ІНФОРМАЦІЯ
про виконання Плану основних заходів Львівського державного
університету внутрішніх справ за ІІ семестр 2016-2017 навчального року
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 (протокол № 1) та
затверджено наказом ректора від 31.08.2016 № 179. Інформація підготовлена
за доповідними записками, наданими керівниками структурних підрозділів
ЛьвДУВС про виконання Плану за ІІ семестр 2016-2017 н.р., за тематичними
розділами.

І. Організаційні заходи
1.3. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС відбулося 6 засідань,
де було заслухано 57 питань, які охоплюють основні напрями діяльності
університету (в тому числі: організаційного характеру – 12; навчальнометодичного характеру – 9; наукового характеру – 32; робота з кадрами – 4).
Значну увагу Вчена рада приділяла питанням рекомендації до друку
навчально-методичних та наукових матеріалів у загальній кількості
35 одиниць, у тому числі: навчальних посібників – 4; навчально-методичних
посібників – 2; практичних посібників – 2; монографій – 7; програм
навчальних дисциплін – 3; методичних рекомендацій – 2; курс лекцій;
термінологічний словник; наукові вісники та збірники наукових статей, тез
та повідомлень. Протягом ІІ семестру 2016-2017 навчального року було
розглянуто й затверджено 1 тему дисертації і план роботи аспіранта
на здобуття наукового ступеня доктора філософії та уточнено 6 тем
дисертаційних робіт. Затверджено 13 додаткових програм для складання
кандидатських іспитів зі спеціальностей на здобуття наукового ступеня
доктора філософії.
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 ІІ семестр
2016-2017 н. р. було проведено 27 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
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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 ІІ семестру 201617 н. р. довідки про стан виконавської дисципліни у ЛьвДУВС було долучено
до таких документів засідань ректорату, як протоколи:
протокол № 18 від 03.01.2017;
протокол № 19 від 10.01.2017;
протокол № 20 від 16.01.2017;
протокол № 21 від 23.01.2017;
протокол № 22 від 30.01.2017;
протокол № 23 від 06.02.2017;
протокол № 24 від 13.02.2017;
протокол № 25 від 20.02.2017;
протокол № 26 від 27.02.2017;
протокол № 27 від 06.03.2017;
протокол № 28 від 13.03.2017;
протокол № 29 від 20.03.2017;
протокол № 30 від 27.03.2017;
протокол № 31 від 03.04.2017;
протокол № 32 від 10.04.2017;
протокол № 33 від 18.04.2017;
протокол № 34 від 24.04.2017;
протокол № 35 від 03.05.2017;
протокол № 36 від 10.05.2017;
протокол № 37 від 15.05.2017;
протокол № 38 від 22.05.2017;
протокол № 39 від 29.05.2017;
протокол № 40 від 06.06.2017;
протокол № 41 від 12.06.2017;
протокол № 42 від 19.06.2017;
протокол № 43 від 26.06.2017;
протокол № 44 від 03.07.2017.
1.6. Забезпечувалося виконання Закону 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. 1/12, 1/13 від 04.01.2017, 1/803,
1/804 від 05.04.2017, 1/1600, 1/1601 від 03.07.2017) та розглядалася на
засіданнях ректорату (протокол № 19 від 10.01.2017, протокол №18 від 10.
04. 2017). Факультетами ЛьвДУВС здійснювався прийом громадян у
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відповідності до графіків прийому. За кожним зверненням проводилися
ретельні перевірки та заявникам надавалися відповіді у встановлені терміни.
На фаультетах №№ 1,2,3 ЛьвДУВС основні звернення стосувались надання
курсантам відпусток та інформації щодо успішності курсантів.
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 (1/4 від 04.01.2017,
1/93 від 30.01.2017, 1/94 від 30.01.2017, 1/374 від 28.02.2017, 1/128 від
17.02.2017, 1/331 від 29.03.2017,1/401 від 03.04.2017, 1/729 від 11.04.2017,
1/1082 від 11.05.2017, 1/587 від 13.05.2017, 1/1304 від 02.06.2017, 1/658 від
27.06.2017, 1/743 від 29.07.2017).
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 (1/78 від 27.01.2017, 1/123, 1/124 від 14.02.2017, 1/617,
1/618 від 15.03.2017, 1/838, 1/839 від 11.04.2017, 1/1194, 1/1195 17.05.2017).
1.14. У ЛьвДУВС 19 травня 2017 року організовано та проведено урочисті
заходи з нагоди святкування Дня науки, заохочено кращих науковців
ЛьвДУВС. Всі факультети ЛьвДУВС урочисті заходи присвячені ню науки,
зокрема на факультеті № 6 під час проведення урочистості відбулося
нагородження науково-педагогічних працівників факультету, які мають
значні наукові здобутки. За кількістю набраних балів:
у номінації «Доктор наук»:
- 7 місце зайняв професор кафедри адміністративно-правових
дисциплін факультету № 6 Чистоклєтов Л.Г. (1095).
У номінації «Кандидат наук»:
- 3 місце зайняв завідувач кафедри адміністративно-правових
дисциплін факультету № 6 Ковалів М.В. (1143);
- 8 місце зайняла доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
факультету № 6 Мелех Л.В. (789);
- 9 місце зайняв доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
факультету № 6 Панкевич О.З. (782).
У номінації «Дослідник»:
- 10 місце зайняла ст.викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
факультету № 6 Воробель У.Б. (142).
У номінації «Гуртківець»:
- 2 місце зайняла здобувач факультету № 6 Заболотна М. (кафедра
цивільно-правових дисциплін);
- 6 місце зайняла здобувач факультету № 6 Візняк О. (кафедра
господарсько-правових дисциплін);
- 7 місце зайняла здобувач факультету № 6 Баран М. (кафедра
кримінально-правових дисциплін).
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На факультеті № 8 в рамках проведення Всеукраїнського фестивалю
науки з нагоди відзначення професійного свята працівників наукової сфери,
враховуючи особистий внесок у наукову діяльність навчального закладу,
науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти факультету взяли
участь в урочистій академії з нагоди Дня науки. Професор кафедри
менеджменту, д.е.н. Живко Зінаїда Богданівна отримала диплом у номінації
«Доктор наук». За результатами конкурсу на здобуття звання «Краща
кафедра Львівського державного університету внутрішніх справ за
підсумками наукової роботи» за 2016 рік кафедра менеджменту зайняла 2
місце (середній бал 486 балів).
1.15. Організовано підготовку особового складу до випуску фахівців
за державним замовленням факультету № 2 – 10.03.2017 (наказ ЛьвДУВС
від 01.03.2017 № 45) та факультету № 3 – 12.05.2017 (наказ ЛьвДУВС
від 26.04.2017 № 83). 01.06.2017 керівництвом факультету №4 організовано
та забезпечено проведення урочистих заходів присвячених випуску
здобувачів вищої освіти факультету за державним замовленням та за кошти
фізичних та юридичних осіб. Загальна кількість здобувачів вищої освіти
факультету, які успішно виконали навчальний план та отримали дипломи
становить 246. З них за державним замовленням 153 чол., за кошти фізичних
і юридичних осіб 93 чол.
1.16. Факультетом № 5 ЛьвДУВС відповідно до наказів ЛьвДУВС № 231 о/с
від 28.02.2017 року
«Про випуск здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Облік і аудит», «Фінанси і кредит»,
«Практична психологія», «Психологія» та освітнього ступеня «магістр» за
спеціальністю «Менеджмент адміністрування та організації»» № 437 о/с від
05.05.2017 року «Про випуск здобувачів вищої освіти освітнього ступеня
«бакалавр» за спеціальністю «Правознавство»» № 510 о/с від 31.05.2017
року « Про випуск здобувачів вищої освіти освітньо- кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» за спеціальністю «Право»» та № 534 о/с від 09.06.2017 року «
Про випуск здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» за
спеціальністю
« Управління фінансово-економічною безпекою » проведено урочисті заходи ,
присвячені випуску здобувачів вищої освіти. Всім їм вручено диплом про
закінчення навчального закладу. Всього випущено 691 чол.
На факультеті № 6 ЛьвДУВС було організовано і проведено урочистості
з нагоди випуску здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр,
бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. З цією метою було
розроблено відповідний сценарій. В урочистостях прийняли участь
керівництво ЛьвДУВС.
Факультетом № 8 ЛьвДУВС відповідно до затвердженого графіка
освітнього процесу факультету № 8 було проведено випуск здобувачів вищої
освіти освітнього ступеня бакалавр за напрямами підготовки:
6.030601 «Менеджмент» - 38 осіб,
6.030508 «Фінанси і кредит» - 34 особи,
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6.030509 «Облік і аудит» - 43 особи,
а також освітнього ступеня магістр спеціальність 8.03060101 «Менеджмент
організацій і адміністрування» - 21 особа, галузь знань 1801 «Специфічні
категорії», спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-економічною
безпекою» - 15 осіб
1.18. 14.04.2017 проведено стройові огляди особового складу ЛьвДУВС
у зв`язку з переходом на носіння літнього однострою (наказ ЛьвДУВС
від 22.03.2017 № 58). Факультетами №№ 1,2,3,4. за результатами проведення
стройового огляду встановлено, що літня форма у працівників у належному
вигляді та підрозділи готові до несення служби у літній період.
1.19. Наказом ЛьвДУВС від 28.07.2017 № 153 забезпечено проходження
табірного збору 240 курсантами набору 2017 року, який успішно закінчили
238 осіб. Зокрема, факультетом № 1 забезпечено проходження табірного
збору курсантами 1-го курсу у кількості 100 чоловік , факультетом № 2 - 50
чоловік, факультетом № 3 - 90 чоловік.
1.20. Протягом 2016-2017 н.р. велося постійне спілкування працівників
факультетів та деканатів ЛьвДУВС з батьками здобувачів у форматі
письмового листування, особистого спілкування та у телефонному режимі.
Особлива увага приділялась спілкуванню з батьками здобувачів з низькою
успішністю та тих, які допускають пропуски занять. Батькам здобувачів,
які виявили успіхи у навчанні та громадському житті факультету, були
надіслані листи-подяки.
1.22. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 31.10.2016 № 334 працівниками
та курсантами ЛьвДУВС проводилась роз’яснювальна робота серед
населення, випускників навчальних закладів, військовослужбовців
та особового складу Національної поліції, спрямована на комплектування
ЛьвДУВС перемінним складом у 2016-2017 навчальному році. Продовж
першого півріччя 2017 року проведено 387 зустрічей, на яких було присутні
26449 учнів та студентів.
За звітний період було проведено 5 Днів відкритих дверей. Так, 8
лютого відбувся виїзний День відкритих дверей у Новояворівській ЗОШ № 1;
3 березня ЛьвДУВС відкрив двері для школярів із Золочівщини
(Скварявської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ремезівцівського НВК і Словітського НВК
І-ІІІ ступенів); 31 березня відбувся День відкритих дверей на факультеті № 7
(психології) ЛьвДУВС; 29 квітня відбувся загальноуніверситетський День
відкритих дверей; 16 травня ЛьвДУВС був представлений на 28-ому
Ярмарку кар’єри «Тебе шукає робота».
