за ред. В.О. Кучера. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 768 с. − 1 прим.) та
ІІ місце у підномінації «Патенти» (Пристрій для фотографування в інфрачервоних
променях (співавтори: Дмитрик Ю.І., Зачек О.І.).
3.15. 23.01.2017 підписано наказ ЛьвДУВС № 7 «Про проведення конкурсу на
кращу курсантську (студентську) наукову роботу», відповідно до якого керівники
кафедр мають подати наукові роботи у ВОНР до 21.03.2017.
3.18. Підготовлено та видано: Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична)
№ 3ʼ2016 та № 4ʼ2016; Науковий вісник ЛьвДУВС (спецвипуск) 2016. У роботі
редакційно-видавничого відділу перебувають: Науковий вісник ЛьвДУВС (серія
економічна) № 2ʼ2016 (рекомендований до друку Вченою радою ЛьвДУВС від
30.11.2016, протокол № 5); Науковий вісник ЛьвДУВС (серія психологічна)
№ 2ʼ2016 (рекомендований до друку Вченою радою ЛьвДУВС від 25.01.2017,
протокол № 7).
3.20. Щоквартально здійснюється контроль за науковою діяльністю кафедр та
проводиться аналіз виконаної роботи на підставі відповідних звітів. Результати
доповідаються на засіданнях ректорату.
3.23. У ЛьвДУВС організовано та проведено 4 науково-практичні заходи з
проблематики дотримання та захисту прав і свобод людини: Всеукраїнська
курсантсько-студентська наукова конференція на тему «Механізм правового
регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування
громадянського суспільства (осінні читання)» (28 жовтня 2016 року), Міжнародна
науково-практична конференція «Теорія та практика правоохоронної діяльності»
(11 листопада 2016 року), Всеукраїнський круглий стіл «Державотворення та
правотворення в контексті євроінтеграції» (09 грудня 2016 року); Регіональна
науково-практична конференція «Теоретико-прикладні проблеми правового
регулювання в Україні» (16 грудня 2016 року).
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ІV. Організація кадрової і виховної роботи.
Заходи щодо зміцнення службової дисципліни та законності
4.1. Подано пропозиції до ДПООНД МВС України пропозиції щодо внесення
змін до штату ЛьвДУВС (наказ МВС від 14.09.2016 № 936).
4.3. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», з метою належної
організації освітнього процесу у 2016-2017 навчальному році, забезпечення кафедр
ЛьвДУВС кваліфікованими працівниками відповідного фахового рівня, а також
забезпечення зайнятості науково-педагогічних працівників, термін дії строкових
трудових договорів (контрактів) яких закінчується у 2016 році, у ЛьвДУВС
здійснено ряд заходів щодо належного проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
державного університету внутрішніх справ, які не передбачають спеціальних звань
середнього і вищого складу поліції.
Наказом ЛьвДУВС від 06.06.2016 № 119 «Про заходи щодо належного
забезпечення комплектування посад науково-педагогічного складу ЛьвДУВС у 20162017 навчальному році» затверджено новий склад конкурсної комісії та
послідовність проведення засідань кафедр, Вчених рад факультетів, трудових зборів
колективів підрозділів та конкурсної комісії, а також їх терміни.
На засіданні Вченої ради ЛьвДУВС від 22.06.2016 (протокол № 11)
затверджено Положення про порядок проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
державного університету внутрішніх справ, які не передбачають спеціальних звань
середнього і вищого складу поліції, яке набрало чинності наказом ректора ЛьвДУВС
від 29.06.2016 № 139.
У друкованих засобах масової інформації (газета «Юрист»), а також на вебсайті ЛьвДУВС розміщено оголошення про проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Львівського
державного університету внутрішніх справ, які не передбачають спеціальних звань
середнього і вищого складу поліції.
08.08.2016 проведено перше засідання конкурсної комісії на якому
розглядалось питання щодо допуску для участі у конкурсному відборі претендентів
на вакантні посади та посади, які будуть вакантними з 01.09.2016 року науковопедагогічного персоналу (викладача, старшого викладача, доцента, професора та
завідувача кафедри, декана (заступника декана) факультету, директора бібліотеки),
які не передбачають спеціальних звань середнього і вищого складу поліції.
За результатами проведеного засідання до участі у конкурсі допущені всі
кандидати відповідно до поданих заяв, окрім кандидата одного, який не відповідав
кваліфікаційним вимогам в частині невідповідності наукового ступеню відповідній
галузі знань, а також досвіду науково-педагогічної роботи за профілем кафедри.
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26.08.2016 року проведено засідання конкурсної комісії щодо ухвалення
рекомендацій стосовно претендентів на посади заступників деканів факультетів,
завідувачів кафедр, професорів та доцентів кафедр, а також старших викладачів та
викладачів загально-університетських кафедр, директорів бібліотек для подальшого
розгляду питання про обрання на посади за конкурсом на засіданні Вченої ради
ЛьвДУВС (факультетів) на якому загалом розглянуто 167 матеріалів від
претендентів, зокрема на посади:
декана факультету – 1 особи;
заступників декана факультету – 5 ( з них 2 особи станом на 29.08.2016
подали заяви щодо зняття кандидатур на заміщення посад);
завідувачів кафедр – 8 осіб;
професорів кафедр – 15 осіб
доцентів кафедр – 112 осіб;
старших викладачів кафедр (лише загально-університетських) – 16 осіб;
викладачів кафедр – 8 осіб;
директорів бібліотек – 2 особи.
Усі подані претендентами на заміщення посад науково-педагогічних
працівників матеріали розглядались на засіданнях кафедр Вчених рад факультетів та
ЛьвДУВС, на підставі засідань яких наказами ЛьвДУВС від 31.08.2016 № 548 о/с та
від 31.08.2016 № 549 о/с переведено, призначено на посади та продовжено термін дії
контракту обраним науково-педагогічним працівникам.
4.4. Під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад до одного з
критеріїв визнання відповідності посадам включено проведення оцінки знань та
дотримання прав людини у професійній діяльності поліцейських, державних
службовців та інших категорій атестованих працівників, інших категорій цивільного
персоналу.
4.5. Відповідно до плану проходження стажування науково-педагогічних
працівників кафедр у 2016 році пройшли стажування за звітний період у ВНЗ 28
науково-педагогічних працівників університету.
