ДОВІДКА
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ за ІІ семестр
2017-2018 навчального року
І. У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі –
ЛьвДУВС) План основних заходів на 2017-2018 н.р. (далі – План) схвалено
на засіданні Вченої ради (протокол № 1 від 30.08.2017) та затверджено наказом
ректора від 07.09.2017 № 176. Довідка підготовлена за доповідними записками
керівників структурних підрозділів ЛьвДУВС про виконання Плану
за ІІ семестр 2017-2018 н.р., узагальнена за тематичними розділами Плану.
ІІ. Організаційні заходи. Управлінська діяльність
2.1. Наказом ЛьвДУВС від 03.08.2018 № 185 «Про проведення табірного
збору» у період з 09 по 23 серпня 2018 року організовано табірний збір, який
успішно пройшли 200 курсантів перших курсів факультетів №№ 1, 2, 3
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції (далі –
ІПФПНП), у тому числі:
- факультет № 1 – 70 курсантів;
- факультет № 2 – 50 курсантів;
- факультет № 3 – 80 курсантів.
Проведення табірного збору з курсантами перших курсів набору
2018 року забезпечено необхідною зброєю, боєприпасами та іншим майном
військового призначення.
Відповідно до наказу МВС України від 27.03.2008 № 141 керівництвом
навчально-тренувального відділу «Верещиця» організовано охорону майна,
озброєння та чергування водія на службовому автотранспорті, проживання
та харчування особового складу ЛьвДУВС, а також відповідні умови для
проведення навчальних занять.
2.2. В
рамках діяльності
Юридично-консультаційного центру
(Юридичної клініки) залучено здобувачів вищої освіти університету
до надання безоплатної правової допомоги.
До надання правової допомоги були залучені 7 курсантів факультетів
№№ 1, 2, 3 ІПФПНП та 2 студенти факультету № 6.
За звітний період надано безоплатну правову допомогу 39 громадянам
та проведено 5 правопросвітніх заходів у загальноосвітніх закладах м. Львова.
2.3.5. У ЛьвДУВС 18 травня 2018 року проведено звітну наукову
конференцію «Інновації в освіті та науці», а також урочисті заходи з нагоди
святкування Дня науки. Серед гостей заходу були: заступник директора
Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС
України кандидат історичних наук, доцент Кобко Василь Андрійович,
заступник начальника ГУНП – начальник Слідчого управління ГУНП
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у Львівській області підполковник поліції Самарчук Микола Володимирович,
перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації
Замлинський Ростислав Теодозійович, керуючий справами Львівської
обласної ради Харлов Валентин В’ячеславович, заступник міського голови
м. Львова з питань розвитку Москаленко Андрій Олександрович, координатор
регіонального представництва Консультативної місії Європейського союзу
у м. Львові Люнгвальд Матц, директор Львівської правничої гімназії Савчак
Ореста Теодозіївна. Запрошені представники зазначених органів, установ
та організацій вручили науковцям ЛьвДУВС такі відзнаки:
1) від МВС України – деканові факультету № 8 д.е.н., доценту Ревак Ірині
Олександрівні, старшому викладачеві кафедри тактико-спеціальної
підготовки факультету № 3 ІПФПНП к.е.н. капітану поліції Курляку Мар’яну
Дмитровичу, ад’юнкту 1 курсу факультету № 1 ІПФПНП Ратновій Аліні
Володимирівні, здобувачеві освітнього ступеня «магістр» факультету № 1
ІПФПНП Нечаю Максиму Анатолійовичу, курсантові 3 курсу факультету № 1
ІПФПНП Марко Оксані Іванівні;
2) від Львівської обласної державної адміністрації – професорові кафедри
кримінального права та кримінології факультету № 1 ІПФПНП д.ю.н.,
професору Навроцькому В’ячеславу Олександровичу;
3) від Львівської обласної ради – завідувачеві кафедри адміністративноправових дисциплін факультету № 6 к.ю.н., професору Коваліву Мирославу
Володимировичу;
4) від Львівської міської ради – здобувачеві освітнього ступеня
«бакалавр» факультету № 6 Василиці Наталії Василівні;
5) від Головного управління Національної поліції у Львівській області –
деканові факультету № 1 ІПФПНП к.ю.н., доценту полковнику поліції
Авраменку Олексію Володимировичу і курсантові 4 курсу факультету № 1
ІПФПНП Васюк Соломії Володимирівні.
У межах проведення Дня науки в приміщенні загальної бібліотеки
ЛьвДУВС проведено виставку наукової літератури та фахових видань
Львівського державного університету внутрішніх справ та інших закладів
вищої освіти.
2.3.6. На всіх факультетах ЛьвДУВУС організовано та забезпечено
проведення урочистих заходів, присвячених випуску здобувачів вищої освіти
за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних осіб.
2.3.7. На території НТВ «Верещиця» 22.08.2018 спільно з ГУНП
у Львівській області за участі курсантів, викладацького складу та працівників
ЛьвДУВС, батьків та родичів загиблих працівників ОВС, проведено заходи
з вшанування пам’яті загиблих працівників ОВС.
2.3.8. 2.3.9. Відповідно до вимог наказу ЛьвДУВС від 20.08.2018 № 200
«Про організацію відзначення Дня Прапора України та 27-ї річниці
Незалежності України» на території НТВ «Верещиця» за участі курсантів
та працівників, викладацького складу 23.08.2018 проведено урочисте підняття
Державного прапора України та відбулись святкові заходи з нагоди
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відзначення 27-ї річниці Незалежності України. В загальній бібліотеці
проведено виставку «Незалежна Україна. На шляху державотворення».
2.6.3. У відповідності до вимог наказу ЛьвДУВС від 18.04.2018 № 74
«Про організацію та проведення заходів у зв’язку з 32-ю річницею
Чорнобильської катастрофи» 26.04.2018 на всіх територіях ЛьвДУВС
проведено мітинги-реквієми.
2.6.4. У другому семестрі 2017-2018 у ЛьвДУВС проведено дні відкритих
дверей 17.02.2018, 24.02.2018, 29.03.2018, 05.05.2018. Під час проведення Днів
відкритих дверей (24.02.18, 05.05.18) для потенційних абітурієнтів були
розгорнуті книжкові виставки праць науково-педагогічних працівників
ЛьвДУВС.
За звітний період було проведено 10 Днів відкритих дверей, в тому числі
6 виїзних. Так, загальноуніверситетські Дні відкритих дверей відбулися
24 лютого та 25 травня, а 29 березня було організовано екскурсію для 40 учнів
з м. Луцька. 17 лютого відбувся День відкритих дверей на факультеті № 6.
Виїзні профорієнтаційні заходи відбувались на базах навчальних закладів
у Бродівському, Дрогобицькому, Стрийському і Сокальському районах,
а також Волинській області:
- 24.01.2018 – у м. Червонограді;
- 14.02.2018 – у м. Стрию;
- 23.02.2018 – на базі Волинського ЦППП «Академія поліції»;
- 14.03.2018 – у м. Бродах;
- 17.04.2018 – у м. Дрогобичі.
Крім цього, ЛьвДУВС був представлений на VI Міжнародній
спеціалізованій виставці українських та закордонних навчальних закладів
«Вища освіта – 2018», що відбувся у Львівському палаці мистецтв 2324 березня 2018 року.
2.8. Впродовж ІІ семестру 2017-2018 н. р. з метою залучення до вступу на
навчання найбільш підготовлених та вмотивованих абітурієнтів, постійний
та перемінний особовий склад університету здійснював зустрічі
з випускниками загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів тощо. У ході
зустрічей учнів та студентів ознайомлювали зі структурою університету,
матеріально-технічним забезпеченням, умовами навчання, з особливостями
вступу як на факультети за державним замовленням, так і за кошти фізичних
та юридичних осіб.
Всього у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. працівники, курсанти та студенти
університету здійснили 265 зустрічей, на яких були присутні 16070 учнів
та студентів.
Тривала робота і в рамках Меморандуму про співпрацю між ЛьвДУВС,
ГУНП у Львівській області та Управлінням освіти Департаменту гуманітарної
політики м. Львова. Щочетверга для старшокласників львівських
загальноосвітніх шкіл, які відвідують ЛьвДУВС, проводились заходи
правопросвітнього, профілактичного та профорієнтаційного характеру. Так,
у період з 01.01.2018 до 01.05.2018 ЛьвДУВС відвідали 614 учнів з 25 шкіл
м. Львова.
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За підсумками профорієнтаціної роботи до ЛьвДУВС з ГУНП областей
надійшло 376 особових справ кандидатів для вступу на навчання.
2.9. Впродовж навчального року проводилась профорієнтаційна робота
серед слухачів курсів первинної професійної підготовки відділення первинної
професійної підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації ЛьвДУВС
щодо подальшого навчання на факультеті № 4 ІПФПНП ЛьвДУВС (державне
замовлення, заочна форма навчання) за освітнім ступенем «бакалавр»
та «магістр», спеціальність «Правоохоронна діяльність».
2.10. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС протягом
ІІ семестру 2017-2018 н.р. відбулось 6 планових засідань Вченої ради, на яких
було розглянуто 80 питань, що охоплюють основні напрями діяльності
університету, а саме:
- підручник – 1;
- навчально-методична робота – 19 питань;
- наукова робота – 20 питань;
- редакційно-видавнича діяльність – 8 питань;
- робота з кадрами – 10 питань;
- організаційного характеру – 13 питань;
- матеріально-технічного забезпечення – 2 питання;
- профорієнтаційної роботи та міжнародного співробітництва –
2 питання;
- нормотворча діяльність – 6 питань.
