ДОВІДКА
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ за І семестр
2019-2020 навчального року
І. У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі –
ЛьвДУВС) План основних заходів на 2019-2020 н.р. (далі – План) схвалено
на засіданні Вченої ради (протокол № 11 від 26.06.2019) та затверджено наказом
ректора від 02.07.2019 № 168. Довідка підготовлена за доповідними записками,
наданими керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС про виконання Плану
за І семестр 2019-2020 н.р., за тематичними розділами.
ІІ. Організаційні заходи. Управлінська та службова діяльність
2.1. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС за І семестр 20192020 навчального року відбулося 5 засідань Вченої ради, на яких заслухано
60 питань, що охоплюють основні напрями діяльності університету (в тому
числі: навчально-методична робота – 12 питань; наукова робота – 13 питань;
редакційно-видавнича діяльність – 6 питань; робота з кадрами – 5 питань;
організаційного характеру – 15 питань, матеріально-технічного забезпечення –
1 питання, профорієнтаційної роботи та міжнародного співробітництва –
1 питання, нормотворча діяльність – 7 питань).
Значну увагу, що Вчена рада університету приділяла питанням рекомендації
до друку та/або поширення через мережу Інтернет навчально-методичних
та наукових матеріалів у загальній кількості 238 одиниць, у тому числі:
17 навчальних та навчально-методичних посібників; 1 підручник;
6 монографій; 10 збірників наукових статей, тез та повідомлень; 1 методичні
рекомендації; 200 програм навчальних дисциплін; 2 науково-аналітичні журнали
та 1 хрестоматію.
За звітний період було розглянуто й затверджено 29 тем дисертацій і планів
робіт аспірантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Змінено 1
тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Надано допуск
до читання лекцій, при підготовці фахівців освітнього рівня «бакалавр»
8 науково-педагогічним працівникам університету.
Протягом І семестру 2019-2020 н.р. було присвоєно вчене звання професора
2 науково-педагогічним працівникам та доцента 4 науково-педагогічним
працівникам університету. Усі атестаційні справи працівниками секретаріату
Вченої ради ЛьвДУВС були вчасно підготовлені та надіслані до Міністерства
освіти і науки України.
2.2.1. Наказом ЛьвДУВС від 28.08.2019 № 212 «Про проведення Дня
знань» організовано проведення урочистих заходів присвячених Дню знань, 0102.09.2018 на усіх територіях ЛьвДУВС. На даних заходах були присутні
керівники ЛьвДУВС, декани факультетів, науково-педагогічні працівники,
а також батьки та гості.
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У навчально-тренувальному відділі «Верещиця» для курсантівпершокурсників ЛьвДУВС святкові заходи розпочалися із виконання
Державного Гімну України, присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих
героїв, які мужньо віддали життя у боротьбі за волю й незалежність України.
Ректор ЛьвДУВС Роман Благута побажав першокурсникам, аби цей день був для
них особливим та пам’ятним, а навчання – продуктивним. Благословив курсантів
отець Іван Ревуцький - настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села
Верещиця та каплиці Покрови Пресвятої Богородиці, що знаходиться
на території навчально-тренувального відділу.
2.2.2. У жовтні 2019 року на факультетах, що здійснюють підготовку
фахівців за кошти фізичних та юридичних осіб ЛьвДУВС проведена робота з
виготовлення студентських квитків, організовано та проведено урочисті заходи
з нагоди вручення їх здобувачам вищої освіти. В заходах взяли участь керівники
та декани факультетів ЛьвДУВС.
2.2.3. На території НТВ «Верещиця» 14.10.2019 проведено урочисті
заходи з нагоди приведення до Присяги курсантів перших курсів факультетів
№ 1, 2, 3 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
(далі – ІПФПНП) ЛьвДУВС. Курсанти присягли вірно служити українському
народові, дотримуватися Конституції та законів України, поважати та охороняти
права і свободи людини, честь держави, із гідністю нести звання поліцейського
та сумлінно виконувати службові обов'язки.