Поряд з цим працівники відділу профорієнтаційної та комунікаційної
роботи проводять консультації під час особистих зустрічей з батьками
та майбутніми абітурієнтами, надають відповіді на їхні питання на
офіційному сайті ЛьвДУВС та сайті «Освіта.ua», де у розділі «Довідник
ВНЗ» є сторінка нашого університету.
1.23. Факультетами ЛьвДУВС проводились виїздні Дні відкритих дверей,
зокрема : науково-педагогічними працівниками кафедр факультету № 1
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проводились виїзні Дні відкритих дверей та зустрічі з учнями випускних
класів освітніх закладів м. Львова, а також у Пустомитівському,
Яворівському та Мостиському районах Львівської області; НПП факультету
№ 2 проводили виїзні Дні відкритих дверей та зустрічі з учнями випускних
класів освітніх закладів м. Львова, а також у Дрогобицькому, Стрийському та
Сколівському районах Львівської області; факультетом № 3 проводились
виїзні Дні відкритих дверей та зустрічі з учнями випускних класів освітніх
закладів Залізничного району м. Львова, а також у Турківському,
Жидачівському та Миколаївському районах Львівської області. Факультет №
6 прийняв активну участь у проведенні Дня відкритих дверей у ЛьвДУВС,
були підготовлені та роздані запрошеним буклети з інформацією про
факультет. Заступником декана факультету № 8 Довбою М.О., головою ради
наставників академічних груп Леськів Г.З., членами студентського
самоврядування проводились дні відкритих дверей факультету у школах
Яворівського та Пустомитівського районів (травень 2017 року).Факультети
№7 та №8 організовували спільний захід по організації проведення Дня
відкритих дверей в школах Яворівського району.
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
23 курсантів факультетів № 1, № 2 та № 3 Інституту з підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції. За звітний період надано безоплатну
правову допомогу 38 громадяням.
1.25. На факультеті № 6 включено до навчальних планів підготовки
фахівців спеціальності «Право» освітнього ступеня магістр нові навчальні
дисципліни – «Євроінтеграційний процес України» обсягом 6,5 кредитів (для
конституційної та адміністративно-правової спеціалізації), «Застосування
стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
у кримінальних провадженнях» обсягом 6,5 кредитів (для кримінальноправової спеціалізації), «Застосування практики Європейського Суду з прав
людини при здійсненні правосуддя у цивільних справах» обсягом 6,5
кредитів (для цивільної та господарсько-правової спеціалізації),
«Міжнародне кримінальне право» обсягом 3 кредити (як навчальна
дисципліна вільного вибору здобувача). Навчальні плани підготовки фахівців
для набору 2017 року схвалені Вченою радою ЛьвДУВС (протокол від
26.04.2017 № 10).
Навчальними планами підготовки фахівців спеціальності «Право» освітнього
ступеня бакалавр передбачено у блоці навчальних дисциплін вільного вибору
здобувача – «Право Європейського Союзу» (2 курс) та «Практика
Європейського Суду з прав людини» (4 курс).
Заплановано щорічне проведення курсантсько-студентської конференції на
тему «Приватне право в умовах євроінтеграції», яка має статус регіональної.
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У 2017 році за результатами конференції видано збірник матеріалів
з однойменною назвою.
У 2017 році науково-педагогічними працівниками факультету підготовлено
та видано збірник наукових праць «Теоретико-правові проблеми державного
регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції»
(рекомендовано до друку Вченою радою ЛьвДУВС (протокол
від 06.06.201№ 6).
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 Курило
Л.В. практичного посібника «Дотримання прав людини (на основі практики
Європейського суду з прав людини щодо України)» (рекомендовано до друку
Вченою радою ЛьвДУВС (Протокол ВР ЛьвДУВС від 31.05.2017 № 11)).
ІІ. Навчально-методична робота
2.1. На факультет № 1 ЛьвДУВС здійснено набір слухачів для здобуття
освітнього ступеня «магістр» у кількості 25 осіб. Зараховано на перший курс
навчання у липні 2017 року 100 курсантів; факультетом № 2 ЛьвДУВС
здійснено набір слухачів для здобуття освітнього ступеня «магістр» у
кількості 24 особи. Зараховано на перший курс навчання у липні 2017 року
50 курсантів; на факультет № 3 ЛьвДУВС здійснено набір курсантів у
кількості 90 осіб. Відповідно до ліцензійних вимог у 2017 році факультетом
№ 4 ЛьвДУВС здійснено набір здобувачів вищої освіти за наступними
освітньо-професійними програмами, а саме:
- освітній ступінь «бакалавр», спеціальність 081 «Право», на базі повної
загальної середньої освіти, термін навчання 5 років – 68 здобувачів вищої
освіти;
- освітній ступінь «магістр», спеціальність 081 «Право» на базі вищої
юридичної освіти освітнього ступеня «бакалавр» та на базі вищої освіти
освітнього ступеня «бакалавр» за неюридичними спеціальностями, термін
навчання 2 роки – 50 здобувачів вищої освіти. Відповідно до ліцензійних
вимог у 2017 році здійснено набір фахівців :
1. Освітній ступень «бакалавр» :
- факультет № 5 106 здобувачів вищої освіти;
- факультет № 6 120 здобувачів вищої освіти;
- факультет № 7 100 здобувачів вищої освіти;
- факультет № 8 44 здобувачів вищої освіти.
2. Освітній ступень «магістр» :
- факультет № 5 134 здобувачів вищої освіти;
- факультет № 6 83 здобувачів вищої освіти;
- факультет №7 60 здобувачів вищої освіти;
- факультет № 8 40 здобувачів вищої освіти.
2.2. Факультетами ЛьвДУВС забезпечено організацію проведення у
курсантів, студентів, слухачів університету замірів залишкових знань
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відповідно до вимог Положення про оцінювання залишкових знань
здобувачів вищої освіти у ЛьвДУВС (Наказ ЛьвДУВС від 04.03.2016).
Зокрема : факультетами №№1,2,3 забезпечено проведення у слухачів 2-го
курсу навчання та курсантів 3-го курсу факультету замірів залишкових знань.
На виконання доручення ректора ЛьвДУВС у ІІ семестрі на факультеті № 6
проводились ректорські контрольні роботи згідно затвердженого розкладу.
Ректорським контролем охоплено навчальні дисципліни, які викладаються
усіма кафедрами факультету на всіх курсах (крім ІV та VІ, теоретичне
навчання на яких завершилося). Оцінювання рівня залишкових знань
здійснювалось з навчальних дисциплін, які вивчались у попередньому
семестрі, а саме: судові та правоохоронні органи (І курс), юридичне
документознавство (ІІ курс), сімейне право (ІІІ курс), вирішення трудових
спорів (V курс ОС магістр).
Для проведення РКР кафедрами розроблені контрольні тестові завдання,
з яких сформовані рівнозначні варіанти по 30 питань та критерії
їх оцінювання. Ректорський контроль проводився шляхом використання
комп’ютерних технологій.
За результатами РКР визначено середній бал та якісну і абсолютну
успішність здобувачів вищої освіти:
Середній бал
судові
правоохоронні
органи

та

3,9
Середній бал

Якісна
успішність
68,9

Абсолютна
успішність
84,9

Якісна
успішність
57

Абсолютна
успішність
69

юридичне
3,8
документознавство
сімейне право
3
24
60,7
вирішення
4,5
87,8
100
трудових спорів
Рівень залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін,
з яких проводились ректорські контрольні роботи, можна вважати
задовільним.
Питання про результати виконання ректорських контрольних робіт
студентами факультету розглянуто на засіданні вченої ради факультету
(протокол № 10 від 15.05.2017).
2.3. Відповідно до Інструкції про організацію підготовки науковопедагогічних та наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науководослідних установах Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої
наказом МВС України від 02.12.2013 № 1177, Порядку підготовки здобувачів
вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету
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Міністрів України від 23.03.2016 № 261 підготовлено та організовано
вступну кампанію до докторантури та ад’юнктури (аспірантури) Львівського
державного університету внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) у 2017 році
(накази ЛьвДУВС від 26.12.2016 № 290, від 27.02.2017 № 38, від 06.06.2017
№ 116, від 27.06.2017 № 135, від 30.08.2017 № 804 о/с та доручення
від 11.05.2017 № 38).
2.4. Організовано та проведено загальноуніверситетську атестацію
ад'юнктів та аспірантів 1-го, 2-го та 3-го років навчання 29.08.2017
(відповідно до наказу ЛьвДУВС від 16.05.2017 № 93). Атестували аспірантів
кафедри кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та
міжнародного права: Дубінську З.П., Колибу М.М., Гладун Г.І., Зубрицьку
О.В., Курися В.З., Яруніва М.І., Богуцьку Н.М., Ганчук О.М., Винарчика
О.П., Пастернак (Гринчишин) О.О., Сасанчина В.І., Церковника С.І., Смілика
А.С.
2.5. У відділі організації наукової роботи систематично проводиться
моніторинг офіційного сайту ЛьвДУВС щодо оновлення інформації
за напрямом наукової діяльності (розміщуються оголошення про науковопрактичні заходи та наукові конкурси, що проводяться на базі ЛьвДУВС
та інших ВНЗ України, висвітлюються плани та звіти про результати
наукової діяльності тощо).
2.6. Відділом технічних засобів навчання за ІІ семестр було продовжено
роботи по створенню оновленого веб-сайту університету. Програмістами
відділу було розроблено дизайн та структуру нового веб-сайту, створено
відповідні сторінки та вкладки, наповнено їх необхідною інформацією.
Також на новий сервер було перенесено електронну бібліотеку університету,
системи електронного навчання та «Конкурс», інші служби та додатки. В
подальшому продовжуються роботи по остаточному перенесенню баз даних,
сервісів та служб на новий сервер, проводиться постійне оновлення
інформації на веб-сайті університету.
Працівниками відділу розпочато підготовчі роботи для швидкісного
підключення (за допомогою оптичних технологій) університету
до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ.
В процесі створення на території університету інтерактивного комплексу,
остаточно погоджено з представниками Консультативної місії Європейського
союзу проект та специфікацію тренінгового центру в НТВ «Верещиця»,
розпочато роботи по підготовці виділених приміщень.
Для підвищення рівня забезпечення освітнього процесу комп’ютерною
технікою, відділом технічних засобів було створено додаткові робочі місця
з підключенням до локальної мережі університету в комп’ютерному класі
по вул. Городоцькій, 26 та приміщенні електронної бібліотеки по
вул. Кривоноса, 1, а також проведено підготовчі роботи (прокладено силову
та комп’ютерну мережі, встановлено необхідні телекомунікаційні пристрої)
для створення додаткового комп’ютерного класу по вул. Замарстинівській, 9.