Значну увагу Вчена рада приділяла питанням рекомендації до друку
навчально-методичних та наукових матеріалів у загальній кількості
143 одиниці. У тому числі:
- навчальних посібників – 10;
- навчально-методичних посібників – 8;
- монографій – 6;
- програм навчальних дисциплін – 103;
- методичні рекомендації; курс лекцій; наукові вісники – 8;
- збірники наукових статей, тез та повідомлень – 7;
- науково-аналітичний журнал – 1.
Затверджено положення, які регулюють діяльність факультетів та вчених
рад факультетів, правила прийому до ЛьвДУВС у 2018 році, порядок
створення та організацію роботи екзаменаційної комісії, організацію
первинної професійної підготовки поліцейських, а також затверджено нову
редакцію положення про антиплагіатну систему у ЛьвДУВС. Внесено зміни
у положення про Вчену раду ЛьвДУВС.
Розглянуто результати роботи спеціалізованих вчених рад ЛьвДУВС
у 2017 році та схвалено звіт про проходження науково-педагогічними
працівниками ЛьвДУВС стажування (підвищення кваліфікації) у 2017-2018
навчальному році.
Змінено 1 та уточнено 4 теми дисертаційних робіт. Затверджено
13 додаткових програм для складання кандидатських іспитів зі спеціальностей
на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук).
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Присвоєно вчене звання професора 2 науково-педагогічним працівникам
та доцента 1 науково-педагогічному працівнику університету.
Усі атестаційні справи працівниками секретаріату Вченої ради вчасно
підготовлені та надіслані до Міністерства освіти і науки України.
Шляхом таємного голосування Вчена рада обрала на вакантні посади
76 науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС.
Особливу увагу було приділено розгляду стану проведення
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та студентів, а також
організації практичної підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції у 2017 році та шляхи його покращення. Встановлено розмір оплати
за навчання студентів, здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора
наук на 2018-2019 н.р.
Вчена рада заслухала особливості функціонування антиплагіатної
сиcтеми StrakePlagiarism.com в університеті у 2017 році та ухвалила рішення
про проведення робочих зустрічей із системними операторами
загальноуніверситетських кафедр та кафедр факультетів № 1, 2, 3, 6, 7, 8
ЛьвДУВС і здобувачами освітнього ступеня «магістр».
Схвалено освітньо-професійну програму «Фінансова розвідка»
підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр галузі знань
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» факультету № 8 та затверджено ліцензійні матеріали
щодо провадження освітньої діяльності з надання освітніх послуг у сфері
вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування» спеціалізації «Фінансова розвідка».
Вчена рада рекомендувала кандидатуру проректора ЛьвДУВС доктора
юридичних наук, професора Балинської Ольги Михайлівни до присвоєння
почесного звання «Заслужений працівник освіти України» та рекомендувала
для обрання дійсним членом (академіком) Національної академії наук України
доктора економічних наук, професора Власюка Олександра Степановича.
2.11. Структурними підрозділами ЛьвДУВС 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,
узагальнювалася статистична інформація про стан розгляду запитів
на публічну інформацію. Вся інформація надсилалася у Департамент з питань
режиму та службової діяльності МВС України (вих. 1/781, 1/782
від 30.03.2018; 1/1631, 1/1632, від 03.07.2018) та розглядалася на засіданнях
ректорату (протокол № 10 від 12.03.2018, протокол № 15 від 16.04.2018,
протокол № 18 від 07.05.2018 ).
Для організації особистого прийому громадян керівництвом університету
створена форма реєстрації на веб-сайті ЛьвДУВС.
2.12. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
здійснювався постійний контроль за станом забезпечення режиму секретності
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та проводилися систематичні перевірки 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 (1/27 від 16.01.2018, 1/28 від 16.01.2018, 1/76
від 29.01.2018, 1/164 від 29.01.2018, 1/104 від 12.02.2018, 1/694 від 27.03.2018,
1/695 від 27.03.2018, 1/284 від 04.04.2018, 1/285 від 05.04.2018, 1/409
від 03.05.2018, 1/412 від 04.05.2018, 1/413 від 04.05.2018, 1/414 від 04.05.2018,
1/468 від 15.05.2018, 1/509 від 21.05.2018, 1/518 від 21.05.2018, 1/560
від 31.05.2018, 1/561 від 31.05.2018, 1/1347 від 07.06.2018, 1/1348
від 07.06.2018, 1/1395 від 14.06.2018, 1/1396 від 14.06.2018, 1/719
від 24.07.2018, 1/728 від 30.07.2018, 1/729 від 30.07.2018) та розглядалися
на засіданнях ректорату (протокол № 10 від 12.03.2018, протокол № 15
від 16.04.2018, протокол № 18 від 07.05.2018 ).
2.13. Відповідно до графіка здійснені перевірки структурних підрозділів
щодо дотримання наказу МВС України від 27.07.2012 № 650 «Про
затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України»
та наказу ЛьвДУВС від 25.12.2012 № 598 «Про заходи щодо вдосконалення
документообігу у Львівському державному університеті внутрішніх справ».
2.14. За ІІ семестр 2017-2018 н.р. було проведено 17 засідань ректорату
ЛьвДУВС. Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль
за станом та строками виконання документів відповідно до наказу МВС
України від 13.06.2016 № 503 «Про затвердження Інструкції з організації
контролю за виконанням документів у системі МВС України». З метою
організації належного моніторингу й оперативного контролю за дотриманням
строків та якістю виконання завдань керівництва МВС, поставлених вищим
навчальним закладам МВС України, підвищення рівня виконавської
дисципліни у підрозділах ЛьвДУВС ведеться щоденний моніторинг стану
виконання контрольних документів. Щотижня ВОАРК за результатами
контрольної перевірки стану виконавської дисципліни (відповідно до записів
у журналах реєстрації наказів, розпоряджень, вказівок, рішень та інших
вхідних нетаємних документів) у ЛьвДУВС складаються аналітичні довідки,
що розглядаються на засіданнях ректорату. Зокрема, протягом звітного
періоду довідки про стан виконавської дисципліни у ЛьвДУВС було долучено
до документів засідань ректорату, як протоколи:
Протокол № 1 від 09.01.2018
Протокол № 2 від 15.01.2018
Протокол № 3 від 22.01.2018
Протокол № 4 від 29.01.2018
Протокол № 5 від 05.02.2018
Протокол № 6 від 12.02.2018
Протокол № 7 від 19.02.2018
Протокол № 8 від 26.02.2018
Протокол № 9 від 05.03.2018
Протокол № 10 від 12.03.2018
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Протокол № 11 від 19.03.2018
Протокол № 12 від 26.03.2018
Протокол № 13 від 02.04.2018
Протокол № 14 від 10.04.2018
Протокол № 15 від 16.04.2018
Протокол № 16 від 23.04.2018
Протокол № 17 від 02.05.2018
Протокол № 18 від 07.05.2018
Протокол № 19 від 14.05.2018
Протокол № 20 від 21.05.2018
Протокол № 21 від 29.05.2018
Протокол № 22 від 04.06.2018
Протокол № 23 від 11.06.2018
Протокол № 24 від 18.06.2018
Протокол № 25 від 25.06.2018
Протокол № 26 від 02.07.2018
2.16 На виконання Звернення Організаційного комітету з підготовки
та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні (далі
– Звернення) від 21.04.2017 № 25/5-1518 у ЛьвДУВС проведено наступну
роботу:
- доведено до відома працівників ЛьвДУВС зміст Звернення щодо
підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці
в університеті;
- організовано та проведено спортивні змагання, присвячені Дню
охорони праці;
- на факультеті № 8 ЛьвДУВС проведено низку заходів на тему охорони
праці, зокрема:
– 07 травня 2018 року здобувачі вищої освіти четвертого курсу
освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
відвідали постійно діючу пожежно-технічну виставку, яка функціонує на базі
Головного управління ДСНС України у Львівській області. Студенти
ознайомились з історією пожежної справи, зразками старовинної та сучасної
спеціальної техніки. Проаналізовано основні причини виникнення пожеж
та надзвичайних ситуацій, способи їх ліквідації та методи запобігання;
– підготовлено інформаційний стенд з охорони праці та оновлено
інструкцію з охорони праці для працівника університету, інструкцію з охорони
праці при роботі на персональному комп’ютері, інструкцію з надання першої
долікарської допомоги внаслідок нещасних випадків;
– 18 травня 2018 року інструкторами школи BLS (Basic Life Support)
Мирославом Талашем та Арсеном Чалідзе організовано та проведено майстерклас з надання першої невідкладної домедичної допомоги та базової
реанімації;
– на базі Львівської пивоварні інженером з техніки безпеки та охорони
праці Інною Головатою-Фоміною проведено тренінг на тему «Організація
роботи з охорони праці на підприємстві». Менеджер з операційної діяльності
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(Lean TPM менеджер) Роман Ординець провів тематичну екскурсію
виробничими цехами підприємства.
З працівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС систематично
проводяться інструктажі з питань охорони праці, недопущення ними
порушень заходів безпеки під час роботи, що засвідчується особистим
підписом кожного у Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
ІІІ. Навчально-методична робота
3.1. У 2017 році ІПФПНП ЛьвДУВС здійснено набір здобувачів вищої
освіти, освітнього ступеня «бакалавр» у кількості 340 осіб, «магістр» - 99 осіб.
Факультетом № 5 здійснено набір в кількості 421 осіб, в тому числі
по спеціальностях:
- «Право» – 228 осіб;
- «Психологія» – 83 особи;
- «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Менеджмент» - 110 осіб.