Начальник Департаменту організаційно-апаратної роботи Міністерства
внутрішніх справ України Ігор Парубочий виголосив першокурсникам
привітання від Колегії Міністерства внутрішніх справ.
Олексій Сергєєв, начальник Департаменту організаційно-аналітичного
забезпечення та оперативного реагування НПУ, привітав першокурсників
від імені голови Національної поліції України Ігоря Клименка.
2.2.4, 4.1.10, 4.1.11. На виконання Плану заходів з проведення у 2019 році
Всеукраїнського тижня права, затвердженого ректором ЛьвДУВС, проведено
низку заходів:
- 06 грудня відбулася науково-практична конференція «Теоретикоприкладні проблеми правового регулювання в Україні». Робота заходу тривала
в режимі пленарного та секційних засідань за напрямами: конституційні та
адміністративно-правові механізми забезпечення в Україні; проблеми
діяльності органів публічного управління в Україні; актуальні проблеми
регулювання господарської діяльності в умовах сталого розвитку; проблеми
правового регулювання приватних правовідносин в Україні; реформа
кримінальної юстиції: виклики XXI століття та ін. Серед установ-учасників
заходу:
прокуратура
Львівської
області;
Восьмий
апеляційний
адміністративний суд; Галицький районний суд міста Львова; Господарський
суд Львівської області; Національний університет «Львівська політехніка»;
Львівський національний університет імені Івана Франка; Міжрегіональна
Академія управління персоналом; Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького; Львівський торговельно-економічний
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університет; Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького; ГО «Агенція з питань виконання рішень» та ін.
За результатами конференції підготовлено електронний збірник (Електронна
бібліотека. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 760 с.).
- 09 грудня відбулося засідання Всеукраїнського круглого столу
«Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції». Робота заходу
тривала за напрямами: філософсько-правові та теоретико-історичні засади
державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції; галузеві
проблеми державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції та ін.
Серед установ-учасників заходу: Навчально-науковий інститут права,
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська
політехніка»; Львівський національний університет імені Івана Франка;
Українська академія друкарства; Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнології імені С. З. Гжицького; Харківський
національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди та ін. До початку
роботи Всеукраїнського круглого столу видано збірник (Львів: Бона, 2019.
331 с.).
- 11 грудня 2019 року під час Всеукраїнського тижня права курсанти
Львівського державного університету внутрішніх справ взяли участь в акції "Дій
проти насильства", що відбулась на площі Ринок у Львові. До акції долучилися
поліцейські, курсанти ЛьвДУВС, представники соціальних служб
та громадських організацій. Вони розповіли перехожим, як протидіяти
домашньому насильству та куди звертатися за допомогою, а також роздали
буклети;
- 06.12.2019  урок для учнів 10-11 класу середньої ЗОШ № 44 м. Львова
на теми «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх» та «Булінг
в школі» (виконавець  доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Р.Максимович);
- 09.12.2019  урок для учнів 11 класу середньої ЗОШ № 47 м. Львова на
тему «Рівні права жінки та чоловіка» (виконавці  професорка кафедри
господарсько-правових дисциплін Л.Мелех, здобувачі вищої освіти 2 курсу
освітнього ступеня “Магістр” юридичного факультету  Н.Вивроцький
та Г.Гуцул);
- 10.12.2019  бесіда з учнями 5 класу середньої загальноосвітньої школи
(далі – ЗОШ) № 49 м. Львова на тему «Права людини» з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини (виконавці  заступниця декана з навчальнометодичної роботи А.Дутко, здобувачі вищої освіти 1 курсу юридичного
факультету Б.Шукалович, А.Овчарука, С.Миколів);
- 10.12.2019  урок для учнів 11 класу ліцею «Галицький» Львівської міської
ради на тему «Права людини» (виконавець - професорка кафедри господарськоправових дисциплін Л.Мелех);
- 10.12.2019  урок для учнів 10 класу Новояворівської ЗОШ І-ІІІ ступеня
№ 3 на тему «Захист прав людини» (виконавець  доцентка кафедри
кримінально-правових дисциплін З.Дільна);
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- 10.12.2019  урок для учнів 11 класу Миколаївської гімназії на тему «Права
людини» (виконавець  доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
В.Адам);
- 10.12.2019  бесіда з учнями 10-11 класів гімназії Львівського університету
бізнесу та права з питань забезпечення додержання прав і свобод людини
й громадянина, запобігання їх порушенням, необхідності боротьби з булінгом,
виховання поваги до закону (виконавець  доцентка кафедри цивільно-правових
дисциплін Ю.Петрончак);
- 12.12.2019 – бесіда із учнями Львівського ліцею № 52 на тему «Булінг
як вид насильства: заходи протидії» (виконавці  доцентка кафедри
кримінально-правових дисциплін І.Серкевич, здобувачі вищої освіти 1-2 курсу
освітнього ступеня “Бакаларв” юридичного факультету А.Овчарук, С.Цьона);
- 12.12.2019  урок для учнів 9-10 класу Миколаївського НВК (ЗЗСО І-ІІІ ст.