Так, на факультеті №2 ведеться робота щодо виконанням плану стажування та
підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу кафедр факультету. За
звітний період стажування проходили: завідувач кафедри спеціальної фізичної
підготовки факультету капітан поліції Гнип І.Я. в період з 21.11.2016 до 21.12.2016 у
Львівському державному університеті фізичної культури (наказ ЛьвДУВС від
09.11.2016 №776 о/с); професор кафедри оперативно-розшукової діяльності
факультету Захаров В.П. в період з 21.11.2016 до 21.12.2016 у НУ «Львівська
політехніка» (наказ ЛьвДУВС від 09.11.2016 №778 о/с); доцент кафедри оперативнорозшукової діяльності факультету майор поліції Дмитрик Ю.І. в період з 21.11.2016
до 21.12.2016 у НУ «Львівська політехніка» (наказ ЛьвДУВС від 09.11.2016 №773
о/с); доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету майор поліції
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Федчак І.А. в період з 21.11.2016 до 21.12.2016 у НУ «Львівська політехніка» (наказ
ЛьвДУВС від 09.11.2016 №771 о/с); доцент кафедри спеціальної фізичної підготовки
факультету Шутка Г.І. в період з 24.10.2016 до 24.11.2016 у Львівському медичному
університеті ім. Данила Галицького (наказ ЛьвДУВС від 30.09.2016 №630 о/с);
старший викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету Музика Б.Ю.
в період з 24.10.2016 до 24.11.2016 у Львівському державному університеті фізичної
культури (наказ ЛьвДУВС від 30.09.2016 №629 о/с).
Науково-педагогічні працівники кафедр факультету №3 за звітний період
проходили стажування: доцент кафедри соціальних дисциплін Пряхіна Н.О. в період
з 21.11.2016 до 22.12.2016 у Національному університету «Львівська політехніка»;
доцент кафедри соціальних дисциплін Кіржецький Ю.І. в період з 21.11.2016 до
22.12.2016 у Національному університету «Львівська політехніка»; Доцент кафедри
адміністративного права та адміністративного процесу Кіцул Ю.С. в період з
14.11.2016 по 14.12.2016 у Львівському університеті бізнесу та права; Старший
викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
Сукмановська Л.М. в період з 26.09.2016 до 26.10.2016 у Національному
університету «Львівська політехніка» (накази ЛьвДУВС по особовому складу).
Невиконання плану не допущено.
Упродовж І семестру 2016-2017 н.р. здійснювався контроль за виконанням
«Плану проходження науково-педагогічними працівниками ЛьвДУВС стажування
(підвищення кваліфікації) на 2016-2020 роки», схваленого протоколом Вченої Ради
ЛьвДУВС від 27.01.2016 № 6. Відповідно до затвердженого плану у І семестрі 20162017 н.р. пройшли стажування НПП факультету №6:
‒ Туркот О.А., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
(Національний університет «Львівська політехніка») 14.11.2016-14.12.2016 (наказ
ЛьвДУВС від 27.10.2016 № 732 о/с);
‒ Парасюк Н.М., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
(Національний університет «Львівська політехніка») 21.11.2016-21.12.2016 (наказ
ЛьвДУВС від 09.11.2016 № 775 о/с);
‒ Курило Л.В., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін (ЛНУ імені
Івана Франка) 21.11.2016-21.12.2016 (наказ ЛьвДУВС від 09.11.2016 № 774 о/с);
‒ Гаєцька-Колотило Я.З., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
(Львівський торговельно-економічний університет) 21.11.2016-21.12.2016 (наказ
ЛьвДУВС від 09.11.2016 № 770 о/с);
‒ Кісіль Р.-В.В., доцент кафедри адміністртаивно-правових дисциплін
(Львівський торговельно-економічний університет) 21.11.2016-21.12.2016 (наказ
ЛьвДУВС від 09.11.2016 № 769 о/с).
За результатами стажування усіма працівниками факультету №6 подано у
відділ кадрового забезпечення звіт для долучення до особової справи, визначена
документація також зберігається на відповідних кафедрах. Заслуховування звітів про
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проходження стажування відбувається на засіданнях кафедр факультету, що
відображено у протоколах засідань кафедри. Планом роботи вченої ради факультету
№ 6 на 2016-2017 н.р. розгляд питання «Про виконання плану стажування та
підвищення кваліфікації науково- педагогічного персоналу у практичних органах та
вищих навчальних закладах у 2016 році» заплановано на лютий 2017 року.
Позапланове стажування пройшли: доцент кафедри цивільно-правових
дисциплін Соломчак Х.Б. (Пан'європейський університет), доцент кафедри цивільноправових дисциплін Андрусів У.Б. (юридичний факультет Дебреценського
університету, Словаччина), доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Серкевич І.Р. (Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України).
На факультеті №6 організовано стажування науково-педагогічних викладачів
інших вищих навчальних закладів. Зокрема, з 01.11.2016 до 30.12.2016 на кафедрі
цивільно-правових дисциплін пройшли стажування науково-педагогічні працівники
ЛНУ імені Івана Франка – Верес І.Я., Оприск М.В. (наказ ЛьвДУВС від 27.10.2016
№ 735 о/с), Чопко Х.І. (наказ ЛьвДУВС від 13.10.2016 № 653 о/с).
Згідно плану стажування та підвищення кваліфікації працівників факультету
№7 ЛьвДУВС на кафедрі психології пройшов стажування на посаді доцента у
Національному університеті «Львівська політехніка» кандидат політичних наук
Гетьманчук П.М. (довідка № 533 від 30.01.2017 р).
Стажування НПП факультету здійснювалось згідно з затвердженим планом
стажування, яке пройшли: к.ф-м.н., доцент Волошин О.Р. з 10.10.2016 по 10.11.2016
р. у Національному лісотехнічному університеті України; к.е.н., доцент Марченко
О.М. з 31.10.16 по 30.11.16 р. в Українській академії друкарства. Позапланово
пройшли стажування доценти кафедри менеджменту Лихолат С.М, Томаневич Л.М у
Європейському інституті Республіки Словаччина.
4.6. Згідно типового навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації
патрульними поліцейськими у зазначеної категорії слухачів проводиться викладання
дисципліни «Толерантність та недискримінація в роботі поліцейського» на яку
виділяється 4 год. Під час вивчення цієї дисципліни слухачі ознайомлюються з
принципами недискримінації в роботі поліції, ознаками дискримінації, її видами та
відповідальністю за дискримінаційні дії, принципом відповідальності держави,
ґендерно-чутливим підходом в роботі поліції. Згідно типового навчальнотематичного плану підвищення кваліфікації слідчих поліції у зазначеної категорії
слухачів проводиться викладання дисципліни «Толерантність та недискримінація в
роботі поліцейського» на яку виділяється 4 год. Під час вивчення цієї дисципліни
слухачі ознайомлюються з поняттям та особливостями проведення досудового
розслідування злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості.