Факультетом № 6 проведений набір фахівців: для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» – 122 особи та 48 осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста», для здобуття освітнього
ступеня «магістр»  83 особи.
Факультетом № 7 на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зараховано
на навчання 100 осіб, на здобуття освітнього ступеня «магістр» – 60 осіб,
що на 100% забезпечує ліцензійний обсяг.
Факультетом № 8 здійснено набір фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
47 осіб, для здобуття освітнього ступеня «магістр» 40 осіб.
По попередніх даних у 2018 році ІПФПНП ЛьвДУВС здійснено набір
здобувачів вищої освіти, освітнього ступеня «бакалавр» у кількості 283 особи,
«магістр» - 35 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб освітнього ступеня
«бакалавр» - 120 осіб, «магістр» - 18 осіб.
Факультетом № 5 здійснено набір в кількості 511 осіб, в тому числі
по спеціальностях:
- «Право» – 269 осіб;
- «Психологія» – 92 особи;
- «Облік і оподаткування» – 27, «Фінанси, банківська справа
та страхування» – 65, «Менеджмент» – 58 осіб.
Факультетом № 6 проведений набір фахівців: для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» – 196 осіб та 38 осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний
рівень «молодшого спеціаліста», для здобуття освітнього ступеня «магістр» 
33 особи.
Факультетом № 7 на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зараховано
на навчання 120 осіб, на здобуття освітнього ступеня «магістр» – 26 осіб.
Факультетом № 8 здійснено набір фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
27 осіб, для здобуття освітнього ступеня «магістр» 55 осіб.
Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах,
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що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
та вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які
здійснюють підготовку кадрів для МВС України і Національної поліції
України, затвердженого наказом МВС України від 28.11.2017 № 963 "Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать
до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих
навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють
підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної
поліції України" підготовлено та організовано вступну кампанію
до ад’юнктури (аспірантури) ЛьвДУВС. У 2018 році зараховано 25 осіб,
а саме:
1). На денну форму навчання за державним замовленням –
спеціальність:- 081 «Право» – 3 особи;
2). На заочну форму навчання за державним замовленням –спеціальність:
- 081«Право» – 3 особи;
3). На денну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
(на умовах договору) – спеціальність:
- 081 «Право» – 2 особи;
- 051 «Економіка» – 2 особи;
4). На заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
(на умовах договору) 15 осіб, а саме спеціальність:
- 081 «Право» – 14 осіб;
- 051 «Економіка» – 1 особа.
3.2. У звітному періоді організовано виготовлення дипломів і додатків
до дипломів для випускників університету. Зокрема, випускникам видано 941
диплом освітнього ступеня «бакалавр», 91 диплом освітнього ступеня
«спеціаліст» і 318 дипломів освітнього ступеня «магістр».
3.3. Згідно з навчальними планами ЛьвДУВС у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.
у забезпечено організацію усіх видів практичної підготовки відповідно
до вимог Положення про практичну підготовку слухачів та курсантів вищих
навчальних закладів МВС України, затвердженого наказом МВС України
від 27.06.2013 № 621.
Навчальна практика курсантів 2-х курсів факультетів №№ 1, 2, 3
ІПФПНП відбувалася у посаді дільничного офіцера поліції в період
з 22.01.2018 до 16.02.2018 у територіальних підрозділах поліції ГУНП
в областях (наказ ЛьвДУВС № 2 від 02.01.2018 «Про організацію навчальної
практики курсантів 2-х курсів факультетів №№ 1, 2, 3 Інституту з підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС у 2017 – 2018
навчальному році»). За результатами проходження практичної підготовки всі
курсанти ЛьвДУВС захистили практику.
Навчальна практика для курсантів 3-го курсу факультету № 1 слідчої
спеціалізації відбувалася у посаді слідчого в період з 22.01.2018 до 16.02.2018
у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях (наказ ЛьвДУВС
від 02.01.2018 № 1 «Про організацію навчальної практики курсантів 3-го курсу
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факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції ЛьвДУВС у 2017-2018 н.р.»). За результатами проходження практичної
підготовки усі курсанти ЛьвДУВС захистили практику.
Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 1 ІПФПНП проходило
у посаді слідчого у територіальних підрозділах ГУНП в областях з 05.02.2018
до 11.05.2018; стажування курсантів 4-го курсу факультету № 2 ІПФПНП
у посаді оперуповноваженого карного розшуку у територіальних підрозділах
ГУНП в областях з 05.02.2018 до 11.05.2018 (наказ ЛьвДУВС від 29.01.2018
№73 о/с «Про організацію стажування курсантів 4-х курсів факультетів №1
і №2 ІПФПНП ЛьвДУВС у 2017 – 2018 н.р.»). За результатами проходження
практичної підготовки усі курсанти ЛьвДУВС захистили стажування.
Ознайомча практика курсантів 1-х курсів факультетів № 1 і № 2 ІПФПНП
відбувалася у період з 23.07.2018 до 03.08.2018. (для курсантів факультету № 3
з 09.07.2018 до 20.07.2018) у секторах, відділах Управління превентивної
діяльності ГУНП у Львівській області (наказ ЛьвДУВС від 19.06.2018
№ 147«Про організацію ознайомчої практики курсантів 1-х курсів факультетів
№№ 1, 2, 3 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції у 2017-2018 навчальному році».
З метою належного методичного забезпечення практичної підготовки
профілюючими кафедрами вчасно розроблено усі необхідні програми
практики і стажування. Інформація про терміни практики і стажування, списки
курсантів надіслано до ГУНП в областях за місяць до початку практичної
підготовки.
З метою належної організації захисту навчальної практики здобувачів
вищої освіти залучено практичних працівників з числа керівного складу ГУНП
у Львівській області (наказ ЛьвДУВС від 31.01.2018 № 16 «Про затвердження
складу комісій для захисту результатів навчальної практики та стажування»),
а саме: заступника начальника Головного управління Національної поліції
у Львівській області – начальника слідчого управління Головного управління
Національної поліції у Львівській області полковника поліції Самарчука М.В.,
заступника начальника відділу інспекції з особового складу Управління
кадрового забезпечення ГУНП у Львівській області підполковника поліції
Сидора С.І. (комісія по захисту практики 2-х та 1-х курсів).
3.4. Упродовж ІІ семестру 2017-2018 навчального року на засіданнях
науково-методичної ради університету виносилися питання про розгляд
наукової та навчально-методичної літератури щодо рекомендації до друку
та/або поширення через мережу Інтернет. За звітний період на засіданнях
науково-методичної ради розглянуто та рекомендовано до друку та/або для
поширення через мережу Інтернет 164 рукописи наукової та навчальнометодичної літератури, підготовленої науково-педагогічними працівниками
ЛьвДУВС, з них: 6 монографій, 1 підручник, 18 посібників та навчальних
посібників, 1 курс лекцій та 2 конспекти лекцій; інші методичні матеріали,
зокрема, 103 програм навчальних дисциплін, 26 програм атестацій здобувачів
вищої освіти, 1 методичні вказівки, 6 програм практики.
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3.5. У читальних залах загальної бібліотеки ЛьвДУВС організовані
постійно діючі книжкові виставки нових надходжень.
3.7. З нагоди Дня рідної мови 23 лютого 2018 року кафедрою іноземних
мов та культури фахового мовлення ЛьвДУВС для здобувачів вищої освіти
1 курсу факультету № 1 організовано та проведено лекцію в НТВ «Верещиця»
(виконавець - к.ф.н. Козловський В.І.).
3.9. 23 лютого 2018 року кафедрою іноземних мов та культури фахового
мовлення ЛьвДУВС підготовлено та проведено вікторину серед здобувачів
вищої освіти 1-3 курсів факультетів № 6, 7, 8 «English speaking countries:
customs and traditions» іноземними мовами (протокол засідання кафедри
від 26.02.2018 р. № 10).
3.11. В період з 27 по 30 березня 2018 року відповідно до вимог
Положення про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти
у ЛьвДУВС на факультеті № 7 було організовано проведення у здобувачів
вищої освіти визначення рівня залишкових знань.
3.12. Впродовж планового періоду забезпечено доступ підрозділів
ЛьвДУВС та учасників освітнього процесу до ресурсів інформаційнопошукової системи органів внутрішніх справ та глобальної мережі Інтернет.
Доступ до глобальної мережі Інтернет по територіях університету
організовано за допомогою 6 каналів зв’язку, з яких 5 – на базі оптичних
технологій, до ресурсів інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх
справ переведено на оптичні канали зв’язку, що дозволило суттєво підвищити
якість, надійність та швидкість роботи.
Для організації користувачам ЛьвДУВС доступу до ресурсів глобальної
мережі Інтернет, інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ
та інформаційних ресурсів університету на всіх територіях університету
забезпечено функціонування локальних мереж, які об’єднують понад 90%
комп’ютерного парку університету, та включають в себе зони безпровідного
доступу Wi-Fi. З метою покращення якості надання таких послуг,
продовжуються роботи по модернізації та вдосконаленню цих мереж, а саме
переведено на оптичні технології магістральні лінії локальної мережі
університету по вул. Городоцькій, 26, створено VPN тунель з НТВ
«Верещиця» та розпочато оснащення територій університету професійним
безпровідним обладнанням.
Програмістами відділу технічних засобів навчання забезпечено
функціонування, здійснюється розширення та оновлення веб-сайту,
електронної бібліотеки університету, систем дистанційного та електронного
навчання, а також інших електронних сервісів університету. З метою
подальшого розширення електронних сервісів встановлено та налаштовано
спеціалізоване програмне забезпечення DSpace інституційного репозитарію
(архіву публікацій) університету.