– ЗДО) на тему «Права людини» (виконавці  доценти кафедри господарськоправових дисциплін В.Адам, Б.Гамалюк.);
- 13.12.2019  урок для учнів 10-11 класу Ліцею № 21 Львівської міської
ради на тему «Протидія булінгу та попередження проявів агресії та насильства
в сім'ї» (виконавець  доцентка кафедри адміністративно-правових дисциплін
О.Ілюшик);
- опубліковано замітку декана юридичного факультету І. Красницького
«10 грудня – Міжнародний день прав людини» в народному часописі «Наш
край» № 75, грудень 2019 р.;
- 10.12.2019  бесіда із працівниками підприємства «БС Маркет» з питань
реалізації захисту прав виробників продукції, продавців та споживачів
(виконавець  доцент кафедри цивільно-правових дисциплін М.Вовк);
- 12.12.2019 здобувачі вищої освіти 1 курсу юридичного факультету
Б.Шукалович, А.Оврачук, С.Миколів спільно зі здобувачами вищої освіти
2 курсу Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького брали участь у роботі медико-юридичної клініки, яка діє на базі
кафедри медичного права ЛНМУ імені Данила Галицького.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в загальній бібліотеці
було організовано книжкову виставку «Генезис прав людини в Україні».
2.3.1. У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській атомній електростанції 13 грудня 2019 року у Церкві
Воздвиження Чесного Хреста Господнього, що на вул. Замарстинівській, 9,
віддано шану померлим працівникам ЛьвДУВС, які несли службу у зоні
відчуження. До даного заходу долучилось 10 учасників ліквідації аварії
та близько 40 здобувачів вищої освіти.
Ветерани ЛьвДУВС вшанували пам’ять ліквідаторів, поклавши квіти
до пам’ятного знаку «Героям і жертвам Чорнобиля».
2.4. У ЛьвДУВС підготовлено наказ від 18.01.2019 №5 «Про затвердження
складу організаційного комітету зі святкування 80-ї річниці заснування
ЛьвДУВС», однак, за дорученням керівництва вказані заходи не здійснювались.
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2.5. Для здобувачів вищої освіти першого курсу усіх факультетів ЛьвДУВС
проведено бібліотечні заняття.
2.6. У жовтні 2019 року особам постійного та перемінного складу
ЛьвДУВС видано 348 службових посвідчень працівника поліції та жетонів
поліцейських з індивідуальними номерами.
2.7. У вересні 2019 року на факультетах ЛьвДУВС, з метою доступу
до бібліотечного фонду, організовано реєстрацію здобувачів вищої освіти
І -х курсів в ІПС «Бібліотека».
2.8. У вересні-листопаді 2019 року на усіх перших курсах факультетів
ЛьвДУВС проведено загальні збори, на яких обрано органи курсантського
та студентського самоврядування.