4.7. Відповідно до Положення про організацію службової підготовки
працівників Національної поліції України, затвердженого наказом МВС України від
26.01.2015 № 50, наказу ЛьвДУВС від 16.01.2017 № 23 о\с «Про організацію
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службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС у 2017 році» заняття у системі
службової підготовки поліцейських виглядає наступним чином:
‒ теоретичні заняття з усіх видів службової підготовки проводяться щосереди
протягом робочого дня груповим навчанням у навчальних класах ЛьвДУВС;
‒ практичні заняття з фізичної підготовки проводяться щопонеділка і
щочетверга з 16:00 до 18:00 протягом календарного року в спортивних залах
ЛьвДУВС;
‒ практичні заняття з вогневої і тактичної підготовки проводяться протягом
усього навчального року щовівторка з 15:00 у стрілецькому тирі та відповідних
будівлях ЛьвДУВС;
‒ теоретичні додаткові заняття з функціональної підготовки та за
необхідністю з інших видів підготовки проводяться з усім постійним атестованим
складом ЛьвДУВС кожної останньої середи місяця у центрі дозвілля о 16:30.
4.9. Керівництвом структурних підрозділів ЛьвДУВС забезпечується
вивчення та неухильне дотримання особовим складом університету наказу МВС
України від 28.04.2016 № 326 «Про затвердження Правил етичної поведінки
працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних
органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфер управління МВС».
4.10. У 1-му семестрі 2016-2017 навчального року структурними підрозділами
ЛьвДУВС щомісячно проводились «Дні дисципліни» у відповідності до вимог
Методичних рекомендацій МВС України щодо проведення в органах та підрозділах
внутрішніх справ Дня дисципліни від 31.12.2010.
Так, курсовими підрозділами факультетів заслуховувались курсанти, які
допускали порушення дисципліни (протоколи проведення «Днів дисципліни»,
матеріали контрольно-наглядової справи).
4.11. З метою запобігання вживання та розповсюдження наркотичних засобів
та психотропних речовин серед курсантів постійно проводяться профілактичні
заходи. Зокрема, відбувається співпраця з представниками Львівського обласного
наркологічного диспансеру, громадської організації «Антинаркотик» та духовенства,
спільно з якими проводяться для курсантів та студентів тематичні лекції, круглі
столи та демонстрація документальних фільмів щодо пропаганди здорового способу
життя.
Зокрема, 31.10.2016 у НТВ «Верещиця» лікарями-наркологами Львівського
обласного державного клінічного наркологічного диспансеру Лісковець Н.І. та
Кочененко О.Т. проведено перевірку курсантів перших курсів ЛьвДУВС щодо
вживання наркотичних засобів або психотропних речовин. З курсантами проведено
профілактичні заходи із метою запобігання вживанню ними наркотичних засобів або
психотропних речовин. Загалом перевіркою було охоплено 217 курсантів. За
результатами перевірки фактів вживання ними наркотичних засобів або
психотропних речовин не виявлено.
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В рамках університету культури 2 листопада 2016 року у центрі дозвілля
ЛьвДУВС відбулася профілактична бесіда із курсантами 3-го курсу на тему
запобігання вживанню алкоголю та наркотиків, яку провела лікар-нарколог
Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру Наталія
Чемерис.
Також, 07.11.2016 лікарями-наркологами Львівського обласного державного
клінічного наркологічного диспансеру Лісковець Н.І. та Кочененко О.Т. проведено
перевірку курсантів та слухачів факультету № 2 ЛьвДУВС щодо вживання
наркотичних засобів або психотропних речовин. Загалом перевіркою було охоплено:
47 курсантів 4-го курсу факультету № 1, 149 курсантів 4-го курсу факультету № 2 та
26 слухачів факультету № 2 за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». За
результатами перевірки фактів вживання ними наркотичних засобів або
психотропних речовин не виявлено.
Для забезпечення можливості анонімного звернення працівників, курсантів та
студентів з питань виявлення фактів вживання, зберігання та розповсюдження
наркотичних речовин у ЛьвДУВС функціонує скринька «Пошта довіри» за яким
вони мають можливість повідомити про виявлені факти.
З метою запобігання вживання та розповсюдження наркотичних засобів та
психотропних речовин серед курсантів постійно проводяться профілактичні заходи.
Зокрема, відбувається співпраця з представниками Львівського обласного
наркологічного диспансеру та Товариства Червоного Хреста.
4.12. Спільно з керівниками структурних підрозділів проводилися заходи
щодо забезпечення виконання особовим складом ЛьвДУВС вимог розділу 3 Засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 20142017 роки, затверджених Законом України від 14.10.2014 № 1699-VІІ, на виконання
пункту 14 розділу ІІ Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, наказу
МВС України від 29.02.2016 № 142 «Про затвердження Антикорупційної програми
МВС України на 2016 рік» та наказу ЛьвДУВС від 06.04.2016 № 74 «Про
затвердження Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2016 рік».
Також, систематично проводиться роз’яснювальна робота з постійним
особовим складом щодо відповідальності працівників ЛьвДУВС за вчинення
протиправних дій відповідно до вимог Дисциплінарного статуту ОВС України,
Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу Країни.
До науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів) щодо
антикорупційного законодавства залучаються працівники прокуратури, юстиції,
судів та адвокатури.
4.13. Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від
22.06.2016 № 533 «Про організацію підготовки кадрів у Львівському державному
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університеті внутрішніх справ» було зараховано 220 курсантів, а також 48 слухачів
денної форми навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»: 24 особи на
факультет № 1 та 24 особи на факультет № 2.
З метою належного виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 01.03.2007 № 313 «Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат,
пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх
справ» та наказу МВС України від 14.05.2007 № 150 «Про затвердження Типового
договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства
внутрішніх справ» з курсантами 1-го курсу факультетів №№ 1, 2, 3 та слухачами
денної форм навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» факультетів № 1 та
№ 2 Львівського державного університету внутрішніх справ, що були зараховані на
навчання у 2016 році, укладено договори про підготовку фахівців у вищих
навчальних закладах МВС у повному обсязі.
Договори скеровано до комплектуючих підрозділів для подальшого їх
погодження.
Отримано та опрацьовано інформацію 12-ти комплектуючих підрозділів, а
саме: Управлінь кадрового забезпечення ГУНП у Волинській, у Вінницькій, в
Закарпатській, в Житомирській області, у Київській області, в Кропивницькій
області, у Луганській, у Львівській області, в Рівненській області, в Чернівецькій
області, в Херсонській області та в Хмельницькій області.