За звітний період в електронній бібліотеці розміщено 25 електронних
аналогів друкованих видань навчальних посібників, підручників, монографій,
курсів лекцій та 852 примірники методичного забезпечення. З електронної
бібліотеки вилучено 678 примірників методичного забезпечення, яке втратило
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свою актуальність. Станом на 31.08.2018 року в електронній бібліотеці
ЛьвДУВС налічується 5812 файлів методичних матеріалів, 900 файлів
електронних аналогів друкованих видань навчальних посібників, підручників,
монографій, курсів лекцій.
3.13. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 24.05.2018 № 119 «Про
проведення атестації ад’юнктів і аспірантів у 2018 році» 27.08.2018
організовано та проведено загальноуніверситетську атестацію ад’юнктів
та аспірантів. Відповідно до результатів атестації переведено на наступний рік
навчання 68 аспірантів та ад’юнктів 1-3 курсів, відраховано 3-х аспірантів
та ад’юнктів 4-х курсів із виконанням індивідуального плану роботи
та відрахованого 1 аспіранта з невиконанням індивідуального плану роботи.
У зв’язку із перериванням навчання окремими аспірантами, розгляд їхніх
звітів перенесено на відповідний термін.
3.14. У березні 2018 року на факультеті № 8 ЛьвДУВС проведено І тур
олімпіади зі спеціальностей галузі знань 07 «Управління і адміністрування»
та визначено переможців, а саме: серед здобувачів вищої освіти освітнього
ступеня бакалавр – Василишин Тетяна Степанівна, серед здобувачів вищої
освіти освітнього ступеня магістр – Біль Марія Романівна. Переможці І туру
олімпіади брали участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади,
що відбулася 25-27 квітня 2018 року у м. Тернополі (Тернопільський
національний економічний університет).
3.15. За звітний період за кошти загального та спеціального фондів
закуплено 280 примірників навчальної та наукової літератури на суму
43447 гривень. Станом на 31.08.2018 з освітніх закладів та інших установ
системи МВС України отримано 39 примірників монографій, методичних
рекомендацій та наукових вісників. З редакційно-видавничого відділу
ЛьвДУВС надійшло на облік у загальну бібліотеку 642 примірники
навчальної, навчально-методичної та наукової літератури на суму
112439 гривень. Безкоштовно передано на облік у бібліотеку фізичними
та юридичними особами 923 примірники книг.
ІV. Організація наукової роботи. Редакційно-видавнича діяльність
4.1. За ІІ семестр 2017-2018 н.р. проведена відповідна робота Наукового
товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів),
докторантів, молодих вчених (далі – Наукового товариства) ЛьвДУВС,
зокрема:
- 21 лютого 2018 року відбулося засідання Наукового товариства,
на якому обговорювалися доповіді представників наукових гуртків кафедри
іноземних мов та культури фахового мовлення (секція англійської мови)
(доповідачі – курсанти 2 курсу факультету № 2 ІПФПНП Гудак В., Барілка А.,
Дущак О. з темою «Англомовні країни очима студентської молоді / Modern
views on inglish speaking countries») та кафедри інформатики (доповідачі –
здобувачі освітнього ступеня «магістр» факультету № 7 Пасічник С. і Дідик
Х., тема виступу «Ефективне використання інноваційних технологій
у навчанні»).
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- 14 березня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства, під час
якого обговорювалися доповіді представників наукових гуртків кафедри
іноземних мов та культури фахового мовлення (секція української мови)
(доповідач – здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету № 7
Прохорчук Н.В. з темою «Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях»),
кафедри адміністративно-правових дисциплін (доповідачі – здобувачі
освітнього ступеня «бакалавр» факультету № 6 Кузьмочка Ю.В.
та Моровйов Р.І. з темою виступу «Стратегія розвитку МВС») та кафедри
теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права
(доповідач – курсант 2 курсу факультету № 2 ІПФПНП Гринь К.М, тема
виступу «Взаємодія поліції з суспільством»).
- 18 квітня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства, на якому
обговорювалися доповіді представників наукових гуртків кафедр цивільноправових та господарсько-правових дисциплін факультету № 6 та кафедри
цивільного права та процесу факультету № 2 ІПФПНП. Так, курсант 2-го курсу
факультету № 2 Богуш Н. виступила з доповіддю на тему «Опіка та піклування
як категорія цивільного права», здобувач вищої освіти факультету № 6
Гриців Л. презентувала своє дослідження на тему «Право особи на зміну
статі», а здобувач вищої освіти факультету № 6 Василиця Н. –
«Процесуальний порядок перегляду судових рішень за нововиявленими
обставинами».
- 16 травня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства
за участю лауреатів ІІ туру конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів
та студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання
(Копачинського Т.С., Гарват Т.В., Білич Д.В., Фурман А.О., Івахів А.Б.,
Мамульчик В.А., Кравець О.Б., Гончарук К.А.), на якому обговорювалися
питання публічного виступу.
- 13 червня 2018 року відбулося засідання Наукового товариства, під час
якого результати своїх наукових досліджень у сфері психології, економіки
та фінансів представили здобувачі вищої освіти факультетів № 7 і № 8. Так,
здобувач вищої освіти факультету № 7 Мороз О. виступила з темою «Сучасні
стресори та їх вплив на психіку людини», здобувач вищої освіти
факультету № 8 Біль М. доповіла про «Загрози економічній безпеці держави
в умовах посилення еміграційних процесів молоді», а здобувач вищої освіти
факультету № 8 Соболєва М. представила роботу «Чинники, які впливають
на стабільність фінансової системи України».
4.15. Відповідно до наказів МВС України від 26.01.2008 № 33 «Про
організацію та порядок проведення конкурсів», від 16.02.2018 № 113 «Про
оголошення у 2018 році конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів
та студентів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання»,
наказів ЛьвДУВС від 17.01.2018 № 8 «Про проведення І туру конкурсу
наукових робіт здобувачів вищої освіти» та від 03.03.2018 № 37 «Про внесення
змін до наказу ЛьвДУВС від 17.01.2018 № 8» у ЛьвДУВС проведено І тур
конкурсу наукових робіт курсантів, слухачів і студентів закладів вищої освіти
МВС України (участь у І турі конкурсу взяла 81 наукова робота).
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29 березня 2018 року відбулася наукова конференція за результатами
І туру конкурсу.
19-20 квітня у ЛьвДУВС відбувся ІІ тур конкурсу наукових робіт
курсантів, слухачів та студентів закладів вищої освіти із специфічними
умовами навчання. За результатами оцінювання наукові роботи здобувачів
вищої освіти ЛьвДУВС здобули призові місця:
- Копачинський Т.С.
«Заохочувальні
норми
особливої
частини
Кримінального кодексу України» – І місце у номінації «кримінальне право
і кримінологія»;
- Гарват Т.В. «Правове регулювання та методика застосування поліграфа
в діяльності Національної поліції» – І місце у номінації «оперативнорозшукова діяльність і спеціальна техніка»;
- Білич Д.В. «Тактичні дії бійців підрозділів Національної поліції України
в зоні проведення бойових дій» – І місце у номінації «тактико-спеціальна
та службово-бойова підготовка»;
- Фурман А.О. «Ставлення студентської молоді до образу сучасного
політичного лідера» – І місце у номінації «психологічне забезпечення діяльності
органів системи МВС»;
- Івахів А.Б. «Реформування системи оподаткування прибутку в напрямі
стимулювання легалізації доходів суб’єктів господарювання» – І місце
у номінації «економічні науки та фінанси»;
- Мамульчик В.А. «Правове забезпечення інформаційної
безпеки
та протидія її загрозам» – ІІ місце у номінації «науки оборонної та безпекової
сфери держави»;
- Кравець О.Б. «Керівник як суб’єкт управлінської діяльності органів
та підрозділів Національної поліції України» – ІІ місце у номінації
«адміністративно-правові науки»;
- Гончарук К.А. «Пропаганда та її значення у сучасному суспільстві» –
ІІ місце у номінації «суспільні науки».
4.16. 19 квітня 2018 року відбулася міжвузівська науково-практична
конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Соціальноекономічний розвиток і безпека України: стан та перспективи» (організатор
– кафедра економіки та економічної безпеки факультету № 8 ЛьвДУВС).
Конференція проведена в режимі пленарного та секційних засідань
за напрямами: соціально-економічна складова національної безпеки;
організаційно-управлінські проблеми зміцнення економічної безпеки
й фінансово-економічна безпека держави та суб’єктів господарювання
в сучасних умовах. До роботи заходу долучилися науковці та молоді вчені
нашого університету, Львівського національного університету імені Івана
Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Української
академії
друкарства,
Державного
університету
телекомунікацій,
Національного авіаційного університету, Харківського національного
університету радіоелектроніки, Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича та ін. До початку конференції видано збірник тез
наукових доповідей її учасників (Львів: Ліга-Прес, 2018. – 212 с.).
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4.17. 30 березня з ініціативи кафедри іноземних мов та культури фахового
мовлення ЛьвДУВС проведена науково-практична конференція здобувачів
вищої освіти (іноземними мовами) «Формування мовної компетенції здобувачів
вищої освіти в контексті євроінтеграції». Робота заходу проходила в режимі
пленарного та секційних засідань за напрямами: становлення професійної
компетенції здобувачів вищої освіти засобами іноземної мови; формування
професійних, національних та загальнолюдських цінностей як складових
комплексного виховання мовної особистості; актуальні проблеми діяльності
правозахисних та правоохоронних органів: європейський досвід та українські
реалії. Серед учасників заходу – представники нашого університету, Одеського
державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ, Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Національної академії сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності, Львівського національного університету імені Івана
Франка, Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького та ін. До початку роботи конференції було підготовлено
електронний збірник тез доповідей її учасників (Електронна бібліотека. – Львів:
ЛьвДУВС, 2018. – 272 с.).