2.9. До 01 жовтня 2019 року забезпечено підготовку, узагальнення
та своєчасне подання звіту ЛьвДУВС на початок навчального року (форма № 23 нк) у МВС України. Звіт внесений до ЄДБО і надіслано в Головне управління
статистики у Львівській області.
2.10. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 04.10.2019 № 249 «Про
проведення підсумкової перевірки рівня службової підготовленості
поліцейських ЛьвДУВС за результатами 2019 навчального року» проведено
прийняття підсумкових заліків зі службової підготовки у поліцейських.
2.11. 12 жовтня 2019 року на території НТВ «Верещиця» керівництвом
факультетів № 1, 2, 3 ІПФПНП проведено зустрічі з батьками курсантів перших
курсів. Відповідно до планів роботи керівниками факультетів: юридичного,
психології, управління та економічної безпеки проведено зустрічі адміністрацій
з батьками здобувачів вищої освіти перших курсів. До батьків доведено основні
положення кредитно-трансферної системи в університеті, інформацію щодо
актуальних питань освітнього процесу, дисципліни і порядку. Спілкування
із батьками продовжувалося протягом І семестру як при особистих зустрічах,
в телефонному режимі, а також шляхом надсилання листів.
2.12. У звітному періоді відділом режимно-секретної роботи
та документального забезпечення ЛьвДУВС проведено навчання відповідальних
за діловодство працівників структурних підрозділів щодо удосконалення знання
норм діловодства, уміння складати та оформляти документи відповідно
до Постанови КМ України від 17.01.2018 №55 « Деякі питання документування
управлінської діяльності».
2.13. У І семестрі 2019-2020 навчального року відділом режимно-секретної
роботи та документального забезпечення ЛьвДУВС забезпечено виконання
Плану охорони державної таємниці та заходів щодо забезпечення режиму
секретності та Плану роботи із забезпечення технічного захисту інформації
у ЛьвДУВС.
2.14. До 05 січня 2019 року оновлено Літерну справу ЛьвДУВС, копію якої
направлено в Міністерство внутрішніх справ України.
2.15, 2.21. З метою підготовки до нового навчального року в системі службової
підготовки поліцейських ЛьвДУВС видано наказ ЛьвДУВС від 15.01.2020 № 10
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«Про організацію службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС», а також
затверджено розклад занять та тематичні плани з її видів.
Проведення занять у системі службової підготовки здійснюється відповідно
до розкладу занять протягом навчального року.
2.16. З метою своєчасного і якісного комплектування вакантних посад науковопедагогічного складу, організації освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році,
забезпечення кафедр кваліфікованими працівниками відповідного фахового рівня,
а також забезпечення зайнятості науково-педагогічних працівників, залученню
до праці осіб, котрі мають наукові ступені чи вчені звання у ЛьвДУВС,
оголошено конкурсний відбір на посади науково-педагогічних працівників, які
потребують заміщення. Зокрема оголошено відбір на 4 посади, а саме: завідувача
кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Інституту
з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції (далі – ІПФПНП) –
1 посада; завідувача кафедри соціальних дисциплін факультету № 3 ІПФПНП –
1 посада; завідувача кафедри психології факультету психології – 1 посада;
завідувача кафедри менеджменту факультету управління та економічної безпеки
– 1 посада (наказ ЛьвДУВС від 10.12.2019 № 304).
За результатами розгляду матеріалів, поданих претендентами
на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, конкурсною
комісією ЛьвДУВС усіх 4-х претендентів допущено до участі у конкурсному
відборі.
Станом на 15.02.2020 конкурсний відбір на заміщення вакантних посад
науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС триває.
2.20. З метою забезпечення вимог законодавства з питань військового обліку
у ЛьвДУВС щомісячно уточняються та готуються списки військовозобов’язаних
і призовників по категоріях (офіцери, сержанти, солдати, призовники).