Не повернулися з погодження договори з 2-х комплектуючих підрозділів, а
саме: Управлінь кадрового забезпечення ГУНП в Закарпатській області та ІваноФранківській області. Однак, з керівники вище вказаних підрозділів в телефонному
режимі повідомили про погодження договорів та подальше їх скерування на адресу
університету.
Укладання договорів з курсантами 1-го курсу факультетів №№ 1, 2, 3 та
слухачами денної форм навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр»
факультетів № 1 та № 2 Львівського державного університету внутрішніх справ, що
були зараховані на навчання у 2016 році виконано у повному обсязі.
4.14. Проведено контрольну звірку наявності особових справ та їх
оформлення, що знаходяться на збереженні у відділі кадрового забезпечення.
Складено відповідні акти, робота по даному пункту і на далі триває.
4.15. Протягом жовтня 2016 року керівництвом ВКЗ спільно з деканами
факультетів здійснено вивчення з курсантами ЛьвДУВС Закону України «Про
Національну поліцію».
4.16. Працівники відділення соціально-гуманітарної роботи відділу кадрового
забезпечення спільно з провідними фахівцями факультетів ІПФПНП постійно
проводять індивідуально-виховну та роз’яснювальну роботу з курсантами,
схильними до порушень дисципліни щодо відповідальності за вчинення
протиправних дій відповідно до вимог Дисциплінарного статуту ОВС України,
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Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України.
Питання щодо стану дисципліни і законності та попередження надзвичайних
подій за участю особового складу ЛьвДУВС щотижнево розглядаються на
засіданнях ректорату.
Щомісячно у підрозділах і службах ЛьвДУВС підбиваються підсумки
дисциплінарної практики, заслуховуються порушники навчальної та службової
дисципліни, аналізуються причини і умови, які призводять до порушень дисципліни
і законності.
4.17. Забезпечено проведення службових розслідувань за фактами порушень
особами рядового і начальницького складу службової дисципліни, законодавства та
інших надзвичайних подій за участю особового складу відповідно до вимог
Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх
справ України, затвердженої наказом МВС України від 12.03.2013 № 230.
4.18. Відділом моніторингу ЛьвДУВС ведеться контрольно-наглядова справа
«З профілактики злочинних, корупційних діянь та інших протиправних дій серед
особового складу ЛьвДУВС», в якій накопичуються та постійно оновлюються
матеріали стосовно проведених заходів, інформація про притягнення працівників та
курсантів до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, а
також інші відомості щодо стану дисципліни та законності у ЛьвДУВС.
4.19. Протягом жовтня 2016 року курсантів першого курсу було ознайомлено
з експозиціями народного музею та історією створення ЛьвДУВС.
4.20. У жовтні 2016 року на факультетах № 6, 7, 8 ЛьвДУВС відбулися
щорічні творчі конкурси – «Дебют першокурсника».
4.22. 15-16 листопада 2016 року відбувся конкурс художньої самодіяльності
«Ми – таланти України» серед факультетів ЛьвДУВС, який був присвячений
Міжнародному Дню студента. Цьогоріч до складу журі конкурсу увійшли: завідувач
відділення соціально-гуманітарної роботи відділу кадрового забезпечення Роман
Сушко (голова журі), провідний фахівець відділення Віталій Бондаренко (заступний
журі), заслужений артист естрадного мистецтва України Володимир Питель,
викладач хореографії Львівського державного училища культури і мистецтв Олег
Копильчак, провідний фахівець відділення СГР Юлія Качанівська, викладач
режисерських дисциплін Львівського державного училища культури і мистецтв
Оксана Копильчак, викладач вокалу Львівського державного училища культури і
мистецтв Руслан Ляшенко, викладач духових інструментів Дитячого будинку
творчості м. Львова Назар Радомський та старший інспектор ЛьвДУВС Василь Яняк.
4.23. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 17.09.2014 № 284 «Про закріплення
факультетів ЛьвДУВС за школами інтернатного типу» для забезпечення шефської
діяльності факультети закріплено за навчальними закладами інтернатного типу
м. Львова, зокрема:
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– факультет № 1 – за дошкільним дитячим будинком № 1, в якому опікуються
дітьми 3–7 років у кількості 76 осіб (м. Львів, вул. Таджицька, 21);
– факультет № 2 – за спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом № 102,
в якій навчається 151 дитина з розумовими вадами (м. Львів, вул. Пекарська, 19);
– факультет № 3 – за дитячим будинком № 2, у якому опікуються дітьми від
народження до 4 років в кількості 43 осіб (м. Львів, вул. Антоновича, 117);
– навчально-тренувальний відділ «Верещиця» – за Краківецькою школоюінтернатом для дітей з вадами розвитку, у якій навчаються 57 осіб (Львівська
область, Яворівський район, с.м.т. Краківець, вул. Шухевича, 21).
Ради студентського самоврядування факультети № 6, 7, 8 постійно опікуються
Лопатинською спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом (для дітей з
вадами розумового розвитку), яка знаходиться за адресою: Львівська область,
Радехівський район, с. Лопатин, спеціальною школою-інтернатом для дітей,
позбавлених батьківського піклування, та інвалідів, яка знаходиться у с. Лівчиці
Жидачівського району Львівської області.
На факультетах створено волонтерські групи, до діяльності яких залучаються
науково-педагогічний склад, курсанти та студенти. Також ведуться наглядові
справи, що містять інформацію про статус навчального закладу, кількість вихованців
і педагогів, обслуговуючий персонал, надану шефську допомогу, графіки
відвідування шкіл-інтернатів волонтерськими групами.
Також, студенти факультету № 7 ЛьвДУВС 20 жовтня 2016 року відвідали
Військово-медичний клінічний центр західного регіону. Юнаки та дівчата
підготували для поранених військовослужбовців невеличкий концерт, присвячений
святу Покрови Пресвятої Богородиці та Дню захисника України, а студенти
факультету № 8 ЛьвДУВС цього ж дня на чолі із головою студентського
самоврядування Іриною Гладій та головою ради наставників доцентом кафедри
менеджменту Галиною Леськів відвідали Львівську обласну дитячу клінічну лікарню
«Охматдит».
V. Організація психопрофілактичної роботи.
Заходи щодо супроводження психолого-педагогічного процесу
5.1. З метою здійснення своєчасного контролю за особливостями
психоемоційного стану працівників та курсантів ЛьвДУВС за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ проведено 220 психодіагностичних обстежень перемінного
особового складу ЛьвДУВС. За результатами проведених обстежень осіб, які за
своїми особистісними якостями не відповідають вимогам щодо навчання та служби
у ВНЗ МВС України, не виявлено.
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Осіб, які відповідно до результатів психодіагностичних обстежень за своїми
особистісними психологічними якостями не відповідають вимогам до навчання та
служби в органах внутрішніх справ, не виявлено.