4.18. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 22.03.2018 № 51 «Про
проведення конкурсів на здобуття звань «Кращий науковець ЛьвДУВС»
та «Краща кафедра ЛьвДУВС за підсумками наукової роботи» організовано
та проведено конкурси на здобуття звань «Кращий науковець Львівського
державного університету внутрішніх справ» та «Краща кафедра Львівського
державного університету внутрішніх справ за підсумками наукової роботи
у 2017 році». Конкурс проводився у п’яти номінаціях: «Гуртківець»,
«Дослідник», «Кандидат наук», «Доктор наук», «Відкриття року».
За результатами конкурсу «Кращий науковець ЛьвДУВС» визначено
переможців у номінаціях: «Доктор наук» – д.ю.н., професор Навроцький В.О.,
«Кандидат наук» – к.ю.н., професор Ковалів М.В., «Дослідник» –
підполковник поліції Гуцуляк Ю.В., «Відкриття року» – к.е.н. капітан поліції
Курляк М.Д., «Гуртківець» – здобувач освітнього ступеня «бакалавр»
факультету № 6 Василиця Н.В. За результатами конкурсу «Краща кафедра
ЛьвДУВС за підсумками наукової роботи у 2017 році» перемогу здобула
кафедра кримінального права і кримінології факультету № 1 ІПФПНП
(завідувач – к.ю.н. підполковник поліції Пасєка О.Ф.).
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.
4.19. 18 травня відбулася звітна наукова конференція «Інновації в освіті
та науці». Керівники кафедр і факультетів доповіли про здобутки науковопедагогічних працівників у науковій, методичній і навчальній діяльності.
До початку роботи конференції підготовлено електронний збірник тез доповідей
її учасників (Електронна бібліотека. – Львів: ЛьвДУВС, 2018. – 89 с.).
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4.21. Редакційно-видавничим відділом ЛьвДУВС підготовлено та видано
Науковий вісник університету:
- серія юридична: № 1’2018 – видано друком (332 с.), № 2’2018 –
в електронній бібліотеці (336 с.), спецвипуск 2018 – у роботі РВВ;
- серія економічна: № 1’2018 – видано друком (304 с.);
- серія психологічна: № 1’2018 – рекомендовано до друку Вченою радою
університету 27.06.2018, у роботі РВВ.
У ЛьвДУВС щоквартально здійснюється контроль за науково-дослідною
роботою кафедр та проводиться аналіз виконаної роботи на підставі
відповідних звітів. Щомісяця результати доповідаються на засіданнях
ректорату.
4.23. Відповідно до Плану науково-дослідних робіт ЛьвДУВС на 2018 рік
у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. видано 14 планових видань за 2018 рік:
- монографій – 2;
- посібників – 4 (у т.ч. 3 – електронні);
- матеріали науково-практичних заходів – 8 (у т.ч. 4 – електронні).
Крім цього, ще 19 рукописів планових видань рекомендовано Вченою
радою університету (із них: 16 посібників, 2 монографії, 1 підручник),
і передано до редакційно-видавничого відділу ЛьвДУВС (11 рукописів)
та авторам (упорядникам) (8 рукописів). Не виконано п. 12 розділу І Плану
науково-дослідних робіт ЛьвДУВС на 2018 рік у зв’язку із розпадом
авторського колективу (рішенням Вченої ради ЛьвДУВС від 30.05.2018,
протокол
№ 10,
підручник
«Політологія»
(автори:
д.філос.н.,
проф. Бліхар В.С., д.іст.н., проф. Гетьманчук М.П. та ін.) виключено з плану
НДР ЛьвДУВС на 2018 рік).
Позапланово видано 19 праць:
- монографій – 6;
- посібників – 4;
- збірників методичних рекомендацій – 6 (у т.ч. 4 – електронні);
- науково-аналітичний журнал – 1;
- інші – 2 (1 словник, 1 науково-практичний коментар).
Видано 17 праць за 2017 рік:
- підручник – 1 (позапланово);
- монографій – 8 (у т.ч. 6 – позапланово);
- посібників – 8 (у т.ч. 1 – позапланово).
Також видано 2 планові підручники за 2016 рік (у т.ч. 1 – електронний).
Редакційно-видавнича робота у Львівському державному університеті
внутрішніх справ у ІІ півріччі 2017–2018 н.р. здійснювалась відповідно
до Плану видань ЛьвДУВС на 2018 рік.
Станом на 01.09.2018 року у редакційно-видавничому відділі
опрацьовано 21 позицію планових видань 2018 року. Видано 10 (із них 4 –
електронні видання); у роботі РВВ – 10, перебувають на авторському
доопрацюванні – 1. Зокрема:
- 4 посібники видано (із них 3 – електронне видання), 8 посібників
у роботі РВВ, 1 – на авторському доопрацюванні;
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- 1 монографія (видано);
- 2 збірники тез НПЗ видано (із них 1 – електронне видання);
- 3 Наукові вісники видано, 2 – у роботі РВВ.
Крім цього, опрацьовано 21 позицію планових видань 2016–2017 років,
які з тих чи інших причин були перенесені на 2018 рік. Зокрема:
- підручники – 3 видано (із них 2 – електронне видання);
- посібники – 11 видано (із них 2 – електронне видання), ще 1 – у роботі
РВВ, 2 – на авторському доопрацюванні;
- монографії – 3 видано (із них 1 – електронне видання);
- методичні рекомендації на замовлення МВС – 1 (електронне видання);
Водночас видано 41 позапланове видання. Зокрема:
- посібник – 1 (електронне видання);
- збірники тез НПЗ – 4 (електронні видання);
- науково-аналітичний журнал – 1 видано, ще 1 – у роботі РВВ;
- методичні рекомендації на замовлення МВС – 2 (електронні видання);
- програми і резолюції НПЗ – 17 видано;
- автореферати – 15 видано.
Також для забезпечення роботи структурних підрозділів університету
у РВВ розтиражовано 2 брошури, 61 позиція журналів та книг, 19905 аркушів
бланків документів.
V. Організація кадрової і виховної роботи. Заходи щодо зміцнення
службової дисципліни та законності
5.1. Відповідно до вимог МВС України 02.02.2018 у ЛьвДУВС відбувся
персональний розподіл здобувачів вищої освіти освітнього ступінь бакалавр
та магістр, які завершували навчання у 2018 році та скеровувались
до комплектуючих підрозділів (48 здобувачів освітньої спеціальності
«Магістр» та 254 здобувачів освітньої спеціальності «Бакалавр»).
В персональному розподілі прийняли участь представники ГУНП в областях:
Волинській, Закарпатській, Житомирській, Львівській, Тернопільській,
Хмельницькій. Всім випускниками запропоновано посади у підрозділах ГУНП
України, зауважень чи заперечень під час персонального розподілу
не надходило.
5.4. У другому семестрі 2017-2018 н.р. двічі проводився конкурс
для заміщення посад науково-педагогічного складу ЛьвДУВС (накази
ЛьвДУВС від 26.12.2017 № 287 та від 13.04.2018 № 71). За результатами
конкурсу призначено 112 працівників на посади науково-педагогічного
складу.
5.5. До Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової
діяльності МВС України скеровано 3 пропозиції щодо оптимізації штатної
структури ЛьвДУВС, які реалізовані наказами МВС від 13.04.2018 № 308,
від 16.05.2018 № 408 та від 08.06.2018 № 489.
5.7. 12.03.2018 року для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 8
та для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 2 ІПФПНП ЛьвДУВС
проведено вікторину з нагоди Шевченківських днів (виконавці:
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к.ф.н. Клак О.С., к.ф.н. Козловський В.І.) а 21.03.2018 за участю здобувачів
вищої освіти ЛьвДУВС, Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності, Львівського державного медичного університету ім. Данила
Галицького проведено конкурс з декламування вірші у рамках
«Шевченківських днів». Участь у конкурсі прийняли понад 50 учасників.
5.10.5, 5.10.6, 5.10.7. Представники факультетів університету прийняли
участь у проведенні святкового концерту до Дня закоханих, конкурсу
української поезії «Мої улюблені вірші» та комедійному концерті до «Дня
сміху», 15.02.2018 року у центрі дозвілля НТВ «Верещиця» проведено
святковий концерт та дискотеку до Дня закоханих. Були задіяні курсанти
перших курсів ІПФПНП ЛьвДУВС.
5.10.8. За звітний період у музей визвольної боротьби, історичних
коштовностей та пам’яток архітектури м. Львова проведено 34 екскурсії
за участі 450 осіб перемінного складу ЛьвДУВС.
5.10.9. 10.05.2018 на базі НТВ «Верещиця» проведено зустріч курсантів
ЛьвДУВС з ветераном Другої Світової війни Колядою В.П.
5.10.10. За участю колективів здобувачів вищої освіти факультетів
№№ 1, 2, 3, 6, 7, 8 ЛьвДУВС організовано та проведено святковий концерт
до Дня матері. На концерті були присутні курсанти, студенти та працівники
університету.
5.10.11. 17.05.2018 у ЛьвДУВС проведені заходи присвячені Дню
вишиванки. З цієї нагоди студенти спільно із науково-педагогічними
працівниками провели святковий флешмоб. Інформація про захід
відображалось у соціальних мережах та на офіційному сайті ЛьвДУВС.