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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
забезпечення
належного
функціонування
комп’ютерної
та мультимедійної техніки університету, а також мережевих комунікацій,
що використовуються в освітньому процесі та забезпечують діяльність
структурних підрозділів університету, працівниками відділу технічних
засобів навчання постійно здійснюються профілактичні огляди,
налаштування, а при необхідності їх діагностика, дефектація та ремонт.
2.7. На виконання п. 1.5 наказу ЛьвДУВС від 17.01.2017 № 2
«Про подання інформації щодо забезпечення внесення, заповнення та
коригування даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
Львівського державного університету внутрішніх справ (ВНЗ-136)» відділ
організації наукової роботи за вимогою групи впровадження новітніх
та інформаційних технологій навчально-методичного відділу подає
інформацію про науковий потенціал ЛьвДУВС для наповнення бази ЄДЕБО.
Кафедрою філософії та політології було забезпечено розробку загальної
планової документації, впорядковано номенклатуру справ кафедри.
2.8. За заявками завідувачів кафедр за кошти загального та спеціального
фондів закуплено 250 примірників навчальної та навчально-методичної
літератури на загальну суму 28219 гривень 00 коп. З навчальних закладів
та інших установ системи МВС України станом на 31.08.2017 отримано 26
примірників навчальних, монографій, довідників, методичних рекомендацій
та наукових вісників. З редакційно-видавничого відділу надійшло на облік
в загальну бібліотеку 767 примірників навчальної, навчально-методичної
та наукової літератури на суму 98836 гривень. Безкоштовно передано на
облік в бібліотеку фізичними та юридичними особами 305 примірників книг.
Крім цього, від спеціалізованої вченої ради ЛьвДУВС надійшло 4
примірники дисертацій, 8 примірників авторефератів дисертацій; 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 – 120 примірників авторефератів. Усі видання, що виходять друком
у РВВ, передаються до бібліотечних фондів університету (відповідні
видаткові відомості видань, накладні).
2.9. У ІІ семестрі 2016-2017 н.р. в електронній бібліотеці розміщено 38
файлів електронних аналогів підручників, навчальних посібників,
монографій, 1397 файлів методичного забезпечення. З електронної бібліотеки
вилучено 1309 файлів методичного забезпечення, яке втратило свою
актуальність.
Станом на 31 серпня 2017 року в електронній бібліотеці
ЛьвДУВС
налічується 5584 файли методичних матеріалів, 850 файлів
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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, під час науково-практичних
заходів проводились виставки наукових та навчально-методичних видань
науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС.
2.11. За звітний період на засіданнях науково-методичної ради розглянуто та
рекомендовано до друку та/або для поширення через мережу Інтернет 169
рукописів наукової та навчально-методичної літератури, підготовленої
науково-педагогічними працівниками Львівського державного університету
внутрішніх справ. З них, 1 підручник, 9 монографій, 11 посібників
та навчальних посібників, 3 – науково-довідкові видання, інших методичних
матеріалів –145, з них – 28 програм атестації здобувачів вищої освіти, 1 курс
лекцій, 105 програм навчальних дисциплін, 5 методичних вказівок
та рекомендацій, 6 програм практики.
У квітні 2017 року розроблено нове «Положення про науковометодичну раду Львівського державного університету внутрішніх справ». У
вказаному положенні спрощено систему підготовки рукописів видань до
розгляду науково-методичною радою ЛьвДУВС (протокол № 9 засідання
ради від 21.04.2017). Згідно з розділом 5 Положення про науково-методичну
раду Львівського державного університету внутрішніх справ, працівники
НМВ систематично аналізують рукописи навчальних і методичних видань
(підручників, посібників за освітніми програмами ЛьвДУВС, практикумів,
методичних рекомендацій, курсів лекцій, програм навчальних дисциплін,
програм атестацій здобувачів вищої освіти, програм практики та ін.) на
їх відповідність Положенню про порядок розробки, оформлення та
затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в
Львівському державному університеті внутрішніх справ (затверджено наказом
ЛьвДУВС від 25.05.2015 № 114).
Факультетами та кафедрами ЛьвДУВС організовано підготовку
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в університеті
згідно з вимогами Положення про порядок розробки, оформлення та
затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у
ЛьвДУВС, затвердженого наказом ЛьвДУВС від 25.05.2015 № 114.
Кафедрою іноземних мов та культури фахового мовлення було здійснено
підготовку навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на
кафедрі з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним
спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Українська мова за професійним
спрямуванням», «Риторика», «Судова риторика» на факультетах
університету згідно з вимогами Положення про порядок розробки,
оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення
освітнього процесу. Факультетами
№№ 1,2,3 ЛьвДУВС організовано дотримання основних вимог Закону
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, наказу Міністерства
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внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про організацію
навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України»
від 14.02.2008 № 69, Положення про організацію навчального процесу
в університеті (зі змінами); підготовку необхідної документації для
проведення державної атестації та літньої заліково-екзаменаційної сесії,
розроблено графіки проведення модулів, графіки ліквідації академічної
заборгованості курсантами за талоном №2 та «К», що затверджені
у встановленому порядку та були доведені до відома науково-педагогічних
працівників і курсантів факультету, а також розмішені на сайті університету.
Слід зазначити, що у літній період була проведена робота у зв’язку
з підготовкою до І семестру 2017-2018 навчального року. На засіданнях
кафедр проведено розподіл навантаження за дисциплінами та науковопедагогічними працівниками. Планування навчального навантаження
проведено відповідно до «Положення про норми часу для розрахунку,
планування й обліку навчальної роботи науково-педагогічних працівників
у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Навчальне
навантаження на 2017-2018 н.р. розподілено із урахуванням нових
навчальних планів підготовки фахівців за відповідними напрямами.
Проведено конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних
посад кафедр факультету. Кафедри факультету укомплектовані належним
чином та укладені відповідні трудові угоди з працівниками кафедр.
Щодо методичної роботи, то всі навчальні дисципліни, які
викладаються кафедрами факультету забезпечені навчально-методичними
матеріалами: навчальними та робочими програмами, тематичними планами,
планами проведення семінарських та практичних занять і методичними
рекомендаціями щодо підготовки до них. Науково-педагогічний склад
кафедр доопрацював матеріали курсів лекцій з навчальних дисциплін,
що викладаються.
На факультеті № 6 освітній процес організовано відповідно до вимог
Закону України від 01.07.2014 «Про вищу освіту» та Положення про
організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС, затвердженого наказом
ЛьвДУВС від 08.12.2014 №371 з наступними змінами.
Навчально-методичне забезпечення на ІІ семестр, в основному,
приведено у відповідність до Положення про порядок розробки, оформлення
та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
у ЛьвДУВС, затв. наказом ЛьвДУВС від 25.05.2015 № 114.
На кафедрах сформовані папки, які вміщують наступну навчальнометодичну документацію, зокрема, програми навчальних дисциплін, робочі
програми, тексти лекцій, плани проведення семінарських занять, завдання
для самостійної підготовки, методичні рекомендації для підготовки
до семінарських занять. Навчально-методична документація розміщена
в електронній бібліотеці.
Розроблені та схвалені на вченій раді факультету Програми для
атестації здобувачів вищої освіти ОС магістр (протокол № 5 від 26.12.2016),
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Програми для атестації здобувачів вищої освіти ОС бакалавр та спеціаліст
(протокол № 8 від 06.03.2017), Програма виробничої практики для здобувачів
вищої освіти ОС бакалавр (протокол № 8 від 06.03.2017), Програма
виробничої практики для здобувачів вищої освіти ОКР спеціаліст (протокол
№ 8 від 06.03.2017), Програма навчальної практики для здобувачів вищої
освіти ОС бакалавр (протокол № 8 від 06.03.2017), Програма
ознайомлювальної практики для здобувачів вищої освіти ОС бакалавр
(протокол № 8 від 06.03.2017). Вказані матеріали розміщені на інтернетсторінці факультету.
Забезпечено підготовку та видання навчально-методичної літератури
для вдосконалення освітнього процесу науково-педагогічними працівниками
факультету № 6, згідно із затвердженим Планом видань на 2016, 2017 роки
та Планом НД і ДКР ЛьвДУВС на 2017 рік.
Протягом ІІ семестру підготовлено до друку та видано:
- Митне право України / Годяк А.І., Ілюшик О.М., Павлович-Сенета
Я.П. (Рекомендовано до друку Вченою радою ЛьвДУВС (Протокол ВР
ЛьвДУВС від 31.05.2017 № 11) (План НД і ДКР ЛьвДУВС на 2017 рік, План
видань на 2017);
- Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування в Україні: навч. пос. / М.В. Ковалів,
Г.Ю. Лук'янова, М.П. Гурковський, В.О. Іваха, С.С. Єсімов, М.Т. Гаврильців,
В.В. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 553 с. План НД і ДКР ЛьвДУВС на
2015 рік, План видань на 2015);
- Правове регулювання підприємницької діяльності/ Хомко Л.В.,
Кульгавець Х.Ю. - Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 424 с. (План НДР ЛьвДУВС
на 2016 рік, План видань на 2016);
- Дотримання прав людини (на основі практики Європейського суду
з прав людини щодо України): практичний посібник / Курило Л.В.
(Рекомендовано до друку Вченою радою ЛьвДУВС (Протокол від 31.05.2017
№ 11).
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).
У НМВ університету були вчасно розроблені та затверджені розклади
проведення атестації здобувачів вищої освіти, здійснювався систематичний
контроль за проведенням атестації. Підготовлено та надіслано в Департамент
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України звіт
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про підсумки роботи Екзаменаційної комісії ЛьвДУВС у 2017 році (вих.
№ 2/1566 від 20.06.2017).
Кафедрою теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права подано склад державно-екзаменаційних комісій
з теорії держави і права на факультетах державного замовлення та
факультету заочного навчання працівників ОВС у такому складі: Комісія №1:
Завідувач кафедри к.іст.н., доцент Забзалюк Д.Є., доцент кафедри к.ю.н.,
доцент Савайда О.І., в.л. доцента кафедри к.ю.н. Стахура Б.І. (секретар);
Комісія №2: професор кафедри к.ю.н., доцент Лещух А.Р. (секретар), доцент
кафедри к.ю.н., доцент Шишко В.В., доцент кафедри к.ю.н. Сай Н.Я.; Комісія
№3: Завідувач кафедри к.іст.н., доцент Забзалюк Д.Є., професор кафедри
д.ю.н., професор Ященко В.А., професор кафедри д.ю.н., професор Токарська
А.С., доцент кафедри к.ю.н. Мина В.В., ст. викладач кафедри к.ю.н. Федіна
Н.В., лаборант кафедри Дида М.Я. (секретар). Керівництвом факультету № 4
на належному рівні організовано роботу Атестаційних екзаменаційних
комісій. На факультеті № 6 було належним чином організовано роботу
Атестаційних екзаменаційних комісій відповідно до графіку роботи ЕК у
2016-2017 навчальному році.