5.2. З метою ефективного здійснення заходів щодо профілактики
надзвичайних подій серед особового складу, надання особливої уваги існуючим
проблемам і труднощам у новоприйнятих на службу й навчання осіб, недопущення
проявів суїцидальної активності та вивчення всіх чинників, які негативно впливають
на навчання та службу, працівниками ВПЗ ВКЗ 17.11.2016 та 24.11.2016 проведено
1-й етап двохетапного соціально-психологічного дослідження «Адаптація» в
колективах курсантів 1-х курсів в НТВ «Верещиця» (вих. № 10/29 від 05.12.2016,
вих. № 10/30 від 05.12.2016, вих. № 10/31 від 05.12.2016). За результатами
проведених досліджень адаптація курсантів до умов навчання та служби проходить
успішно.
Довідки за результатами проведених досліджень надано керівництву
факультетів для використання в організації та проведенні в курсових підрозділах
заходів індивідуально-виховного та соціально-психологічного характеру.
VI. Організація службової діяльності
6.1. Оновлено резерв підмінних чергових із числа постійного особового
складу з проведенням практичного навчання несення служби по територіях
ЛьвДУВС та прийняттям заліку (наказ ЛьвДУВС від 14.09.2016 № 193).
6.2. Спільно з керівниками структурних підрозділів (Назар Ю. С.,
Авраменко О. В., Красницький І. В., Гнатюк С. С., Вишинський П. М., Смоляк П.В.)
здійснюється контроль за підготовкою та несенням служби особовим складом
ЛьвДУВС в добових нарядах на всіх територіях навчального закладу та станом
функціонування пропускного режиму. Результати перевірок відображаються в книзі
перевірки та доповідних записках.
6.3. Особовий склад ЛьвДУВС у звітній період не залучався до охорони
громадського порядку у місті Львові під час проведення масових заходів.
6.4. 16 та 23 листопада, 14 грудня 2016 року ВОС спільно з кафедрою тактикоспеціальної підготовки (Йосипів Ю.Р.) із залученням працівників Національної
гвардії України проведено заняття з курсантами 3-х, 4-х курсів залучених до роти
оперативного реагування (наказ ЛьвДУВС від 14.11.2016 №258 «Про створення роти
оперативного реагування ЛьвДУВС»)
6.5. Щоденно проводиться інструктаж чергових і їх помічників щодо
виконання ними функціональних обов’язків, дотримання ними вимог керівних
документів; систематично проводяться інструктажі з черговими з питань оповіщення
особового складу ЛьвДУВС і дій при отриманні сигналів бойового оповіщення та
сигналів цивільного захисту.
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6.6. Щоквартально проводяться заняття з питань оповіщення особового складу
ЛьвДУВС і дій при отриманні сигналів бойового оповіщення та сигналів цивільного
захисту.
6.7. Щомісячно керівництвом ЛьвДУВС та працівниками ВОС, ВМЗ та НТВ
«Верещиця» проводяться перевірки стану збереження майна озброєння в чергових
ЛьвДУВС посадовими особами (вул. Городоцька, 26 та НТВ «Верещиця»).
Результати перевірок відображаються в журналах перевірок.
Крім того, відповідно до вимог наказу ЛьвДУВС від 15.04.2016 № 77 фахівцем
з озброєння відділу матеріального забезпечення Козирою П.В. протягом I семестру
2016-2017 н.р. здійснено чотири перевірки стану збереження в комендатурах
університету майна озброєння.
6.8. Оновлено документацію з ЦЗ та МР згідно вказівок МВС України (наказ
ЛьвДУВС від 15.12.2016 №1т «Про затвердження організаційно-мобілізаційних
документів»).
6.9. Проводилися коригування схеми оповіщення особового складу ЛьвДУВС
(інв. №1/206 дск, інв. №1/207 дск, інв. №1/208 дск).
6.10. Щомісячно проводяться інструктажі та заняття із працівниками ВОС,
НТВ «Верещиця», підмінними черговими з питань оповіщення особового складу
ЛьвДУВС і дій при отриманні сигналів бойового оповіщення та сигналів цивільного
захисту.
VІI. Розвиток та зміцнення
міжнародного співробітництва та зв`язків з громадськістю
7.1. Міжнародне співробітництво ЛьвДУВС здійснюється відповідно до
вимог наказу МВС України від 24.05.2011 №233 «Про організацію міжнародної
діяльності органів внутрішніх справ України». Звітну інформацію щодо цієї роботи
було розглянуто на засіданні ректорату ЛьвДУВС (26 грудня 2016 року). Зокрема, у
1-му семестрі 2016-2017 навчального року:
1. Проводилася постійна робота щодо налагодження зв’язків з новими
партнерами.
Розпочалося
інтенсивне
співробітництво
з
регіональним
представництвом Консультативної місії Європейського Союзу (далі – КМЄС) в
Україні;
2. З метою забезпечення обміну науковими здобутками, а також міжнародним
досвідом ЛьвДУВС виступив з ініціативою залучити представників партнерських
навчальних закладів (іноземних фахівців у галузі права, психології та економіки) до
роботи у складі редакційних колегій Наукового вісника;
3. Здійснюються заходи щодо відновлення співробітництва з Фондом Ганса
Зайделя, зокрема ректор полковник поліції Благута Р.І. взяв участь у семінарі на
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тему: «Підготовка фахівців поліції Баварії», який відбувся за сприяння Фонду Ганса
Зайделя 1 листопада (на базі Національної академії внутрішніх справ);
4. Протягом звітного періоду ЛьвДУВС розвивав контакти з консульствами
Угорщини в Україні, консули яких взяли участь у соціальному проекті, що
проводився на базі навчального закладу (07 жовтня);
5. Продовжується співробітництво з французькими колегами, форми та
напрями якого було обговорено під час візиту до ЛьвДУВС аташе з правоохоронних
питань Посольства Франції в Україні полковника жандармерії Жан-Люка Ломона.