5.11. За звітний період 230 курсантів перших курсів факультетів
№№ 1, 2, 3 ІПФПНП були ознайомлені з експозиціями народного музею
ЛьвДУВС.
5.12. На території ЛьвДУВС шляхом виставлення добових нарядів
забезпечувався пропускний режим, проводилися періодичні перевірки
дотримання правил несення служби. У НТВ «Верещиця» постійно ведеться
контроль за пропускним режимом, виїздом та поверненням транспортних
засобів.
5.13. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»,
наказу МВС України від 28.02.2018 № 156 «Про затвердження
Антикорупційної програми МВС України на 2018 рік» та наказу ЛьвДУВС
від 18.04.2018 № 73 «Антикорупційної програми МВС України на 2018 рік»
керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС проводилася роз’яснювальна
робота з постійним особовим складом щодо відповідальності працівників
за вчинення протиправних дій, недотримання вимог Дисциплінарного статуту
ОВС
України,
Кодексу
про
адміністративні
правопорушення
та Кримінального кодексу Країни.
З метою запобігання вчинення протиправних дій проводилися науковопрактичні заходи (конференції, семінари, круглі столи) до роботи яких
залучалися працівники прокуратури, поліції, юстиції, судів та адвокатури
Львівської області.
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5.14. З метою вдосконалення навичок та умінь з працівниками відділу
організації служби, які заступають в добові наряди, за звітний період
проводилися щомісячні інструктажі з питань оповіщення особового складу
ЛьвДУВС і дій при отриманні сигналів цивільного захисту.
5.15. Для забезпечення контролю за підготовкою та несенням служби
особовим складом ЛьвДУВС в добових нарядах на всіх територіях ЛьвДУВС
працівники відділу організації служби щоденно проводять додаткові
інструктажі та здійснюють контроль за її проходженням. Спільно
з керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС (Назар Ю. С., Авраменко О.
В., Красницький І. В., Гнатюк С. С., Вишинський П. М., Смоляк П.В.) відділом
організації служби здійснювався контроль за підготовкою та несенням служби
особовим складом ЛьвДУВС у добових нарядах на територіях навчального
закладу у м. Львові та у НТВ «Верещиця». Результати перевірок
відображаються в книзі перевірки, постових відомостях та окремих
доповідних записках.
5.16. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016
№ 921 «Про затвердження Порядку ведення військового обліку
військовозобов’язаних,
призовників
на
підприємствах,
установах,
організаціях» відділом кадрового забезпечення (далі – ВКЗ) проводився облік
військовозобов’язаних працівників ЛьвДУВС. Станом на 31.08.2018
на контрольному обліку перебуває 117 працівників. Звітність щодо обліку
військовозобов’язаних у встановлені строки скеровується до відповідних
військових комісаріатів.
5.17. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 12.01.2018 № 7 «Про організацію
службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС у 2018 році» організовано
службову підготовку поліцейських університету. Теоретичні заняття
в навчальних групах проводилися щосереди, практичні заняття з фізичної
підготовки проводилися кожного четверга, практичні стрільби кожного
останнього вівторка місяця. З початку 2018 року проведено 76 занять
зі службової підготовки, з яких 9 семінарських та 62 практичних. За звітний
період розглянуто 96 питань визначених навчальними планами.
5.18. Відповідно до вимог Методичних рекомендацій МВС України щодо
проведення в органах та підрозділах внутрішніх справ Дня дисципліни
від 31.12.2010 в структурних підрозділах ЛьвДУВС щомісячно проводяться
«Дні дисципліни».
На факультетах № 1, № 2 та № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС щомісячно
проводилися підсумки дисциплінарної практики, заслуховувалися порушники
навчальної та службової дисципліни, аналізувалися причини і умови,
які призводять до порушення дисципліни і законності.
Систематично проводилися інструктажі щодо дотримання службової
та транспортної
дисципліни,
недопущення
будь-яких
вчинків,
що дискредитують звання працівника Національної поліції, доводилися
вимоги наказів МВС України та ЛьвДУВС щодо зміцнення стану дисципліни
і законності серед особового складу.

20
Дана інформація відображена у протоколах структурних підрозділів
ЛьвДУВС.
5.19. У структурних підрозділах ЛьвДУВС ведеться контрольнонаглядова 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. 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 Інструкції про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС
України від 12.03.2013 № 230. за фактами порушень працівниками ЛьвДУВС
дисципліни проводяться службові розслідування та перевірки.
VІ. Організація психопрофілактичної роботи. Заходи щодо
психологічного супроводження освітнього процесу
6.1. В колективах курсантів перших курсів ЛьвДУВС на території НТВ
«Верещиця» проведено другий етап двоетапного соціально-психологічного
дослідження «Адаптація» (Довідки: вн. ЛьвДУВС № 10/1 від 16.03.2018,
вн. ЛьвДУВС № 10/2 від 16.03.2018).
За результатами проведених досліджень адаптація курсантів до умов
навчання та служби проходить успішно. Довідки за результатами проведених
досліджень надано керівництву факультетів для використання в організації
та проведенні в курсових підрозділах заходів індивідуально-виховного
та соціально-психологічного характеру.
6.2. Відповідно до вказівки МВС України від 24.12.2008 № 6/2/1-6560
«Про направлення Роз’яснень про порядок організації та проведення роботи
в органах внутрішніх справ України з особами, віднесеними до групи
посиленої психологічної уваги» на обліку в групі посиленої психологічної
уваги (далі – ГППУ) перебувають 8 курсантів, яких охоплено додатковим
психодіагностичним обстеженням. За звітний період працівниками
відділенння психологічного забезпечення ВКЗ ЛьвДУВС здійснено
91 індивідуальну психологічну консультацію з особами, включеними
до ГППУ.
6.3. У ІІ семестрі 2017-2018 н.р. занять з професійно-психологічної
підготовки постійного складу ЛьвДУВС планом не передбачено. У зв’язку
з цим за звітний період заняття з професійно-психологічної підготовки
не проводилися.
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6.4. На виконання вказівки МВС України від 14.06.2006 № 6/2/1-2989
«Про організацію та проведення вивчення соціально-психологічного клімату
в органах та підрозділах внутрішніх справ України», з метою визначення рівня
соціально-психологічного клімату в підрозділах, за звітний період
працівниками відділення психологічного забезпечення ВКЗ ЛьвДУВС
вивчено соціально-психологічний клімат у 6 підрозділах університету
(Довідки: вн. ЛьвДУВС № 10/4 від 02.04.2018, вн. 10/5 від 05.04.2018 № 10/7
від 06.06.2018).
За результатами проведених досліджень випадків негативного рівня
соціально-психологічного клімату в підрозділах університету не виявлено.
Серед підрозділів університету, охоплених вивченням соціальнопсихологічного клімату, керівників, які мають низький рейтинг, не виявлено.
6.5. З метою вивчення особистісних психологічних якостей курсантів,
визначення осіб, які за своїми особистісними якостями потребують
додаткових заходів психопрофілактичного характеру було проведено 200
психодіагностичних обстежень, за результатами яких курсантів, які за своїми
особистісними якостями не відповідають вимогам щодо навчання у ЛьвДУВС
не виявлено.
6.6. За звітний період працівниками відділення психологічного
забезпечення ВКЗ проведено 322 психодіагностичних обстежень перемінного
особового складу ЛьвДУВС. За результатами проведених обстежень осіб,
які за своїми особистісними якостями не відповідають вимогам щодо навчання
та служби у ЗВО МВС України, не виявлено.
6.7. З метою належного здійснення заходів психопрофілактичного
характеру, за звітний період працівниками відділення психологічного
забезпечення ВКЗ проведено 742 індивідуальні психологічні консультації
з особовим складом університету, у тому числі: 203 – з постійним та 194 –
з перемінним складом.
VIІ. Організація службової діяльності
7.1. За звітний період з працівниками університету, котрі мають допуск
до державної таємниці, відділом режимно-секретного та документального
забезпечення ЛьвДУВС організовано та проведено заняття з режиму
секретності, (1/69 від 25.01.2018, 1/134 від 22.02.2018, 1/330 від 19.04.2018,
1/1206 від 25.05.2018).
7.2. На виконання вимог Інструкції про порядок переведення
Національної поліції України на посилений варіант службової діяльності,
затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.12.2015
№ 1560, листів Головного управління Національної поліції у Львівській
області у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. організовано залучення особового складу
ЛьвДУВС до забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення
святкових заходів у місцях масового відпочинку громадян у м. Львові.
Так, особовий склад ЛьвДУВС, як придані сили ГУНП у Львівській області ніс
службу у спільних патрульних нарядах із працівниками Галицького
та Личаківського ВП ГУНП у центральній частині міста Львова з розрахунку:
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- 01, 07 та 08.01.2018 – 90 курсантів та 30 працівників (наказ ЛьвДУВС
від 29.12.2017 № 288);
- 08 та 09.04.2018 – 60 курсантів та 10 працівників (наказ ЛьвДУВС
від 05.04.2018 № 63);
- 28.04.2018 та 01.05.2018 – 60 курсантів та 20 працівників (наказ
ЛьвДУВС від 28.04.2018 № 86);
- 05 та 06.05.2018 – 60 курсантів та 20 працівників (наказ ЛьвДУВС
від 03.05.2018 № 91);
- 09.05.2018 – 10 працівників та 130 курсантів, з них 100 курсантів загону
оперативного реагування, як резерв ГУНП у Львівській області (наказ
ЛьвДУВС від 08.05.2018 № 97);
- 20.05.2018 – 30 курсантів та 10 працівників (наказ ЛьвДУВС
від 17.05.2018 № 106);
- 25 та 27 травня 2018 – по 60 курсантів та 20 працівників (наказ
ЛьвДУВС від 24.05.2018 № 120).