Проведення атестації здобувачів вищої освіти 2 курсу денної форми
навчання ОС магістр спеціальність 8.03040101 «Правознавство» у формі
складання комплексного екзамену з дисциплін спеціалізації та у формі
захисту магістерських робіт, здійснювалося у період з 20.02 до 24.02 та з
13.03. до 17.03.2017 екзаменаційними комісіями у складі, затвердженому
наказом ЛьвДУВС від 17.01.2017 № 3 «Про склад ЕК для проведення
атестації здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС 2017 року».
За підсумками виконання навчального плану наказом ЛьвДУВС
від 15.02.2017 № 93 о/с до проходження атестації було допущено 93
здобувача (усі успішно склали). Середній бал — 4,4.
За результатами атестації, з урахуванням мотивованих подань
випускових кафедр, наказом ЛьвДУВС від 10.03.2017 № 264 о/с до захисту
магістерських робіт було допущено 92 здобувача з 94. За рішенням кафедри
кримінально-правових дисциплін до захисту магістерських робіт були
недопущені 2 здобувачів з урахуванням негативного висновку в протоколі
перевірки роботи на плагіат (Богонюк Я.Я., Світа М.Р.).
За підсумками проведення захисту магістерських робіт загальний
середній бал – 4,4.
За результатами проведення атестації, з урахуванням мотивованих
подань випускових кафедр, ЕК прийняла рішення про видачу диплома
з відзнакою 17 здобувачам.
Результати атестації розглянуто на вченій раді факультету
(протокол № 9 від 13 квітня 2017 р.).
З 05.06. до 16.06.2017 відбувалося проведення атестації здобувачів
вищої освіти 4 курсу денної форми навчання ОС бакалавр спеціальність
6.030401 «Правознавство» у формі складання комплексного екзамену,
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яке здійснювалося екзаменаційними комісіями у складі, затвердженому
наказом ЛьвДУВС від 17.01.2017 № 3 «Про склад ЕК для проведення
атестації здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС 2017 року».
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти 4 курсу денної
форми навчання ОС бакалавр своєчасно розроблені та затверджені матеріали
для проведення атестації та білети на комплексний екзамен, які розглянуті
на засіданні вченої ради (протокол № 5 від 26.12.2016); розклади атестації
належним чином затверджені та погоджені, підготовлені кафедрами
рекомендації студентам на отримання диплому з відзнакою, підготовлено
та доведено до відома студентів розпорядження декана про розподіл
студентів за екзаменаційними групами. За підсумками атестації підготовлено
звіт.
Всього атестовано 182 студенти (усі допущені успішно пройшли
атестацію). Середній бал — 3,9.
За результатами атестації, з урахуванням мотивованих подань
випускових кафедр, ЕК прийняла рішення про видачу диплома з відзнакою
6 студентам.
З 12.06. до 23.06.2016 відбувалося проведення атестації здобувачів
вищої освіти денної форми навчання ОКР спеціаліст спеціальність 081
«Право» у формі складання комплексного екзамену, яке здійснювалося
екзаменаційними комісіями у складі, затвердженому наказом ЛьвДУВС
від 17.01.2017 № 3 «Про склад ЕК для проведення атестації здобувачів вищої
освіти ЛьвДУВС 2017 року».
Для проведення атестації здобувачів вищої освіти денної форми
навчання ОКР спеціаліст своєчасно розроблені та затверджені матеріали
для проведення атестації та білети на комплексний екзамен, які розглянуті
на засіданні вченої ради (протокол № 5 від 26.12.2016), розклади атестації
належним чином затверджені та погоджені, підготовлені кафедрами
рекомендації здобувачам на отримання диплому з відзнакою, підготовлено
та доведено до відома здобувачів розпорядження декана про розподіл
студентів за екзаменаційними групами. За підсумками атестації підготовлено
звіт.
Всього атестовано 45 студентів. Середній бал — 3,7.
За результатами атестації, з урахуванням мотивованих подань
випускових кафедр, ЕК прийняла рішення про видачу диплома з відзнакою
1 здобувачеві.
Питання про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти
ОС бакалавр та ОКР спеціаліст у 2016-2017 н.р. розглянуто на засіданні
вченої ради факультету (протокол № 12 від 22.06.2017).
З метою належної організації та проведення атестації здобувачів вищої
освіти завідувачами кафедр факультету № 8 було підготовлено матеріали
щодо методичного забезпечення атестації здобувачів вищої освіти у 2017
році:
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програма атестації (комплексний екзамен) для здобувачів освітнього
ступеня магістр галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
спеціальність 8.03060101» «Менеджмент організацій і адміністрування»
(Схвалено до друку: Протокол засідання кафедри № 2 від 27.09.2016,
Протокол Вченої ради факультету № 2 27. 09.2016, Протокол Науково
методичної ради 23.11.2016);
програма атестації (комплексний екзамен) для здобувачів освітнього
ступеня бакалавр за напрямом 6.030601 «Менеджмент» протокол засідання
кафедри № 7 від 24.01.2017, протокол Вченої Ради факультету № 7
від 21. 02.2017; Програма екзамену із загальнотеоретичної дисципліни
«Економічна теорія» для атестації здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня бакалавр галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит»
(Схвалено до друку: Протокол засідання кафедри економіки та економічної
безпеки № 3 від 17.10.2016 р., Протокол Вченої ради факультету № 8
ЛьвДУВС № 3 від 18.10.2016 р., Протокол Науково-методичної ради
ЛьвДУВС № 4 від 23.11.2016 р. Укладачі: Пушак Я.Я., Томаневич Л.М.,
Цвайг Х.І., Хомів О.В.);
програма атестації здобувачів вищої освіти галузі знань «Економіка
і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього
ступеня «бакалавр» (Схвалено до друку: Протокол засідання кафедри
фінансів та обліку № 1 від 29 серпня 2016 р, Протокол Вченої ради
факультету № 8 ЛьвДУВС № 3 від 26 жовтня 2016 р , Протокол Науковометодичної ради ЛьвДУВС № 4 від 23 листопада 2016 р);
програма атестації (комплексний екзамен)здобувачів вищої освіти
з навчальних дисциплін «Фінанси підприємств», «Фінансовий ринок»,
«Бюджетна система» для студентів за напрямом підготовки 6.030508
«Фінанси і кредит» (Схвалено до друку: Протокол засідання кафедри
фінансів та обліку від № 1 від 30 листопада 2016 року № 1, Протокол Вченої
ради факультету № 5 від 20 грудня 2016 року, Протокол Науково-методичної
ради № 6 від 17 січня 2017 року ЛьвДУВС).
2.14. Факультетами та кафедрами ЛьвДУВС забезпечено якісну організацію
та проведення літньої екзаменаційної сесії. 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. За результатами проведення навчально-екзаменаційних сесій
у другому семестрі:
з факультету № 4 відраховано 31 слухача, а саме:
- 8 - за власним бажанням;
- 21 – за невиконання навчального плану;
- 2 –за невиконання навчального плану та порушення умов договору.
Середній бал та відсоток добрих оцінок становить 3,65 та 53,85%
відповідно.
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з факультетиу №5 відраховано з університету з них : за невиконання
навчального плану - 40 чол, за власним бажанням - 14 чол.
2.15. Організовано та проведено кандидатські іспити зі спеціальностей
12.00.07 (17.05.2017), 12.00.08 (16.05.2017), 12.00.09 (16.05.2017), 12.00.12
(12.05.2017), 21.04.01 (15.05.2017), 21.04.02 (19.05.2017) (відповідно до
наказів ЛьвДУВС від 05.05.2017 № 438 о/с, від 05.05.2017 № 444 о/с).
2.17. Кафедрою мовної підготовки (Сковронська І.Ю.) 23 лютого 2017 року
підготовлено та проведено вікторину серед здобувачів вищої освіти 1-2
курсів факультетів № 6, 7, 8 «English speaking countries: customs and
traditions» іноземними мовами (Протокол засідання кафедри від 28.02.2017р.
№8).
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 2016-2017 навчальному році проводилося
практика й стажування курсантів і 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»).
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 4-х курсів факультетів №1 та №2 ІПФП НП у 2016 –
2017 н.р.»).
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).
Стажування курсантів 3-го курсу факультету № 3 ІПФПНП у посаді
дільничного офіцера поліції у територіальних підрозділах Головних
управлінь Національної поліції в областях з 15.02.2017 до 22.04.2017 (наказ
ЛьвДУВС від 27.01.2017 № 10 «Про організацію навчальної практики
курсантів 3-х курсів факультетів №1 та № 2 ІПФП НП у 2016-2017
навчальному році»).
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Навчальна практика курсантів 2-го курсу факультету № 1 Інституту
з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції у посаді
дільничного офіцера поліції у територіальних підрозділах Головних
управлінь Національної поліції в областях (далі – ГУНП) з 20.01.2017 до
17.02.2017 (наказ ЛьвДУВС від 23.12.2016 № 289 «Про організацію
навчальної практики курсантів 2-го курсу факультету №1 ІПФП НП у 2016 2017 навчальному році»).
Навчальна практика курсантів 3-х курсів факультетів №1 та №2
ІПФП НП за спеціалізацією у територіальних підрозділах ГУНП в областях
з 03.07.2017 до 30.07.2017 (наказ ЛьвДУВС від 26.06.2017 № 132 «Про
організацію навчальної практики курсантів 3-х курсів факультетів №1 та № 2
ІПФП НП у 2016-2017 н.р.»).
Ознайомча практика курсантів 1-х курсів факультетів № 1, № 2 та № 3
ІПФП НП у посаді помічника дільничного офіцера поліції в територіальних
органах поліції Головного управління Національної поліції у Львівській
області з 24.07.2017 до 06.08.2017 (наказ ЛьвДУВС від 06.07.2017 № 633 о/с
«Про організацію ознайомчої практики курсантів 1-х курсів факультетів № 1,
№ 2 та № 3 ІПФП НП у 2016-2017 н.р.»).
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.
Перед початком практики і стажування НМВ ЛьвДУВС, спільно
з науково-педагогічними працівниками кафедр, проводяться відповідні
інструктажі, на яких курсантам звертається увага щодо дотримання заходів
безпеки, дисципліни та законності під час її проходження. Під час
інструктажів здобувачів вищої освіти 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 практики
і стажування слухачів та курсантів факультетів №№ 1, 2, 3 Інституту
з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС у 2016-
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2017 навчальному році підготовлено накази про затвердження складу комісій
для захисту практики і стажування. Розроблені та затверджені відповідні
розклади для захисту практики і стажування.
Питання про результати стажування обговорено на засіданні ректорату
20.02.2017, а ознайомчої та навчальної практики на засіданні ректорату
04.09.2017, підготовлено відповідні довідки.
2.19. У НУ «Львівська політехніка» для випускників ЛьвДУВС замовлено
та виготовлено необхідну кількість бланків дипломів та додатків до них,
а також студентських квитків.