7.2. Протягом звітного періоду науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС
взяли участь у низці науково-практичних заходів за кордоном, а саме:
1. У рамках співробітництва з Люблінським католицьким університетом імені
Івана Павла ІІ (Республіка Польща) у період з 15 по 18 вересня делегація ЛьвДУВС у
складі: проректора Балинської О.М., декана факультету № 6 Грищука В.К.,
професора кафедри економіки та економічної безпеки факультету № 8
Франчука В.І., взяла участь у міжнародній науковій конференції на тему «Правова
безпека демократичних держав у процесі європейської інтеграції. Польща –
Словаччина – Україна», яка відбулася у м. Люблін;
2. Доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету
№1 Дуфенюк О.М. стала переможцем Програми ім. Лейна Кіркланда та в період з
17 вересня 2016 року по 30 червня 2017 року проходить двосеместрове навчання в
Університеті ім. Адама Міцкевича у м. Познані (Республіка Польща), а також 2-4тижневе стажування у польських громадських та приватних інституціях;
3. У період з 30 вересня по 29 грудня завідувач кафедри психології факультету
№7 Романюк Л.В. стажувалася на факультеті психології та освітніх наук
Католицького університету м. Левен (Королівство Бельгія);
4. У період з 04 по 28 грудня доцент кафедри кримінального процесу
факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
ЛьвДУВС майор поліції Кунтій А.І. брав участь у навчальному курсі «Поліція та
суспільство». Захід відбувся у Центрі зі співробітництва і розвитку (Держава
Ізраїль).
7.3. 11 листопада було проведено міжнародну науково-практичну
конференцію «Теорія та практика правоохоронної діяльності», в роботі якої взяли
участь 6 науковців та експертів з Республіки Польща, зокрема з Вищої школи поліції
в м. Щитно – 3 особи, Вищої школи безпеки в м. Перемишль – 2 особи, Головної
комендатури поліції в м. Варшава – 1 особа, 7 експертів Консультативної
місії Європейського Союзу в Україні та 1 представник Угорщини – з Національного
університету державної служби (м. Будапешт).
7.4. Співробітництво з регіональним представництвом Консультативної місії
Європейського Союзу (далі – КМЄС) в Україні розпочалося у липні 2016 року. З
метою ознайомлення з матеріально-технічною базою університету та обговорення
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питань потенційного співробітництва представники Місії здійснили 13 робочих
візитів до ЛьвДУВС. Було досягнуто попередніх домовленостей щодо створення на
базі НТВ «Верещиця» (Львівська обл., Яворівський р-н, с. Верещиця) полігону з
комплексом інтерактивних кімнат, який забезпечуватиме проведення тренінгів для
курсантів та працівників поліції. Перспективними напрямами занять визначено
питання щодо захисту прав громадян під час здійснення поліцейськими своєї
професійної діяльності. На базі ЛьвДУВС було проведено 2 тренінги, а саме:
1) у період з 07 по 11 листопада – криміналістичний тренінг із вдосконалення
роботи слідчо-оперативних груп на місці скоєння злочину. У заході взяли участь
представники Національної поліції з Львівської та Закарпатської областей, науковопедагогічні працівники ЛьвДУВС, а також міжнародні експерти-криміналісти;
2) у період з 06 по 09 грудня – тренінг щодо роботи з громадськістю з протидії
конфліктним ситуаціям за участю чеських поліцейських та експертів КМЄС. У
заході були задіяні працівники підрозділів превентивної діяльності Національної
поліції Львова, Рівного, Луцька, Ужгорода, Івано-Франківська, а також науковопедагогічні працівники ЛьвДУВС.
Загалом протягом періоду у тренінгах КМЄС, які відбувалися як на території
навчального закладу, так і за його межами, взяли участь 14 представників ЛьвДУВС.
7.5. Протягом звітного періоду ЛьвДУВС відвідало 59 іноземних
представників (20 візитів).
7.6. Періодично здійснюється моніторинг грантів та проектів на предмет
подання заявки щодо участі навчального закладу та науково-практичних працівників
ЛьвДУВС в окремих з них. Інформація про актуальні освітні програми, гранти та
стипендії Європейського Союзу, держав-членів ЄС, США, Канади регулярно
скеровується на електронні адреси структурних підрозділів ЛьвДУВС та
висвітлюються на сайті навчального закладу.
7.7. За звітний період брифінгів, прес-конференцій та круглих столів для
представників засобів масової інформації проведено не було. В той же час,
працівники відділу зв’язків з громадськістю повною мірою сприяють представникам
мас-медіа, які звертаються з метою отримання тієї чи іншої інформації про
діяльність вишу. Так, на постійній основі ВЗГ співпрацює із кореспондентом
журналу «Міліція України» Петрушком Ю.В., і результатом цієї співпраці за звітній
період є вихід на шпальтах видання двох статей: «Благодійний концерт для
львівський атошників», «Населення і поліція – партнери».
7.8. За візитній період працівники відділу зв’язків з громадськістю спільно з
відділом кадрового забезпечення розробили проект та забезпечили друк настінного
календаря ЛьвДУВС на 2017 рік. З метою популяризації навчального закладу,
календарі були надіслані в територіальні підрозділи Національної поліції України, а
також презентовані іноземним гостям університету.
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Поряд з тим продовжується робота над виготовленням агітаційних плакатів і
буклетів, яка завершиться із затвердженням Правил прийому до ЛьвДУВС у 2017
році.
7.9. Силами відділу зв’язків з громадськістю за сприяння творчої групи
«LanaPictures» було оновлено презентаційне відео про Львівський державний
університет внутрішніх справ. У ролику тривалістю 4 хв. 42 сек. йдеться про
структуру та напрями підготовки фахівців, умови навчання та проживання курсантів
і студентів.
7.10. Основні засоби, які використовують працівники відділу зв’язків з
громадськістю для оперативного висвітлення в ЗМІ діяльності навчального закладу –
офіційний сайт університету та газета «Юрист». Як на сторінках Інтернет-ресурсу,
так і на шпальтах видання, систематично висвітлюється інформація про
життєдіяльність усіх підрозділів Львівського державного університету внутрішніх
справ. Успішними також є офіційні сторінки навчального закладу у соціальних
мережах Facebook і Instagram та канал вишу у YouTube, які успішно функціонують,
а кількість підписувачів на новини університету постійно зростає.
Відтак, інформація про усі найважливіші заходи, що організовує ЛьвДУВС,
систематично висвітлюється на офіційному сайті. Так, за І семестр 2016-2017
навчального року на сайті ЛьвДУВС було висвітлено 167 (за І семестр 2015-2016 н.р.
– 205) матеріалів спортивного, наукового, міжнародного та іншого спрямування. Без
змін, двічі на місяць, виходить друком університетська газета «Юрист», і за звітний
період вийшло 8 номерів.
VІІI. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення,
юридичний супровід
8.1. На підставі наказу
ЛьвівДУВС від 24.10.2016 №228 проведено
інвентаризацію матеріальних цінностей станом на 01.11.2016 у відповідності до
Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.
8.2. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» подано до ДФОП МВС України бухгалтерський звіт станом на
01.10.2016 та 01.01.2017 ( №4/8-151 від 07.10.2016, №4/118 від 20.01.2017).