Загальна
кількість
залученого
особового
складу ЛьвДУВС
для забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення святкових
заходів у місцях масового відпочинку громадян у м. Львові за період з 01.01
по 28.05.2018 року складає 430 курсантів та 140 працівників.
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 не надходило.
7.4. Впродовж ІІ півріччя 2017-2018 н.р. проводилися коригування схеми
оповіщення особового складу ЛьвДУВС та документів цивільного захисту
на особливий період, у тому числі створено для службового користування
НТВ «Верещиця» папку з оперативно-мобілізаційними документами
(інв. № М 7/1477 дск, наказ ЛьвДУВС від 08.05.2018 № 95).
7.5. За звітний період за сигналами бойового оповіщення здійснено
тренування особового складу ЛьвДУВС з відпрацюванням Схеми оповіщення
та збору особового складу при введені вищих ступенів бойової готовності:
- 07 лютого 2018 року відпрацьовано заходи за навчальним сигналом
бойового оповіщення «Навчальний збір» (наказ ЛьвДУВС від 07.02.2018
№ 21);
- 23 травня 2018 року було проведено практичні тренування з перемінним
особовим складом за сигналом бойового оповіщення «Навчальний збір».
7.6. Щомісячно (27 лютого, 29 березня, 26 квітня, 09 травня 2018 року)
відповідно до тематичного плану проводилися практичні заняття із загоном
оперативного реагування з числа курсантів 2-х курсів під час яких
удосконалювалися навики та уміння особового складу (наказ ЛьвДУВС
від 03.10.2017 № 196 «Про створення та підготовку загону оперативного
реагування ЛьвДУВС»).
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Відділом організації служби ЛьвДУВС:
- щоденно проводилися інструктажі чергових та їх помічників, осіб
добового наряду щодо виконання функціональних обов’язків, дотримання
ними вимог нормативних документів;
- здійснювалися перевірки щодо несення служби та дотримання
розпорядку дня особовим складом ЛьвДУВС на всіх територіях університету;
- 16.04.2018 проведено стройові огляди особового складу ЛьвДУВС
у зв`язку з переходом на носіння літнього однострою (наказ ЛьвДУВС
від 12.04.2018 № 70). Особовий склад забезпечений службовими
посвідченнями та жетонами, а також одностроєм (повсякденна форма одягу);
- щомісячно (за дозволом) проводилися перевірки стану збереження майна
озброєння в чергових ЛьвДУВС посадовими особами (вул. Городоцька, 26
та НТВ «Верещиця»). Результати перевірок відображалися в журналах
перевірок.
Відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення службових
розслідувань в органах внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС
України від 12.03.2013 № 230 за фактами порушень особами рядового
і начальницького складу службової дисципліни, законодавства та інших
надзвичайних подій за участю особового складу призначалися службові
розслідування результати яких оформлені відповідними висновками.
За порушення порядку несення служби до винних вжито заходи
дисциплінарного впливу (накази ЛьвДУВС від 10.05.2018 № 101, 06.06.2018
№ 137 та ін.).
Зокрема, за порушення несення служби було призначено службове
розслідування, винні притягнуті до адміністративної відповідальності:
- за несвоєчасне прибуття до навчального закладу курсанту 2-го курсу
факультету № 1 ІПФПНП рядовому поліції Шестацькому І.І. оголошено
зауваження (наказ ЛьвДУВС від 10.05.2018 № 101);
- за неналежне виконання вимог наказу ЛьвДУВС від 08.09.2016 №187
«Про затвердження службової документації відділу організації служби»,
що виразилось у неналежному несенні служби в добовому наряді, курсантові
2-го курсу факультету № 2 ІПФПНП рядовому поліції Гордійчуку Б.Ю.
оголошено догану (наказ ЛьвДУВС від 06.06.2018 № 137).
Водночас, у ІІ семестрі 2017-2018 н.р. під час несення служби у добовому
наряді по вул. Городоцька, 26 було затримано сторонню особу в нічний час
доби. Курсанти 2-го курсу факультету№3 рядові поліції Берник В.А., Жук В.С.
та Копачевський Т.С. нагороджені особистою фотокарткою біля розгорнутого
Прапора ЛьвДУВС (наказ ЛьвДУВС від 04.05.2018 № 93).
VIIІ. Міжнародне співробітництво та зв’язки з громадськістю
8.1. Міжнародне співробітництво ЛьвДУВС здійснюється відповідно
до вимог наказу МВС України від 24.05.2011 № 233 «Про організацію
міжнародної діяльності органів внутрішніх справ України». Звіт щодо
проведеної роботи було розглянуто на засіданні ректорату ЛьвДУВС
(Протокол № 23 від 11 червня 2018 року).
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8.2. За звітний період на базі ЛьвДУВС організовано та проведено такі
міжнародні науково-практичні заходи:
- 01 червня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція
«Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики» в якій
взяв участь доцент кафедри управління безпекою Вищої школи
маркетингового управління та іноземних мов в м. Катовіце (Республіка
Польща) Єжи Кук.
- 04 червня відбувся круглий стіл щодо особливостей функціональних
можливостей у користуванні системою StrikePlagiarism.com, а також
удосконалення навиків адміністраторів та користувачів системи за участю
регіонального директора Plagiat.pl в Україні Алі Тахмазова (Азербайджанська
Республіка).
- 20 червня представники Львівського представництва Спеціальної
моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі
для здобувачів вищої освіти факультетів № 1, № 2 та № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС
провели лекцію на тему «Факти мають значення».
8.3. 1. Протягом звітного періоду продовжувалася ефективна співпраця
з Консультативною місією Європейського Союзу (далі – КМЄС) в Україні
та її представництвом у м. Львові. Зокрема:
- 30 січня 2018 року представники КМЄС, поліції Швеції та Данії
ознайомилися з матеріально-технічним оснащенням для здобувачів вищої
освіти факультетів №1, №2 та №3 ІПФПНП ЛьвДУВС НТВ «Верещиця»,
на базі якого у 2018 році, відповідно до проекту «Підтримка реформи поліції
в Україні», відбувалися тренінги для працівників поліції, які залучаються
до охорони правопорядку під час масових заходів;
- 26 лютого 2018 року в рамках проекту «Розширення можливостей
ЛьвДУВС щодо впровадження інтерактивних модульних тренінгів»
представники КМЄС офіційно вручили ЛьвДУВС товарно-матеріальні
цінності на суму 18709,69 євро. За допомогою переданого обладнання
створюється інтерактивний полігон на базі НТВ «Верещиця», що допоможе
вдосконалити методику викладання фахових дисциплін та проведення курсів
підвищення кваліфікації, створити сприятливе середовище для отримання
знань, а також забезпечити якісну підготовку курсантів та слухачів;
- 11 квітня 2018 року з метою відзначення Дня євроатлантичного
партнерства координатор регіонального представництва КМЄС у м. Львові
Матц Люнгвальд у рамках університету культури провів лекцію на тему
«Завдання, основна мета та перспективи діяльності КМЄС в Україні»
для здобувачів вищої освіти факультетів № 1, № 2 та № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС;
- 18 травня 2018 року координатор регіонального представництва КМЄС
у м. Львові Матц Люнгвальд взяв участь в урочистостях ЛьвДУВС з нагоди
Дня науки;
- 11-13 квітня, 16-27 квітня,14-23 травня ,18-20 червня, 28-30 червня, 0203 липня 2018 року на базі ЛьвДУВС тренери КМЄС провели 7 тренінгів,
в яких взяли участь представники Національної поліції Львівської області
та науково-педагогічні працівники ЛьвДУВС, в томі числі 3 тренінги

25
з лідерства та управління для керівників поліції середньої ланки, тренінг
з питань забезпечення публічного порядку, 3 тренінги із взаємодії поліції
та громади.
2. У рамках налагодження і розвитку зв’язків із закордонними партнерами
та міжнародними інституціями ЛьвДУВС активно співпрацює з чеськими
колегами:
- 14-15 травня 2018 року представники чеської поліції взяли участь
у зустрічі з керівництвом ЛьвДУВС, Головного управління Національної
поліції у Львівській області та круглому столі з питань протидії насильству
над дітьми, обговорили питання щодо діяльності працівників поліції у сфері
забезпечення прав та інтересів дітей;
- 28 серпня 2018 року у рамках проекту «Команда для України» чеські
колеги провели круглий стіл з питань протидії нелегальному обігу
наркотиків, обговорили
проблеми
негативного
впливу
наркомафії
на суспільство.
8.4. У ЛьвДУВС систематично здійснюється моніторинг грантів
та проектів на предмет подання заявки щодо участі навчального закладу
та науково-практичних працівників в окремих із них. Інформація
про актуальні освітні програми, гранти та стипендії Європейського Союзу,
держав-членів ЄС, США, Канади тощо регулярно скеровується на електронні
адреси структурних підрозділів ЛьвДУВС та висвітлюються на сайті
університету.
8.5. Основні засоби, які використовують працівники відділу зв’язків
з громадськістю (далі – ВЗГ) для оперативного висвітлення в ЗМІ діяльності
навчального закладу – офіційний сайт університету та сторінки ЛьвДУВС
у соціальних мережах. Станом на 27.08.2018 кількість підписників становила:
Facebook – 4 325, Instagram – 5 182, Twitter – 79, YouTube – 478.