ІІІ. Організація наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності
Виконання розділу «Організація наукової роботи та редакційновидавничої діяльності» Плану основних заходів ЛьвДУВС у ІІ семестрі 20162017 н.р. забезпечували всі факультети ЛьвДУВС.
3.12. 23 березня 2017 року відбулася міжвузівська студентська науковопрактична конференція «Соціально-економічний розвиток і безпека України:
філософія та тактика» (організатор – кафедра економіки та економічної
безпеки факультету № 8). Робота заходу тривала за напрямами: соціальноекономічна складова національної безпеки; організаційно-управлінські
проблеми зміцнення економічної безпеки; фінансово-економічна безпека
держави та суб’єктів господарювання в сучасних умовах. У роботі
конференції взяли участь 87 осіб. Серед них студенти нашого університету,
НУ «Львівська політехніка», Львівського інституту ДВНЗ «Університет
банківської справи». До початку роботи заходу видано збірник тез доповідей
її учасників.
3.13. Кафедрою мовної підготовки (Сковронська І.Ю.) підготовлено
та проведено 31 березня 2017 року науково-практичну конференцію
здобувачів
вищої
освіти
(іноземними
мовами)
«Правозахисна
та правоохоронна діяльність: європейський досвід та українські реалії»
(протокол засідання кафедри від 25.04.2017 р. № 11). Робота заходу
відбувалася в режимі пленарного та секційних засідань. Всього до участі у
роботі конференції зголосилися 100 осіб. Серед них курсанти, студенти,
аспіранти та магістранти нашого університету, а також Львівського
державного
університету
безпеки
життєдіяльності,
Львівського
національного університету імені Івана Франка, Національного
лісотехнічного університету України, Донецького юридичного інституту
МВС України, Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника. Доповіді здійснювалися англійською, французькою та німецькою
мовами. До початку роботи заходу видано електронний збірник тез доповідей
її учасників.
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3.15. 24 березня 2017 року відбулася наукова курсантсько-студентська
конференція за результатами першого туру конкурсу наукових робіт
курсантів, слухачів та студентів вищих навчальних закладів із специфічними
умовами навчання (наказ МВС України від 08.02.2017 № 104 «Про
оголошення у 2017 році конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів та
студентів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання»,
накази ЛьвДУВС від 23.01.2017 № 7 «Про проведення конкурсу на кращу
курсантську (студентську) наукову роботу» та від 14.02.2017 № 22 «Про
внесення змін до наказу ЛьвДУВС від 23.01.2017 № 7»). За результатами
першого туру конкурсу 6 наукових робіт надіслано до Одеського державного
університету внутрішніх справ для участі у другому турі конкурсу (супр.
лист від 29.03.2017 № 3/695). За результатами другого туру конкурсу наукова
робота студента 3 курсу факультету № 6 Пилипець М.Я. на тему «Медіація
в цивільному процесі: перспективи запровадження в Україні» здобула І місце
у цивільно-правовій номінації, а наукові роботи студента 4 курсу факультету
№ 7 Бови О.В. «Психологічний портрет нарцисичної особистості (на
прикладі працівників слідчих підрозділів)» та курсанта 3 курсу факультету
№ 1 ІПФПНП Васюк С.В. на тему «Функціонування патрульної поліції в
Україні: адміністративно-правовий аспект» здобули ІІІ місце, відповідно, у
номінації «Суспільні науки» та адміністративно-правовій номінації.
Керівниками наукових гуртків кафедр факультету № 6 забезпечено своєчасне
подання робіт здобувачів для участі у конкурсі робіт на кращу курсантську
(студентську) наукову роботу.
3.16. У загальній бібліотеці постійно діє виставка нових надходжень
наукової та навчально-методичної літератури.
3.17. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 03.03.2017 № 47 організовано
та проведено конкурси на здобуття звання «Кращий науковець Львівського
державного університету внутрішніх справ» та «Краща кафедра Львівського
державного університету внутрішніх справ за підсумками наукової роботи».
Конкурс проходив у п’яти номінаціях: «Гуртківець», «Дослідник»,
«Кандидат наук», «Доктор наук», «Відкриття року».
За результатами конкурсу визначено переможців у номінаціях: «Доктор
наук» – д.екон.н., професор Живко З.Б., «Кандидат наук» – к.ю.н., професор
полковник поліції Назар Ю.С., «Дослідник» – Сукмановська Л.М., «Відкриття
року» – к.е.н. Вінічук М.В., «Гуртківець» – курсант 3 курсу факультету № 1
ІПФПНП Васюк С.В., «Краща кафедра ЛьвДУВС за підсумками наукової
роботи у 2016 році» – кафедра адміністративного права та адміністративного
процесу факультету № 3 ІПФПНП (завідувач – к.ю.н., доцент полковник
поліції Йосифович Д.І.).
Лауреати конкурсів нагороджені відзнаками МВС України, ГУНП
у Львівській області, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської
обласної ради, Львівської міської ради та ЛьвДУВС під час урочистостей
з нагоди Дня науки 19 травня 2017 року.
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3.18. Підготовлено та видано: Науковий вісник ЛьвДУВС (серія юридична)
№ 1ʼ2017 та № 2ʼ2017. У роботі редакційно-видавничого відділу перебувають:
Науковий вісник ЛьвДУВС (серія економічна) № 1ʼ2017 та Науковий вісник
ЛьвДУВС (серія психологічна) № 1ʼ2017 (рекомендовані до друку Вченою
радою ЛьвДУВС від 31.05.2017, протокол № 11).
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 3 науково-практичні заходи, на
яких розглядалися питання з проблематики дотримання та захисту прав
і свобод людини: науково-практична конференція здобувачів вищої освіти
(іноземними мовами) «Правозахисна та правоохоронна діяльність:
європейський досвід та українські реалії» (31 березня 2017 року),
курсантсько-студентська конференція «Приватне право України в умовах
євроінтеграції» (28 квітня 2017 року), науковий семінар «Тлумачення та
застосування стандартів Європейської конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод» (22 червня 2017 року).
ІV. Організація кадрової і виховної роботи. Заходи щодо зміцнення
службової дисципліни та законності
4.1. У продовж 2016-2017 років до МВС було скеровано 6 пропозицій
щодо проведення штатних змін у структурі ЛьвДУВС, які були погоджені
та оголошені наказами МВС від 14.09.2016 № 936, від 18.11.2016 № 1220,
від 31.03.2017 № 283, від 31.05.2017 № 460, від 31.07.2017 № 658,
від 04.08.2017 № 688.
Здійснено заходи щодо скорочення видатків на посади, які утримуються за
рахунок коштів спеціального фонду. Завдяки чому вивільнено 40 посад, які
утримувались за рахунок коштів спеціального фонду.
4.2. Станом на 31.08.2017 на контрольному обліку військовозобов’язаних
ЛьвДУВС перебуває 120 працівників, з них 8 осіб жіночої статі.
4.3. Відповідно до ухвали Вченої ради Львівського державного університету
внутрішніх справ (далі – ЛьвДУВС) № 12 від 29.06.2017 «Про обрання
за конкурсом на посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших
викладачів та викладачів загальноуніверситетських кафедр ЛьвДУВС» ВКЗ
ЛьвДУВС 29.06.2017 підготовлено накази ЛьвДУВС № 610 о/с та № 611
о/с якими призначено 116 науково-педагогічних працівників, а саме:
викладачів
– 25;
старших викладачів – 38;
доцентів
– 43;
професорів
– 6;
завідувачів кафедр – 2;
директорів бібліотек – 2.
4.5. Відповідно до плану проходження стажування науково-педагогічних
працівників кафедр у І півріччі 2017 року у ВНЗ пройшли стажування
34 науково-педагогічних працівники університету. Науково-педагогічні
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працівники кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення пройшли
стажування у інших ВНЗ Львова: Федишин О.М. - у Львівському
торговельно-економічному університеті на факультеті міжнародних
економічних відносин та інформаційних технологій, кафедра іноземних мов з
16 лютого 2017 року по 27 березня 2017 року (Протокол засідання кафедри
від 17.01.2017 № 7); Клак О.С., Козловський В.І. - у Львівському
національному університеті імені Івана Франка на кафедрі українського
прикладного мовознавства з 3 квітня 2017 року по 5 травня 2017 року
(Протокол засідання кафедри від 28.02.2017 № 8); Герасимович А.М. - у
Львівському торговельно-економічному університеті на факультеті
міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій, кафедра
іноземних мов з 23 травня 2017 року по 30 червня 2017 року (Протокол
засідання кафедри від 25.04.2017 № 11.
Факультетами №№ 1,2,3 ведеться робота щодо виконанням плану
стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу
кафедр. Невиконання плану не допущено. За звітний період стажування
проходили: викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету
майор поліції Мороз Т.І. в період з 18.04.2017 до 19.05.2017 у Львівському
державному університеті фізичної культури (наказ ЛьвДУВС від 29.03.2017
№ 324 о/с); викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету
Мотас С.І. в період з 18.04.2017 до 19.05.2017 у Львівському державному
університеті фізичної культури (наказ ЛьвДУВС від 29.03.2017 № 322 о/с);
викладач кафедри спеціальної фізичної підготовки факультету Максимів
В.М. в період з 18.04.2017 до 19.05.2017 у Львівському державному
університеті фізичної культури (наказ ЛьвДУВС від 29.03.2017 №323 о/с).
Відповідно до затвердженого плану у ІІ семестрі 2015-2016 н.р. на
факультеті № 6 пройшли підвищення кваліфікації:
професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Чистоклєтов Л.Г. –
Львівський університет бізнесу і права (квітень);
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Лепіш Н.Я. –
НУ «Львівська політехніка» (травень),
викладач кафедри адміністративно-правових дисциплін Дмитрик А.Б. –
НУ «Львівська політехніка» (травень),
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Мокрицька Н.П. –
ЛНУ імені Івана Франка (квітень),
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Маковецька Н.Є. –
НУ «Львівська політехніка» (квітень),
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Яремко Г.З. – ЛНУ імені
Івана Франка (квітень),
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Броневицька О.М. –
Львівська комерційна академія (квітень),
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Устрицька Н.І. – ЛНУ
імені Івана Франка (квітень).
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Крім того, у зв'язку з прийняттям на посади працівників з незначним
науково-педагогічним досвідом роботи рішенням кафедр факультету
заплановано і відбулося проходження стажування (підвищення кваліфікації)
у 2017 році:
доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін Кравчик М.Б. – ЛНУ імені
Івана Франка (наказ ЛьвДУВС від 03.03.2017 № 253 о/с),
викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін Вовк М.З. – ЛНУ імені
Івана Франка (наказ ЛьвДУВС від 03.03.2017 № 251 о/с).
в.о. доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін Проць І.М. –
Львівський торговельно-економічний університет (наказ ЛьвДУВС
від 14.03.2017 № 277 о/с)
в.о. доцента кафедри адміністративно-правових дисциплін Отчак Н.Я. – ЛНУ
імені Івана Франка (наказ ЛьвДУВС від 14.03.2017 № 275 о/с),
в.о. викладача кафедри адміністративно-правових дисциплін Гула І.Л. –
Львівський торговельно-економічний університет (наказ ЛьвДУВС
від 14.03.2017 № 276 о/с).