8.3. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» подано до ГУДКСУ у Львівській області бухгалтерський звіт
станом на 01.10.2016 та 01.01.2017 ( №4/3305 від 06.10.2016, №4/8-3 від 16.01.2017),
місячну звітність про заборгованість за бюджетними коштами ( №4/8-142 від
02.09.2016, №4/8-161 від 03.11.2016, №4/8-173 від 05.12.2016, №4/8-1 від 05.01.2017).
8.4. Проведено розрахунки та скеровано до ДФОП МВС України зміни до
кошторису по спеціальному фонду на 2016 рік по КПКВ 1001080 (довідка №15/1-
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3809 від 10.10.2016, №15/1-4075 віід 09.10.2016, №15/1-4512 від 23.11.2016, №15/14917 від 14.12.2017, №15/1-4918 від 14.12.2016).
8.5. Відповідно до наказу МИВС України від 14.06.2016 №510 «Про надання
форм звітності» підготовлена та надана до ДФОП МВС України оперативна
інформація (вих.№4/2969 від 02.09.2016,№4/2970 від 02.09.2016,№4/3295 від
04.10.2016,№4/3294 від 04.10.2016, №4/3293 від 04.10.2016,№4/8-151 від 07.10.2016,
№4/3517 від 03.11.2016, №4/3516 від 03.11.2016, №4/3997 від 14.11.2016, №4/3640
від 18.11.2016, №4/3723 від28.11.2016, №4/3768 від 02.12.2016, №4/3784 від
02.12.2016, №4/8-3848 від 12.12.2016, №4/3890 від19.12.2016, №4/3939 від
28.12.2016, №4/4006 від 30.12.2016, №4/3 від 03.01.2017, №4/14 від 04.01.2017,
№4/16 від 04.01.2017, №4/70 від 10.01.2017.
8.6. Відповідно до визначених у Податковому кодексі термінів подачі
звітності подано податкові декларації по податку на додану вартість (щомісячно),
екологічного податку, рентної плати (ІІІ, ІУ квартали) звіт про використання доходів
неприбуткової організації (за рік), звіт про нарахування податку з доходів фізичних
осіб (ІІІ, ІУ квартали), звіт про нарахування єдиного внеску (щомісячно) до
Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.
8.7. Подано звіти про працю (щомісячно), звіт про обсяги реалізованих
послуг, капітальні інвестиції (ІІІ, ІУ квартал) до Головного управління статистики у
Львівській області відповідно до термінів подачі звітності.
8.8. Закріплення вогнепальної зброї та засобів індивідуального захисту за
новоприбулими працівниками з числа постійного особового складу ЛьвДУВС не
проводилось, оскільки відповідні рапорти не надходили до ВМЗ.
У відповідності до рапортів начальників курсів видано необхідну кількість
засобів індивідуального захисту новопризначеному перемінному особовому складу,
у зв’язку із чим внесено відповідні зміни в облікові дані.
8.10. Проведено підготовку автотранспорту до зимового періоду. З 01.12.2016
автотранспорт університету переведено на зимові норми витрат паливо-мастильних
матеріалів згідно наказу Львівського державного університету внутрішніх справ від
24.11.2016 № 226 «Про переведення автотранспорту на витрати паливо-мастильних
матеріалів згідно норм зимового періоду».
8.11. Підготовлено дозвільну документацію на відкриття опалювального
сезону. Лист на відкриття опалювального сезону направлено у ПАТ «Львівгаз» (вих.
від 06.10.2016 № 5/31) та у Яворівське відділення УЕГГ (вих. від 10.10.2016 № 5/32).
8.12. Підготувати та укласти угоди з енергопостачальними організаціями на
придбання енергоресурсів та води на 2017 рік
На даний час закупівля електроенергії, природного газу та послуг з його
постачання здійснюється на підставі додаткових угод, якими було продовжено дію
тендерних договорів, укладених в попередньому році, в обсязі, що не перевищує 20
відсотків суми, визначеної в договорах, зокрема:

35

– газ природний – 634,43 тис. грн.;
– газ (розподілення) – 88,00 тис. грн.;
– електронна енергія – 318,83 тис. грн.
Тендерним комітетом на 2017 рік в річному плані заплановано проведення
відкритих торгів на закупівлю природного газу та переговорні процедури щодо
закупівлі послуг з розподілу природного газу та електроенергії.
8.14. Харчування постійного та перемінного особового складу університету
організоване у їдальнях комплексу громадського харчування по вул. Городоцька, 26,
та НТВ «Верещиця».
Харчування перемінного особового складу здійснюється у відповідності до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми
харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань» за
нормою № 1 – загальновійськова з урахуванням норми заміни продуктів.
8.16. У зв’язку з тим, що наказ МВС України від 23.11.2010 № 581 «Про
вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення підрозділів тилового
забезпечення» визнано таким, що втратив чинність звіт-замовлення на речове майно
у Департамент державного майна та ресурсів МВС України (далі – ДДМР МВС
України) не направлявся. Було відправлено лист в ДДМР МВС України від
01.12.2016 № 5/3747 про забезпечення курсантів Львівського державного
університету внутрішніх справ випуску 2017 року форменим одягом.
8.17. З врахуванням напрямків підготовки фахівців і акредитаційних вимог та
згідно рапортів (заяв) факультетів і структурних підрозділів було здійснено
передплату періодичних видань на І півріччя 2017 року. До переліку включено 7
комплектів газет та 39 комплектів журналів, що видаються в Україні на загальну
суму 20 318 гривень 65 коп (замовлення № 1096, 1689 від Поштамт-ЦПЗ № 1 Львів,
рахунок від ЗРАК ЮНЕСКО). Оригінали документів зберігаються у ВФЗБО.
8.19. У рамках «Університету культури» для перемінного особового складу
були прочитані лекції на тему: «Профілатика інфекцій, що передаються повітрянокрапельним шляхом (вітряна віспа, кір, краснуха)», «Профілактика ГРВІ та грипу,
дотримання правил особистої гігієни. Щеплення від грипу, як основний метод
профілактики». Під час табірного збору 2016 з курсантами 1-го курсу факультетів
№1, №2, №3 проведено бесіди на тему: «дотримання правил особистої гігієни,
шкідливість тютюнопаління та пропаганда здорового способу життя»,
8.20. Відповідно до Наказу МВС України № 462 від 03.06.2016р. «Про
затвердження інструкції про порядок медичного обслуговування в закладах охорони
здоров’я МВС» проводяться регулярні профілактичні медичні огляди перемінного
складу з подальшим взяттям хворих на диспансерний облік. З 5.09.2016 по 8.09.2016
було проведено медичний огляд перемінного особового складу після прибуття із
канікулярної відпустки. В листопаді, грудні 2016 року проведено планове
флюорографічне обстеження курсантів 3 курсу усіх факультетів. Всього обстежено
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349 осіб, хворих на туберкульоз не виявлено. 31.10.2016 – 02.11.2017 проведено
медичний огляд курсантів 3,4 курсу факультетів №1, №2, №3 на предмет можливого
вживання ін’єкційних наркотиків. Всього обстежено 703 курсанти.