До відділу мобілізаційної роботи, організації бронювання та цивільного
захисту МВС України направлено звіт про чисельність військовозобов’язаних,
що заброньовані згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних,
які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.
2.22. З метою удосконалення навиків та умінь особового складу ЛьвДУВС
погоджено проведення практичних занять зі загоном оперативного реагування
з числа курсантів 2-х курсів.
2.23. Посадовими особами ЛьвДУВС щомісячно проводяться перевірки
стану збереження майна озброєння в чергових приміщеннях. Результати перевірок
відображаються у журналах перевірок.
2.24. Відповідно до графіка здійснені перевірки структурних підрозділів
щодо дотримання Постанови КМ України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання
документування управлінської діяльності» та наказу МВС України
від 29.07.2019 № 630 «Деякі питання документування управлінської діяльності»
(вн.1/197 від 29.01.2020).
2.25. Структурними підрозділами ЛьвДУВС забезпечувалося виконання
Закону України «Про звернення громадян», за кожним зверненням проводилися
ретельні перевірки та надавалися відповіді заявникам у встановлені терміни.
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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. 1/2648, 1/2649
від 03.10.2019; 1/3438, 1/3439, від 28.12.2019) та розглядалася на засіданнях
ректорату (протокол №7 від 15.10.2019, протокол №19 від 13.01.2020).
2.26. Для ознайомлення читачів з новими надходженнями в читальних
залах загальної бібліотеки ЛьвДУВС оновлювалась виставка нових надходжень,
на електронні скриньки кафедр протягом семестру надсилалась інформація про
нові надходження до бібліотечного фонду та новинки видавництв України,
які стосуються навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують кафедри.
2.27. За І семестр 2019-2020 навчального року 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 закладам
вищої освіти МВС України, підвищення рівня виконавської дисципліни
у підрозділах ЛьвДУВС ведеться щоденний моніторинг стану виконання
контрольних документів. Щотижня за результатами контрольної перевірки стану
виконавської дисципліни 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: № 1 від 02.09.2019, № 2 від
09.09.2019, № 3 від 16.09.2019, № 4 від 23.09.2019, № 5 від 30.09.2019, № 6 від
07.10.2019, № 7 від 15.10.2019, № 8 від 21.10.2019, № 9 від 28.10.2019, № 10 від
04.11.2019, № 11 від 11.11.2019, № 12 від 18.11.2019, № 13 від 25.11.2019, № 14
від 02.12.2019, № 15 від 09.12.2019, № 16 від 16.12.2019, № 17 від 23.12.2019.
ІІІ. Навчально-методична робота
3.1. У ЛьвДУВС проведено набір фахівців відповідно до ліцензії в межах
передбачуваних обсягів, а саме:
- ІПФПНП - бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» 100 осіб
на факультет №1, за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» 115 осіб
на факультет №2, 135 курсантів на факультет №3, 50 осіб у ЦПОЗДН; магістрів
за спеціальністю 081 «Право» 15 осіб на факультет №1, за спеціальністю 262
«Правоохоронна діяльність» 22 особи на факультет №3, 50 осіб у ЦПОЗДН;
- юридичний факультет - на І курс – для здобуття освітнього ступеня
«бакалавр» – 172 здобувачі вищої освіти, на ІІ курс – для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» – 1 здобувач, на ІІІ курс (на базі ОКР «молодший
спеціаліст») – для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» – 20 здобувачів вищої
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освіти, на I курс – для здобуття освітнього ступеня «магістр» – 24 здобувачі
вищої освіти;
- факультет психології - цього року на факультет, освітній ступінь
«бакалавр» спеціальність 053 «Психологія» було подано 571 заяв. На підставі
відкритого конкурсного відбору зараховано – 120 здобувачів вищої освіти
(ліцензійний обсяг 120 чоловік); на освітній ступінь «магістр» спеціальність
053 «Психологія» було подано 69 заяв. На підставі відкритого конкурсного
відбору зараховано – 15 здобувачів вищої освіти (ліцензійний обсяг 30 чоловік).