Науково педагогічні працівники факультету №8 проходили планове
стажування та підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого Плану
на 2016-2020 роки. З числа науково-педагогічних працівників кафедри
менеджменту планово пройшли стажування доц.. кафедри менеджменту
Сватюк О. Р. (10.04.2017 по 12.05.17 року) у Львівському торговельноекономічному університеті та доц. кафедри менеджменту Піцур Я.С.
(20.04.17 по 26.05. 17) у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, кафедра
маркетингу. Науково педагогічні працівники кафедри пройшли позапланове
стажування у державному навчальному закладі післядипломної освіти
«Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванням тероризму» м.Львів.
Завідувач кафедри менеджменту, про. Живко З.Б. у період з 06.06.16
по 17.06.2016 пройшла стажування у Інституті екології та технічного права
Університету м.Трір (м. Трір, (Німеччина); 30.03.2017 – 15.04.2017 –
юридично-економічному факультеті Галле-Віттенберзького університету
імені Мартіна Лютера м. Галлє (Німеччина).
Доцент кафедри менеджменту Руда О.І. з 30.03.2017 по 29.04.2017
пройшла стажування у економічному відділенні юридично-економічного
факультету Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера
м. Галле (Німеччина).
4.7. Наказом ЛьвДУВС від 16.01.2017 № 23 о/с організовано службову
підготовку поліцейських ЛьвДУВС. Теоретичні заняття з усіх видів
підготовки проводились по групах щосереди, практичні заняття з фізичної
підготовки проводяться щопонеділка та щочетверга, вогневої підготовки –
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щовівторка. Загально групові заняття проводились кожної останньої середи
місяця.
4.8. Відповідно до наказу МВС від 24.11.2016 № 1247 13.02.2017 проведено
персональний розподіл випускників 2017 року: освітнього ступеню бакалавр:
факультету № 1 – 97 осіб, факультету № 2 – 160 осіб, факультету № 3 – 83
особи; освітнього ступеню магістр: факультету № 1 – 25 осіб, факультету №
2 – 25 осіб.
4.9. У стркутурних підрозділах ЛьвДУВС забезпечується вивчення
та неухильне дотримання особовим складом наказу МВС України
від 28.04.2016 № 326 «Про затвердження Правил етичної поведінки
працівників апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ
і підприємств, що належать до сфер управління МВС». З метою профілактики
це питання порушується на оперативних нарадах структурних підрозділів
ЛьвДУВС. Продовж 2016-2017 років до ВКЗ ЛьвДУВС інформації
щодо порушень працівниками ЛьвДУВС не надходило.
4.10. У ІІ-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. Працівниками відділення моніторингу ЛьвДУВС спільно з керівниками
структурних підрозділів навчального закладу постійно проводилися
профілактичні заходи щодо недопущення розповсюдження та вживання
наркотичних засобів та психотропних речовин.
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.
Також, з курсантами проводилися профілактичні заходи з метою
запобігання вживанню ними наркотичних засобів або психотропних речовин.
4.12. Спільно з керівниками структурних підрозділів проводилися заходи
щодо забезпечення виконання особовим складом ЛьвДУВС вимог відповідно
до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», розділу 3 Засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2014-2017 роки, затверджених Законом України від 14.10.2014 № 1699VІІ, пункту 14 розділу ІІ Державної програми щодо реалізації засад
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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 28.02.2017 № 169 «Про
затвердження Антикорупційної програми МВС України на 2017 рік» та
наказу ЛьвДУВС від 10.04.2017 № 69 «Про затвердження Антикорупційної
програми ЛьвДУВС на 2017 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
НАБУ, прокуратури, юстиції, судів та адвокатури.
4.16. 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.
Відповідно до вимог вказівки МВС України від 24.12.2008 № 6/2/1-6560
на обліку в групі посиленої психологічної уваги (далі – ГППУ) перебувають
5 курсантів. Всіх осіб вказаної категорії охоплено додатковим
психодіагностичним обстеженням. За звітний період працівниками ВПЗ ВКЗ
здійснено 68 індивідуальних психологічних консультацій з особами,
включеними до ГППУ. Осіб, які потребували розгляду атестаційної комісії
для вирішення питання доцільності їхнього навчання в університеті не було.
4.17. Забезпечено проведення службових розслідувань за фактами порушень
поліцейськими 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. В структурних підрозділах 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.
4.21. 8 - 9 березня 2017 року на факультет № 8 з ініціативи ради
студентського самоврядування та за підтримки керівного складу факультету
відбувся захід присвячений Дню народження українського митця Т.Г.
Шевченка. Захід був проведений з метою поглиблення знань здобувачів
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вищої освіти про життя і творчість Т. Шевченка. Головою ради наставників
була проведена вікторина про творчість та життєвий шлях письменника.
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: 28 – 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); – навчальнотренувальний відділ «Верещиця» – за Краківецькою школою- інтернатом
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. Для надання допомоги відбувались зустрічі 26.10.2016, 14.12.2016,
12.04.2017, 31.05.2017.
V. Організація психопрофілактичної роботи. Заходи щодо
супроводження психолого-педагогічного процесу
5.1. За звітний період працівниками відділення психологічного забезпечення
(далі - ВПЗ) ВКЗ проведено 845 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.
5.2. Працівниками ВПЗ ВКЗ 14.03.2017 проведено 2-й етап соціальнопсихологічного дослідження «Адаптація» в колективах курсантів 1-х курсів
в НТВ «Верещиця» (вих. № 10/4 від 17.03.2017, вих. № 10/5 від 17.03.2017,
вих. № 10/6 від 17.03.2017). За результатами проведених досліджень
адаптація курсантів до умов навчання та служби проходить успішно.
5.3. З метою вивчення особистісних психологічних якостей курсантів,
визначення осіб, які за своїми особистісними якостями та біографічними
особливостями потребують додаткових заходів психопрофілактичного
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характеру, всі курсанти-першокурсники під час табірних зборів були
охоплені додатковим психодіагностичним обстеженням. За результатами
проведеного психодіагностичного обстеження курсантів, які за своїми
особистісними якостями не відповідають вимогам навчання та служби у ВНЗ
МВС України, не виявлено. Відповідно до отриманих результатів з метою
уточнення особистісних психологічних якостей 12 курсантів 1-го курсу
потребують додаткового психодіагностичного обстеження.
5.4. На виконання вимог вказівки МВС України від 14.06.2006 № 6/2/1-2989
працівниками відділення психологічного забезпечення ВКЗ ЛьвДУВС
в поточному семестрі здійснено вивчення соціально-психологічного клімату
у 20 навчальних групах перемінного складу ЛьвДУВС. Вивчення соціальнопсихологічного клімату в підрозділах перемінного складу проводилось
в рамках анкетування курсантів випускних курсів щодо організації
освітнього процесу та службової діяльності у навчальному закладі та в
рамках дослідження «Адаптація-2» в колективах курсантів перших курсів в
НТВ «Верещиця».

За результатами проведених досліджень випадків негативного рівня
соціально-психологічного клімату в підрозділах університету виявлено
не було. Серед підрозділів університету, охоплених вивченням соціальнопсихологічного клімату, керівників, які мають низький рейтинг, не виявлено.
Інформацію про результати вивчення соціального-клімату в підрозділах
університету 20.03.2017 заслухано на засіданні ректорату ЛьвДУВС
(протокол № 29 від 20.03.2017).
VI. Організація службової діяльності
6.2. Оновлено резерв підмінних чергових із числа постійного особового
складу з проведенням практичного навчання несення служби по територіях
ЛьвДУВС з прийняттям заліку у жовтні 2016 року (наказ ЛьвДУВС від
14.09.2016 № 193). Водночас відповідно до Плану стажування в посаді
інспектора ВОС слухачів магістратури факультетів №1 та №2 ІПФПНП в
період з 28.03 до 29.04. 2017 проведено навчання слухачів магістратури щодо
несення служби по територіях університету (вул. Кривоноса, 1 та
вул. Замарстинівська, 9);
6.3. Працівниками ВОС ЛьвДУВС систематично перевіряється підготовка
та несення служби перемінним складом університету в добових нарядах
на всіх територіях навчального закладу, здійснюється контроль за станом
функціонування пропускного режиму. Результати перевірок відображаються
в книзі перевірки та окремих доповідних записках.
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6.4. У частині забезпечення публічної безпеки і порядку у м. Львові,
особовий склад ЛьвДУВС 06 та 07.05.2017 був залучений, як придані сили
в розпорядження ГУНП у Львівській області у спільні патрульні наряди
із працівниками Галицького ВП ГУНП в центральній частині міста Львова
з розрахунку по 60 курсантів та по 10 слухачів магістратури (з числа
перемінного особового складу) та 10 працівників ЛьвДУВС (з числа
постійного) (доручення МВС України від 27.04.2017 № 6046/01/22-2017
«Про залучення особового складу ВНЗ МВС до забезпечення публічної
безпеки та порядку», лист ГУНП у Львівській області № 154-2/01/15-2017 від
28.04.2017 «Про залучення особового складу», наказ ЛьвДУВС № 82 від
28.04.2017 «Про залучення особового складу ЛьвДУВС до забезпечення
публічної безпеки і порядку у період з 29.04.2017 по 15.05.2017»).
При забезпеченні публічної безпеки і порядку у м. Львові, встановлено,
що особовий склад, який залучався до патрулювання порушень вимог щодо
несення служби не допускав, зауважень від перевіряючи органів не
надходило.
6.5. Щомісячно (23.03.2017, 20.04.2017, 18.05.2017, 15.06.2017) відповідно
до тематичного плану проводилися практичні заняття із загоном
оперативного реагування з числа курсантів 3-их курсів (наказ ЛьвДУВС від
30.01.2017 № 6 дск).
6.6. Фахівцем з мобілізаційної роботи ВОС (Цьорох В.Р.) систематично
проводилися інструктажі та заняття із черговими та їх помічниками з питань
оповіщення особового складу ЛьвДУВС і дій при отриманні сигналів
цивільного захисту.
6.7. Відповідно до вимог наказу Львівського державного університету
внутрішніх справ від 18.01.2017 № 5 фахівцем з озброєння відділу
матеріального забезпечення старшим лейтенантом поліції Козирою П.В.
протягом IІ семестру 2016/2017 н.р. здійснено шість перевірок стану
збереження в комендатурах університету майна озброєння. Тренування
особового складу ЛьвДУВС у складі загону оперативного реагування
за сигналами бойового оповіщення з відпрацюванням Схеми оповіщення
та збору особового складу, Плану оборони ЛьвДУВС проводилися
на території по вул. Городоцька, 26 23.03.2017 та 20.04.2017 року;
6.8. Щомісячно посадовими особами проводяться перевірки стану
збереження майна озброєння в чергових ЛьвДУВС (вул. Городоцька, 26
та НТВ «Верещиця»). Виявлені зауваження усуваються негайно.