8.21. Проведено вступні інструктажі з охорони праці з курсантами перших
курсів ЛьвДУВС набору 2016 року в НТВ «Верещиця». Проведено контрольну
перевірку стану охорони праці у ЛьвДУВС спільно з головним державним
інспектором відділу Головного Управління Держпраці у Львівській області
Мельником І.Л. Проведено повторні інструктажі з охорони праці з постійним та
перемінним особовим складом ЛьвДУВС.
8.22. Відповідно до виконання плану основних заходів за перше півріччя
2016/2017 років фахівцем з протипожежної безпеки Тузюком І.П. здійснено
перевірки протипожежного стану адміністративних будівель, підсобних будинків,
горищних, підвальних, спальних, гаражних приміщень, навчальних класів,
протипожежного інвентар'я та інших приміщень Львівського державного
університету внутрішніх справ за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 26,
вул. Замарстинівська, 9, вул. Кривоноса, 1 та НТВ «Верещиця» результати яких
відображено у доповідних записках, а саме:
‒ В період з 19.09.2016 по 30.09.2016 проведено детальну перевірку
протипожежного стану території, будівель та приміщень ЛьвДУВС за адресою:
м. Львів, вул. Городоцька, 26 (доповідна записка № 5/3365 від 18.10.2016).
‒ В період з 24.10.2016 по 28.10.2016 проведено детальну перевірку
протипожежного стану території, будівель та приміщень ЛьвДУВС за адресою:
м. Львів, вул. Замарстинівська, 9 (доповідна записка № 5/3485 від 02.11.2016).
‒ В період з 01.12.2016 по 14.12.2016 проведено детальну перевірку
протипожежного стану території, будівель та приміщень ЛьвДУВС за адресою:
м. Львів, вул. Кривоноса, 1 (доповідна записка № 5/3864 від 15.12.2016).
‒ В період з 20.12.2016 по 23.12.2016 проведено детальну перевірку
протипожежного стану території, будівель та приміщень ЛьвДУВС за адресою:
Львівська область, Яворівський район, с. Верещиця НТВ «Верещиця» (доповідна
записка № 5/989 від 24.05.2016).
Протягом першого півріччя 2016-2017 н.р. з постійним та перемінним
особовим складом ЛьвДУВС проведено повторні інструктажі з правил пожежної
безпеки та дій під час гасіння пожежі.
8.23. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України
від 30.12..2014 № 1417) пожежно-технічні комісії в Україні ліквідовані.
8.25. Проведено ремонт кабелю зв’язку ТПП – 30*2, який з’єднує факультет
№ 6 на території університету № 2 по вул. Замарстинівській, 9 та ГУ НП України у
Львівській області, пошкодженого під час ремонту дороги по вул. Детька.
8.26. Встановлено систему відеонагляду в черговій частині по вул. Кривоноса,
1, підключено три відеокамери: КТП (2) та у фойє (1).
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8.27. Проведено модернізацію системи зв’язку в приміщенні чергового на
території № 3 по вул. Кривоноса, 1.
8.28. У зв’язку із змінами у складі керівництва ЛьвДУВС – призначенням
нового ректора та першого проректора ЛьвДУВС, ВЮЗ самостійно забезпечило
оновлення довідки ЄДРПОУ та витягу ЄДР. Крім того, у звітному періоді ВЮЗ
взяло безпосередню участь у підготовці нового статуту ЛьвДУВС, затвердженого
наказом МВС України від 15.05.2013 № 429 в редакції наказу МВС України від
30.11.2016 № 1276.
8.29. Станом на 30.12.2016 до ЛьвДУВС з комплектуючих підрозділів
територіальних і транспортних управлінь МВС України надійшла інформація (за
період часу 2007 - 2016 р.р.) стосовно 386 звільнених з ОВС молодих фахівців, котрі
не відпрацювали 3 років в ОВС після закінчення навчання у вищих навчальних
закладах (далі – ВНЗ) МВС України. З них 289 навчалися у ЛьвДУВС, решта 97 осіб
навчались у ПЮІ ЛьвДУВС. Стосовно 314 молодих фахівців направлено у відповідні
суди позовні заяви, з них судами задоволено 216 позовів на суму 2 416 947 грн. За
результатами проведеної претензійної роботи 29 осіб відшкодували заборгованість
добровільно (без судових рішень) на суму 324 439 грн., продовжують
відшкодовувати добровільно 26 осіб.
На рахунки ЛьвДУВС поступило 1 527 409 грн., в т. ч. 340 734 грн. протягом
звітного періоду. Відносно 13 осіб підстави стягувати кошти відпали у зв’язку з
поновленням в ОВС та помилковим скеруванням матеріалів до ЛьвДУВС, щодо 59
осіб збираються документи, необхідні для подання позовів та встановлюється сума
витрат, затрачених на їх утримання у ВНЗ.
Протягом звітного періоду до звільнених молодих фахівців та курсантів
подано 42 позовні заяви на загальну суму 673 968 грн., задоволено 22 позови на
загальну суму 340 555 грн. Крім того, подавалось 4 позови на загальну суму 24 650
грн. до молодих фахівців, з яких вже судом стягнуто борг ПЮІ. З них задоволено 3
позови на загальну суму 18 550 грн., по 1 позову закрито провадження у зв’язку з
добровільним і повним відшкодуванням заборгованості у сумі 6 100 грн.
Щодо кожної особи, на яку відсутні матеріали необхідні для підготовки
позовної заяви, працівниками ВЮЗ було підготовлено та направлено запити на
витребування документації від ГУНП (УНП) України в областях, а також до
структурних підрозділів ЛьвДУВС.
8.31. Виготовлена кошторисна документація на капітальний ремонт системи
вентиляції їдальні по вул. Городоцька, 26 (кошторисна вартість – 430,84 тис. грн.).
8.35. В стадії виконання будівельні роботи по інженерним комунікаціям
багатоквартирного житлового будинку по вул. Величковського, 59.
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Загалом, всі заплановані заходи відповідно до Плану основних заходів
ЛьвДУВС на 2016-2017 навчальний рік за І семестр структурними підрозділами
університету виконані.
Розглянуто та схвалено на засіданні Вченої Ради Львівського державного
університету внутрішніх справ 22 лютого 2017 року (Протокол № 8).