Таким чином, сформовано 4 групи бакалаврів та 1 групу магістрів.
- факультет управління та економічної безпеки - на перший курс навчання
у кількості 103 здобувачі:
– 071 «Облік і оподаткування» - 13 осіб;
– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 22 особи;
– 073 «Менеджмент» - 52 особи;
на базі ОКР «молодшого спеціаліста»:
– 071 «Облік і оподаткування» - 5 осіб;
– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 2 особи;
– 073 «Менеджмент» - 5 осіб;
на перший курс навчання освітнього ступеня “Магістр”:
– 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - 17 осіб;
– 073 «Менеджмент» - 7 осіб.
3.2. Відповідно до вимог Положення про порядок розробки, оформлення
та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
університету, затвердженого наказом ЛьвДУВС від 25.05.2015 № 114,
кафедрами факультетів ЛьвДУВС розроблено та затверджено у встановленому
порядку навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Електронні
варіанти матеріалів подані до електронної бібліотеки університету, де розміщено
все методичне забезпечення освітнього процесу, яке надійшло від осіб,
відповідальних за цю ділянку роботи.
3.3, 3.4. На виконання вимог освітніх стандартів та Типових навчальних
планів МВС України у ЛьвДУВС здійснюються заходи щодо підготовки навчальних
та робочих навчальних планів на 2019-2020 навчальний рік. Зокрема, надіслано
для затвердження пропозиції голів екзаменаційних комісій до МВС України
(11.11.2019 вих. № 2/3043). Наказом МВС України від 14.01.2020 № 19
затверджено голів екзаменаційних комісій у закладах освіти та наказом
ЛьвДУВС від 30.01.2020 № 24 затверджено склад екзаменаційних комісій
для проведення атестації здобувачів вищої освіти. Науково-педагогічними
працівниками кафедр ЛьвДУВС підготовлено усю необхідну документацію
з організації роботи екзаменаційних комісій у 2020 році.
3.5. Згідно з навчальними планами ЛьвДУВС у 2019-2020 навчальному
році передбачено 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, а саме: ознайомча практика для курсантів 1-го курсу
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факультету №1 здійснюватиметься у період з 20.07.2020 до 02.08.2020, а для
курсантів факультетів № 2 та № 3 з 27.07.2020 до 09.08.2020 в ГУНП у Львівській
області.
Навчальна практика курсантів 2-х курсів факультетів № 1 та № 2 ІПФПНП
ЛьвДУВС проходить у посаді дільничного офіцера поліції з 20.01.2020
до 16.02.2020 у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях (наказ
ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1514 о/с), а навчальну практику курсантів 2-го курсу
факультету № 3 буде організовано з 29.06.2020 до 26.07.2020.
Навчальна практика для курсантів 3-го курсу:
- факультету № 1 відбувається у посаді слідчого в період з 20.01.2020
до 16.02.2020 у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях (наказ
ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1515 о/с);
- факультету № 2 відбувається в посаді оперуповноваженого карного
розшуку в період з 20.01.2020 до 16.02.2020 у територіальних підрозділах поліції
ГУНП в областях (наказ ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1515 о/с).
Стажування курсантів 3-го курсу факультету № 3 стажування буде
проведено в посаді дільничного офіцера поліції в період з 09.03.2020
до 31.05.2020 у територіальних підрозділах поліції ГУНП областей.
Стажування курсантів 4-х курсів:
- факультету № 1 ІПФПНП буде проходити у посаді
слідчого
у територіальних підрозділах ГУНП областей з 24.02.2020 до 17.05.2020;
- факультету № 2 буде проходити у посаді оперуповноваженого карного
розшуку в період з 24.02.2020 до 17.05.2020 у територіальних підрозділах поліції
ГУНП областей;
- факультету № 3 стажування відбувається в посаді дільничного офіцера
поліції в період з 24.02.2020 до 17.05.2020 у територіальних підрозділах поліції
ГУНП областей.