6.9. Оновлено документацію з цивільного захисту згідно вказівок (доручення
МВС України № М-1 дск від 29.12.2016, доручення ЛьвДУВС від 03.02.2017
№ 4, наказ ЛьвДУВС від 15.02.2017 № 23).
6.10. Впродовж звітного періоду 2016 відкориговано схеми оповіщення
особового складу університету №№ 1-3 (інв. 697-699 дск від 03.03.2017).
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6.11. Щоденно проводяться інструктажі з працівниками ВОС та черговими
з питань оповіщення особового складу університету і дій при отриманні
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 (06 червня 2017 року).
1. Делегація ЛьвДУВС на чолі з ректором полковником поліції
Благутою Р.І. взяла участь у засіданні виконавчого комітету Асоціації
європейських коледжів поліції, яке відбулося у травні поточного року в
м. Тбілісі (Грузія). Після ознайомлення з діяльністю навчального закладу,
напрямами підготовки майбутніх правоохоронців, особливостями освітнього
процесу, організацією наукової та міжнародної активності члени виконавчого
комітету Асоціації одноголосним рішенням прийняли ЛьвДУВС
рівноправним членом Асоціації європейських коледжів поліції.
2. 08 лютого делегація Академії МВС Грузії на чолі з ректором Гіві
Міканадзе відвідала ЛьвДУВС для ознайомлення з системою підготовки
фахівців для підрозділів української поліції та обговорення питань
організації
спільної роботи у майбутньому. 05 травня під час візиту ректора ЛьвДУВС
полковника поліції Благути Р.І. до Грузії було підписано Меморандум
про взаєморозуміння між ЛьвДУВС та Академією МВС Грузії з питань
співробітництва у сфері поліцейської освіти.
3. Розпочалася співпраця з Празьким інститутом безпекових
досліджень (Чеська Республіка), делегація якого перебувала у ЛьвДУВС з 24
по 26 травня. За участю чеських колег відбувся круглий стіл з питань
протидії торгівлі людьми та розроблення карт злочинності. У ході візиту
було підписано Договір між ЛьвДУВС та Празьким інститутом безпекових
досліджень про співробітництво у сфері наукової діяльності та підготовки
кадрів.
4. Розпочато співпрацю з чеськими колегами з Навчального комплексу
поліцейської освіти та підготовки (м. Прага).
5. Налагоджено контакти з Вищою школою управління охороною праці
в м. Катовіце (Республіка Польща). У період з 01 по 03 червня делегація
ЛьвДУВС відвідала навчальний заклад та обговорила питання
співробітництва, зокрема деталі реалізації Програми «Два дипломи».
6. Налагоджено контакти з керівництвом Освітнього комплексу поліції
Республіки Вірменія. 21 червня підписано Меморандум про взаєморозуміння
між ЛьвДУВС та Освітнім комплексом поліції Республіки Вірменія з питань
співробітництва у сфері поліцейської освіти.
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7.2. Протягом звітного періоду науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС
взяли участь у низці науково-практичних заходів за кордоном, а саме:
1) доцент кафедри економіки та економічної безпеки факультету №8
Руда О.І. (з 28 березня по 30 квітня) та завідувач кафедри менеджменту
факультету №8 Живко З.Б. (з 28 березня по 16 квітня) пройшли наукове
стажування
на
базі
юридично-економічного
факультету
ГаллеВіттенберзького університету імені Мартіна Лютера (Федеративна
Республіка Німеччина);
2) делегація ЛьвДУВС взяла участь у міжнародній конференції на тему
«Кібертероризм та інформаційні системи у забезпеченні безпеки»,
яка відбулася у період з 22 по 23 березня в м. Полянчик (Республіка Польща).
Представники ЛьвДУВС обговорили питання потенційного співробітництва
з керівництвом Державної технічно-економічної вищої школи. Було
досягнуто попередніх усних домовленостей щодо здійснення іноземними
колегами візиту до ЛьвДУВС з метою ознайомлення з діяльністю
навчального закладу та визначення основних напрямів співробітництва;
3) у період з 24 по 27 квітня завідувач відділення міжнародних зв’язків
підполковник поліції Франчук В.В. здійснив закордонне відрядження
до Вищої школи поліції в м. Щитно (Республіка Польща) для ознайомлення
з особливостями освітнього процесу польських колег щодо викладання
навчальних дисциплін з кримінального аналізу;
4) у рамках співробітництва з ОБСЄ перший проректор полковник
поліції Созанський Т.І. взяв участь у конференції на тему «Попередження
та протидія насильницькому екстремізму та радикалізму, що ведуть
до тероризму», а також у спеціальному заході – День громадянського
суспільства. Заходи відбулися у період з 23 по 25 травня 2017 року у м.
Відень (Республіка Австрія);
5) делегація ЛьвДУВС взяла участь у науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми взаємодії громадськості і поліції щодо зміцнення
правопорядку», яка відбулася у м. Єреван на базі Освітнього комплексу
поліції Республіки Вірменія з 20 по 23 червня.
У відділі організації наукової роботи систематично узагальнюється
інформація про міжнародні науково-практичні заходи з питань
правоохоронної діяльності, що відбуваються за межами університету. Ця
інформація надсилається на електронні скриньки кафедр ЛьвДУВС.
7.3. 21 квітня у ЛьвДУВС відбувся круглий стіл «Досвід поліцейського
капеланства у США: передумови та доцільність впровадження капеланства
в Національній поліції України» за участю поліцейських капеланів США,
а саме: Денні Линчарда – виконавчого директора капеланської служби
поліцейського департаменту міста Тулса (Оклахома, США) та Девіда
Дансона – керівника сектору капеланської служби поліцейського
департаменту міста Тулса (Оклахома, США).
7.4. Протягом звітного періоду продовжувалася ефективна співпраця
з Консультативною місією Європейського Союзу (далі – КМЄС) в Україні
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та її представництвом у м. Львові. Представники КМЄС здійснили 7 робочих
візитів до ЛьвДУВС для обговорення питань поточного співробітництва
та надання консультацій. Зокрема, під час зустрічі 21 січня керівництво
ЛьвДУВС та КМЄС розглянули проект Тренінгового центру в навчальнотренувальному відділі «Верещиця», реалізація розпочалася у 2017 році.
Тренінговий центр надасть можливість здійснювати підготовку у формі
симуляцій, тобто тренінгів у реальних умовах для різних підрозділів
Національної поліції. Тренінговий центр складатиметься з кількох полігонів
(«Чергова частина», «Кімната слідчого», «Зелена кімната», «Квартира»,
«Нічний клуб» та ін.), відповідно обладнаних та оснащених для імітації
обстановки з можливістю відео- та аудіотрансляції в реальному часі, а також
лекційних аудиторій, обладнаних мультимедійною та комп’ютерною
технікою з можливістю інтерактивного відображення.
26 квітня, у рамках проекту «Тренувальне обладнання для тренінгів
з громадського порядку», представники Місії офіційно вручили ЛьвДУВС
товарно-матеріальні цінності. Серед переданого обладнання, що буде
використовуватись для навчання курсантів та практичних працівників,
є ноутбуки, проектори, екрани для проекторів та устаткування для
проведення мобільних тренінгів.
За сприяння КМЄС на базі навчального закладу відбулися три тренінги
з лідерства та управління для керівників поліції середньої ланки (31 січня –
02 лютого, 14–16 та 21–23 березня), в яких взяли участь представники
Національної поліції Львівської області та науково-педагогічні працівники
ЛьвДУВС. Учасники ознайомилися з найбільш дієвими стилями управління,
принципами створення ефективних команд, методикою правильного
делегування повноважень і процесом мотивації підлеглих працівників,
новітніми заходами протидії корупційним проявам тощо. Після завершення
заходів сертифікати міжнародного зразка отримали 7 представників
ЛьвДУВС, а саме: Гурковський М.П. – проректор, полковник поліції
Красницький І.В. – декан факультету № 2 Інституту з підготовки фахівців
для підрозділів Національної поліції (далі – ІПФПНП), полковник поліції
Гнатюк С.С. – декан факультету № 3 ІПФПНП, полковник поліції Стахура
І.Б. – декан факультету № 4 ІПФПНП, полковник поліції Йосифович Д.І. –
в.о. завідувача кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу факультету № 3 ІПФПНП, підполковник поліції Перепелиця А.В. –
начальник відділу кадрового забезпечення, підполковник поліції Хитра А.Я.
– завідувач кафедри кримінального процесу факультету № 1 ІПФПНП.
7.5. Протягом звітного періоду ЛьвДУВС відвідав 61 іноземний представник
(22 візити).
7.6. Періодично здійснюється моніторинг грантів та проектів на предмет
подання заявки щодо участі навчального закладу та науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС в окремих з них. Інформація про актуальні освітні
програми, гранти та стипендії Європейського Союзу, держав-членів ЄС,
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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 «Police» Петрушком Ю.В., і результатом цієї
співпраці за звітній період є вихід на шпальтах видання статті «Однієї
курсантської долі» (про курсових офіцерів факультету №1 ЛьвДУВС).
7.8. За звітній період працівники відділу зв’язків з громадськістю спільно
з відділом кадрового забезпечення розробили проект та забезпечили друк
агітаційних календарів, буклетів і плакатів, а також стендів з інформацією
для вступників ЛьвДУВС.
7.9. Працівники відділу зв’язків з громадськістю підготували ряд
відеороликів про вручення погонів випускникам університету та посвяти їх
в правоохоронці, участь курсантів і студентів у соціальних акціях
й флешмобах, спортивних змаганнях та конкурсах художньої самодіяльності.
Усі відеоролики є у вільному доступі на офіційному каналі ЛьвДУВС
в YouTube.
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. З серпня 2017 року функціонує
сторінка ЛьвДУВС у Twitter.
Відтак, інформація про усі найважливіші заходи, що організовує
ЛьвДУВС, систематично висвітлюється на офіційному сайті. Так, за ІІ
семестр 2016-2017 навчального року на сайті ЛьвДУВС було висвітлено 288
(за ІІ семестр 2015-2016 н.р. – 261) матеріалів спортивного, наукового,
міжнародного та іншого спрямування. Без змін, двічі на місяць, виходить
друком університетська газета «Юрист», і за звітний період вийшло 8
номерів.
7.11. На офіційному сайті, а також сторінці ЛьвДУВС у соціальній мережі
Facebook, були опубліковані матеріали про візити курсантів до підшефних
дитячих навчальних закладів м. Львова з нагоди Дня захисту дітей:
Навчально-реабілітаційного центру І-ІІ ступенів «Оберіг», Будинку дитини
№ 1 та Будинку дитини № 2 м.Львова. Подібні благодійні візити курсанти
та студенти ЛьвДУВС здійснюють щомісяця, а також напередодні Різдва
Христового, Великодня та Дня Святого Миколая.