Упродовж ІІ семестру 2017-2018 н.р. на сайті ЛьвДУВС висвітлено 270
(за ІІ семестр 2016-2017 н.р. – 288) матеріалів спортивного, наукового,
міжнародного та іншого спрямування. Працівники ВЗГ також забезпечували
своєчасне розміщення оголошень про проведення різного роду заходів
у рубриці «Анонси, події» на офіційному сайті , що були продубльовані
й на сторінці університету в Facebook (рубрика «Події»).
На сторінках Інтернет-ресурсу, так і на шпальтах газети університету
«Юрист», яка виходить двічі на місяць, систематично висвітлювалася
інформація про життєдіяльність усіх підрозділів ЛьвДУВС. За звітний період
вийшло 8 номерів (на сайті ЛьвДУВС, у рубриці «Електронна бібліотека»
розміщені усі випуски електронної версії газети).
8.6. За звітний період брифінгів, прес-конференцій та круглих столів для
представників засобів масової інформації проведено не було. В той же час,
працівники ВЗГ повною мірою сприяють представникам мас-медіа,
які звертаються з метою отримання тієї чи іншої інформації про діяльність
університету.
8.7. У рамках профорієнтаційної роботи у ІІ семестрі 2017-2018 н.р.
розміщено білборди у містах Новояворівськ та Трускавець. Працівники ВЗГ
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підготували два відеоролики мотиваційного та презентаційного змісту,
що були надіслані до конкурсної комісії МВС України. У звітному періоді
оновлено відеоролики про факультети ЛьвДУВС, що здійснюють підготовку
поліцейських, створено англомовний промо-ролик для факультету №8, що
орієнтований на залучення іноземних студентів.
8.8. Протягом звітного періоду 112 іноземних представників відвідали
ЛьвДУВС.
IX. Фінансове, матеріально-технічне та ресурсне забезпечення.
Юридичний супровід діяльності університету
9.1. Закріплення вогнепальної зброї та засобів індивідуального захисту за
новоприбулими працівниками з числа постійного особового складу ЛьвДУВС
не проводилось, оскільки відповідні рапорти не надходили до відділу
матеріального забезпечення ЛьвДУВС.
Згідно рапортів начальників курсів видано необхідну кількість засобів
індивідуального захисту новопризначеному перемінному особовому складу,
у зв’язку із чим внесено відповідні зміни в облікові дані.
9.6. У 2018 році тендерним комітетом проведено відкриті торги
на закупівлю природного газу та переговорні процедури щодо закупівлі
послуг з розподілу природного газу та електроенергії на суми, зокрема:
- газ природний – 5 831 919,00 грн.;
- газ (розподілення) – 362 950,00 грн.;
- електрична енергія – 2 548 000,00 грн.
Укладено договір на закупівлю (розподіл питної води, відведення стічних
вод) на загальну суму 190 000,00 грн.
9.7. За звітний період тендерним комітетом проведено 24 процедури
закупівель, а саме:
- відкритих торгів – 20 (на закупівлю: овочів та фруктів, індивідуального
обмундирування (2), бензину та дизельного палива (2), крісел до лекційної
зали, хлібопродуктів, м’яса (3), настільних комп’ютерів, ноутбуків, масла
вершкового, риби, рибного філе мороженого, плитки керамічної, ламінату,
вікон та дверей металопластикових і супутніх виробів, плитки керамічної,
вентиляторів (2), курток зимових типу В, ременів для поясного спорядження;
- переговорних процедур – 4 (на закупівлю: електричної енергії,
природного газу, розподілу природного газу, плитки керамічної).
За результатами проведених процедур з учасниками-переможцями
укладено договори на загальну суму 9 968 876,71 грн.
9.8. Курсанти випуску 2018 року забезпечені одностроєм поліцейських.
9.10. Капітальний ремонт гуртожитку № 3 у НТВ «Верещиця»
не проводився через відсутність фінансування.
9.11. Проведено монтаж вентиляційної системи їдальні корпусу А-3
по вул. Городоцькій, 26 на загальну суму 403,00 тис. грн. 02.08.2018 відбувся
аукціон на закупівлю вентиляторів з очікуваною вартістю закупівлі
185 000,00 грн., переможцем визначено ТзОВ «Майстер + Клімат» 177 070,00 грн.
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9.12. За звітний період групою зв'язку в межах своїх повноважень
раціонально використовувалися та належно експлуатувалися засоби зв'язку,
здійснювався їх профілактичний і поточний ремонт.
9.13. З урахуванням напрямків підготовки фахівців і акредитаційних
вимог, та згідно рапортів (заяв) факультетів і структурних підрозділів
ЛьвДУВС, здійснено передплату періодичних видань на ІІ півріччя 2018 року.
До переліку включено 6 назв газет та 27 комплектів журналів, що видаються
в Україні на загальну суму 23460 гривень 24 коп. (платіжні доручення № 1283,
1284 від 29.05.2018).
9.15. Перед початком заліково- екзаменаційних сесій у травні-червні 2018
року методистами факультетів № 5, 6, 7, 8 проведена звірка з відділом
фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку університету по оплаті
студентами за навчання згідно з укладеними договорами.
9.16. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку (далі
– ВФЗБО) ЛьвДУВС підготовлено та подано звіти до ДФОП МВС України
станом на 01.01.2018 (лист від 26.01.2018 № 4/154), станом на 01.04.2018 (лист
від 10.04.2018 № 4/8-28), станом на 01.07.2018 (лист від 10.07.2018 № 4/1724).
9.17. ВФЗБО ЛьвДУВС підготовлено та подано звіти до ГУДКСУ
у Львівській області квартальний звіт станом на 01.04.2018 № 4/8-28
від 10.04.2018. Звіти про заборгованість університету (ф.№7) від 14.01.2018
№ 4/8-1; від 05.02.2018 № 4/8-8; від 05.03.2018 № 4/8-15; від 04.05.2018
№ 4/8 32; від 04.06.2018 № 4/8-45.
9.18. ВФЗБО ЛьвДУВС розроблено зміни до кошторисів від 27.02.2018
№№ 15/1-678, 15/1-679, від 15.03.2018 № 15/1-764, від 21.03.2018 № 15/1-966;
від 28.03.2018 № 15/1-1097; від 19.04.2018 № 15/1-1377; від 16.05.2018 № 15/11742; від 12.06.2018 № 15/1-2139.
9.19. ВФЗБО ЛьвДУВС за звітний період підготовлено та подано
податкову звітність до Державної фіскальної служби у Львівській області
своєчасно.
9.20. ВФЗБО ЛьвДУВС за звітний період підготовлені та подані звіти
до головного управління статистики у Львівській області своєчасно.
9.21. Відділенням юридичного забезпечення ЛьвДУВС проведена робота
з відшкодуванню
витрат,
затрачених
на
випускників
ЛьвДУВС
та Прикарпатського юридичного інституту (далі – ПЮІ) ЛьвДУВС, котрі
не відпрацювали в органах внутрішніх справ (далі – ОВС) 3 роки після
закінчення навчання. Станом на 01.07.2018 з комплектуючих підрозділів
Національної поліції України до ЛьвДУВС надійшла інформація (за період
часу 2007–2017 р.р.) стосовно 397 звільнених з ОВС молодих фахівців,
що не відпрацювали 3 роки після закінчення навчання у вищих навчальних
закладах МВС України. З них 300 навчалися у ЛьвДУВС, решта 97 осіб
навчались у ПЮІ ЛьвДУВС. Стосовно 369 молодих фахівців направлено
позовні заяви у відповідні суди, судами задоволено 251 позов на суму
3 008 461 грн. За результатами проведеної претензійної роботи 42 осіб
відшкодували заборгованість добровільно (без судових рішень) на суму
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692 351 грн., продовжують відшкодовувати добровільно 30 осіб. На рахунки
ЛьвДУВС поступило 1 687 940 грн.
Відносно 10 осіб підстави стягувати кошти відпали у зв’язку з їх
поновленням в ОВС та помилковим скеруванням матеріалів до ЛьвДУВС.
Щодо 24 осіб збираються документи, необхідні для подання позовів
та встановлюється сума витрат на їх утримання в університеті, проводиться
претензійна робота.
Протягом 2018 року до звільнених молодих фахівців подано 15 позовних
заяв на загальну суму 299 475 грн. У звітному періоді було задоволено
5 позовних заяв до молодих фахівців на загальну суму 101 240 грн. (у тому
числі по справах минулих років). Відраховано з числа курсантів ЛьвДУВС
8 осіб, з них 7 осіб оплачують борг щомісячними платежами. До звільнених
курсантів подаються претензії про відшкодування витрат університету.
9.22. Відповідно до вимог наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280
(зі змінами, внесеними наказами МОЗ України від 21.02.2013 № 150
та від 28.07.2014 № 527), із відповідним записом до індивідуальної особистої
медичної книжки форми 1-ОМКП працівники декретованої групи ЛьвДУВС
(харчоблоку, продовольчої комори, кафе «Верещиця»), у звітному періоді
пройшли обов’язковий медичний огляд.
9.23. У ЛьвДУВС проводиться щоденний амбулаторний прийом хворих
курсантів університету, а також профілактичні медичні огляди з подальшим
взяттям хворих на диспансерний облік. Станом на 01.09.2018 року
на диспансерному обліку в медико-санітарній частині знаходиться
8 курсантів.
Завідувач відділення
організаційно-аналітичної
роботи та контролю
полковник поліції

І.І. Сидорук
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Перший проректор
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Т.І. Созанський
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