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VІІI. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення,
юридичний супровід
8.1. Станом на 01.11.2016 відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про
інвентаризацію активів та зобов’язань» в університеті проведено
інвентаризацію матеріальних цінностей.
Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку забезпечує
фінансову діяльність університету дотримуючись єдиних методологічних
засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» з урахування особливостей діяльності і технології
оброблення облікових даних та Положень про облікову політику,
затверджених наказом ректора ЛьвДУВС від 08.07.2016 № 140 та від
17.02.2017 № 24.
8.2. Звітність до ДФОП МВС України подана відповідно до встановленого
терміну здачі фінансової та бюджетної звітності 20.01.2017; 11.04.2017;
11.07.2017
8.3. Звітність до Головного управління державної казначейської служби
України у Львівській області подана 16.01.2017; 07.04.2017; 07.07.2017.
8.4. Зміни до кошторису вносились по мірі необхідності, а саме:
розраховано та скеровано на адресу ДФЗБО МВСУ розрахунки щодо змін до
кошторису за № 4/611 від 22.03.17р., № 4/667 від 28.03.17р., від 11.04.2017
№ 4/844, від 15.05.2017 № 4/1166, від 29.05.2017 № 4/1279, від 02.06.2017 №
4/1361.
8.5. Відповідно до наказу МВСУ від 14.06.2016 № 510 виконано та
скеровано на адресу ДФЗБО МВСУ оперативна інформація від 14.01.2017 №
4/15 від 03.02.2017 № 4/243, від 02.03.2017 № 4/466, від 02.03.2017 № 4/465,
від 04.04.2017 № 4/797. від 04.04.2017 № 4/796, від 04.05.2017 4/1044,
від 04.05.2017 № 4/1045.
8.6. Податкова звітність подана з дотриманням встановлених термінів здачі
такої, а саме сформовано та подано до Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській
області звіти:
- звіт «Про нарахування доходів з фізичних осіб, що утримуються
з грошового забезпечення…». (від 11.01.2017 № 9261823939, від 03.04.2017
№ 9054701209, від 18.07.2017 № 9138583236);
- звіт «Про суми податкових пільг» (від 20.01.2017 № 9257446399,
від 20.04.2017 № 9070133275, від 19.07.2017 № 91 39702264);
- «Податкову декларацію збору за спеціальне використання
поверхневих та підземних вод» (від 19.01.2017 № 9266909371, від 10.04.2017
№ 9059623287, від 18.07.2017 № 9138599724),
- «Звіт про нарахування податку з доходів фізичних осіб, що
утримується з грошового забезпечення, грошових винагород» (від 05.01.2017
№№ 9258175248, 9258197335, від 04.04.2017 №№ 9054981868, 9055168724,
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9055168884, 9055168974, від 04.07.2017 «№ 9126764281, 9134053752 та
від 13.07.2017 №№ 9134075954, 9134053916).
- Звіт про суми податкових пільг від 20.01.2017 № 9257446399,
від 20.04.2017 № 9070133275, від 19.07.2017 № 9139702264;
- Податкові декларації з екологічного податку (від 06.02.2017 №ЛЦП,
від 11.04.2017 № 9061086916, від 11.07.2017 № 9138637783);
- податкові декларації з ПДВ: № 9265556401 від 16.01.2017,
№ 9024893672 від 21.02.2017, № 9043311154 від 16.03.23017, № 9069010912
від 19.04.2017, № 9090741665 від 16.05.2017, № 9137752116 від 17.06.2017,
№ 9164192481 від 16.07.2017.
8.7. До головного управління статистики у Львівській області подано звіт
«Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» 28.02.2017, 25.04.2017
та 25.07.2017 та «Звіт про обсяги реалізованих послуг» - 16.01.2017,
12.04.2017 та 18.07.2017.
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.
8.9. У квітні 2017 року проведено діагностику та страхування
автотранспорту на суму 32 578,10 грн, водіїв на суму 1 989,00 грн.
8.12. Закупівля електроенергії, природного газу та послуг з його постачання
здійснювався на підставі додаткових угод, якими було продовжено дію
тендерних договорів, укладених у попередньому році, в обсязі, що
не перевищує 20 відсотків суми, а також тендерним комітетом у 2017 році
проведено відкриті торги на закупівлю природного газу та переговорні
процедури щодо закупівлі послуг з розподілу природного газу
та електроенергії на суми, зокрема:
- газ природний – 5 277 404,03 грн.;
- газ (розподілення) – 506 158,35 грн.;
- електронна енергія – 1 751 469,83 грн.
8.13. У відповідності
до
кошторисних
призначень
формується
та оприлюднюється в системі електронних закупівель план публічних
державних закупівель.
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, інших військових
формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів
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оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції
Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів
і підрозділів цивільного захисту” за нормою № 1 – загальновійськова
з урахуванням норми заміни продуктів.
8.15. За період з січня 2017 року по даний час тендерним комітетом
проведено 18 процедур закупівель, а саме:
- відкритих торгів – 13 (на закупівлю: вершкового масла, м’яса, риби,
хліба, овочів та фруктів, поліцейської уніформи (3 процедури), бензину
та дизельного палива, комп’ютерної техніки, будівельних матеріалів
(3 процедури) та природного газу);
- переговорних процедур – 4 (на закупівлю: газу природного,
електричної енергії та розподілу природного газу, покрівельних
матеріалів).
- допорогова процедура – 1 (на закупівлю постільних речей).
За результатами проведених процедур з учасниками-переможцями укладено
договори на загальну суму 12 191 586,55 грн.
На електронному майданчику https://smarttender.biz/ розміщено 251 звіт
про укладені договори на загальну суму 5 898 154,56 грн. по всіх предметах
закупівлі, вартість яких перевищує 50 тис. гривень.
8.17. З врахуванням напрямків підготовки фахівців і акредитаційних вимог
та згідно рапортів (заяв) факультетів і структурних підрозділів було
здійснено передплату періодичних видань на ІІ півріччя 2017 року. До
переліку включено 7 назв газет та 35 примірників журналів, що видаються в
Україні на загальну суму 22487 гривень 80 коп. (замовлення від 26.05.2017 №
4111 від Поштамт-ЦПЗ № 1 Львів).
8.19. У рамках «Університету культури» для перемінного особового складу
було проведено зукстріч з лікарем-фтизіатром Львівського міського
протитуберкульозного диспансеру на якій прочитано лекцію на тему:
«Профілактика туберкульозу». В НТВ «Верещиця» з курсантами 1 курсу
проведено бесіду на тему профілактика ВІЛ/СНІДу та захворювань,
що передаються статевим шляхом.
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. Підготовлено медичні характеристики для всіх курсантів-випускників
ІПФПНП ЛьвДУВС факультетів №1 ,№ 2, № 3 у 2017 році.
8.23. Відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні (наказ МВС України
від 30.12..2014 № 1417) пожежно-технічні комісії в Україні ліквідовані.
8.24. ПП «Флоріан» проведені роботи з вогнезахисної обробки дерев’яних
конструкцій горища будівель А2-3 та А-3 по вул. Городоцькій, 26
вогнетривким розчином ДСА-2 на загальну суму 40 183 грн.
8.26. Встановлено систему відеонагляду в черговій частині по вул.
Кривоноса, 1, підключено три відеокамери: КТП (2) та у фойє.
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8.28. У зв’язку із змінами у складі керівництва ЛьвДУВС – призначенням
нового ректора та першого проректора ЛьвДУВС, університет забезпечив
оновлення довідки ЄДРПОУ та витягу ЄДР.
8.29. Станом на 21.09.2017 до ЛьвДУВС з комплектуючих підрозділів
територіальних і транспортних управлінь МВС України надійшла інформація
(за період часу 2007 - 2016 р.р.) стосовно 391 звільненого з ОВС молодого
фахівця, що не відпрацював 3 років в ОВС після закінчення навчання у
вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) МВС України. З них 294 навчалися
у ЛьвДУВС, решта 97 осіб навчались у ПЮІ ЛьвДУВС. Стосовно 335
молодих фахівців направлено у відповідні суди позовні заяви, з них судами
задоволено 240 позовів на суму 2 861 906 грн. За результатами проведеної
претензійної роботи 32 особа відшкодувала заборгованість добровільно (без
судових рішень) на суму 371 771 грн., продовжують відшкодовувати
добровільно 30 осіб.
На рахунки ЛьвДУВС поступило 1 687 940 грн. Відносно 13 осіб
підстави стягувати кошти відпали у зв’язку з поновленням в ОВС та
помилковим скеруванням матеріалів до ЛьвДУВС, щодо 43 осіб збираються
документи, необхідні для подання позовів та встановлюється сума витрат,
затрачених на їх утримання у ВНЗ.
Протягом звітного періоду до звільнених молодих фахівців подано
14 позовних заяв на загальну суму 278 646 грн. У звітному періоді було
задоволено 23 позовних заяв до молодих фахівців на загальну суму
414 751 грн. (у т. ч. по справам минулих років).
У поточному році ЛьвДУВС також проводилась й претензійна робота, у
ході якої було пред’явлено 28 претензій до звільнених молодих фахівців
та курсантів, з яких одна була задоволена повністю. За наслідками
проведеної ВЮЗ судово-претензійної роботи, на рахунки ЛьвДУВС у 2017
році поступило 232 585, 81 грн. що становить 75, 8 % надходжень минулого
року.
8.30. Виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
приточно-витяжної вентиляції їдальні по вул. Городоцька, 26, кошторисна
вартість робіт -550 тис. грн.
8.31. Виготовлена проектно-кошторисна документація на підсилення
будівельних конструкцій горища № 1 корпусу А-2 по вул. Городоцькій, 26.
8.32. Виготовлена проектно–кошторисна документація на капітальний
ремонт котельної по вул. Замарстинівська, 9, кошторисна вартість робіт 1,5
млн. грн. Проходить погодження у службах.
8.33. Проводяться технічні узгодження для виготовлення документації
по технічному переоснащенню електромереж з 3 220В на 380В, навчальних
та виробничих приміщень по вул. Кривоноса,1.
8.34. Що стосується капітального ремонту казарми № 2 (санітарний блок) в
НТВ «Верещиця» виконані будівельні роботи (згідно з проектнокошторисною документацією), щодо капітального ремонту приміщень
(санітарні блоки, спальні приміщення, коридори 1-2 поверхів) - замінені
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внутрішні і зовнішні інженерні комунікації, водопостачання, каналізація,
енергозабезпечення, змонтовані бойлерна, насосна група, електрощитова та
інше обладнання – вартість виконаних будівельномонтажних робіт 1,5 млн.
грн.
8.35. Ведуться підготовчі роботи щодо інженерних комунікацій нульового
циклу багатоквартирного житлового будинку по вул. Величковського, 59.
Загалом, всі заплановані заходи відповідно до Плану основних заходів
ЛьвДУВС на 2016-2017 навчальний рік за ІІ семестр структурними
підрозділами університету виконані.
Завідувач відділення
організаційно-аналітичної
роботи та контролю
полковник поліції

І.І. Сидорук