Педагогічна практика слухачів денної форми навчання освітнього ступеня
«магістр» спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» 2019 року набору
факультету № 3 проводиться на кафедрі адміністративного права
та адміністративної діяльності ЛьвДУВС в період з 20.01.2020 до 16.02.2020
(наказ ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1516 о/с).
З метою належного методичного забезпечення практичної підготовки
курсантів та слухачів профільними кафедрами розроблено та видано програми
практики і стажування. Інформацію про терміни практики і стажування, списки
курсантів (слухачів) надіслано до ГУНП в областях за місяць до початку
практичної підготовки.
Для належної організації захисту результатів навчальної практики
та стажування здобувачів вищої освіти буде залучено практичних працівників
з числа керівного складу ГУНП у Львівській області. Зокрема, заступника
начальника – начальника дільничних офіцерів поліції Управління превентивної
діяльності ГУНП у Львівській області підполковника поліції Романа
Гранківського та заступника начальника управління – начальника організаційно-
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методичного відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області
підполковника поліції Андрія Ткачика.
3.6. У звітному періоді навчально-методичним відділом ЛьвДУВС
забезпечено виготовлення бланків дипломів і додатків до них випускникам
університету 2020 року.
3.7. Відділом технічних засобів навчання ЛьвДУВС впродовж планового
періоду забезпечено інформаційно-технічний супровід освітнього процесу,
здійснено налаштування програмного забезпечення та ремонт технічних засобів
комп’ютерних та лінгафонних лабораторій, залів електронної бібліотеки,
проведено діагностику, ремонт та оновлення стаціонарних мультимедійних
комплексів, а також здійснено монтаж та налаштування технічних засобів
тренінгового комплексу «Виборча дільниця» (вул. Замарстинівська, 9)
та комп’ютеризованої лабораторії (вул. Городоцька, 26).
Для організації користувачам університету 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 95% комп’ютерного парку університету, та включають в себе зони
безпровідного доступу Wi-Fi. З метою покращення якості надання таких послуг,
збільшено швидкість доступу до мережі Інтернет в НТВ «Верещиця», здійснено
пошук альтернативних провайдерів для дублювання доступу до мережі Інтернет
на територіях університету та закуплено телекомунікаційне обладнання
для розширення покриття безпровідних мереж Wi-Fi.
Працівники відділу забезпечують функціонування, інформаційне
наповнення та адміністрування веб-сайту університету, технічну підтримку
та супровід електронної бібліотеки та інституційного репозиторію університету,
систем дистанційного та електронного навчання, електронного поштового
сервісу університету. Керівником відділу забезпечено здійснення підготовчих
заходів щодо підключення університету до єдиної інформаційнотелекомунікаційної системи «Освітньо-науковий портал Міністерства
внутрішніх справ України», СЕВ ОВВ та впровадження в університеті СЕД
«МІА: Документообіг».
3.8. Для якісного забезпечення освітнього процесу:
- за кошти загального фонду закуплено 104 примірники навчальнонаукової літератури;
- з редакційно-видавничого відділу згідно внутрішніх накладних передано
на облік 429 примірників підручників, навчальних посібників, інформаційних
бюлетенів, методичних рекомендацій, довідників, матеріалів науковопрактичних заходів, науково-аналітичних журналів;
- як благочинна допомога від фізичних та юридичних осіб надійшло
87 примірників книг;
- зі спеціальної бібліотеки згідно акту прийому-передачі спеціальної
літератури без грифу обмеження доступу передано 165 примірників книг,
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8 примірників дисертаційних досліджень, 96 примірників авторефератів
дисертацій;
- 7 примірників дисертацій та 105 примірників авторефератів надійшли
відповідно до Порядку присудження наукових ступенів та Порядку доставлення
обов'язкового примірника документів.
3.9. В електронній бібліотеці ЛьвДУВС розміщено 1491 файл методичного
забезпечення на 2019-2020 навчальний рік, вилучено 2982 файли як таких,
що втратили свою актуальність. Станом на 28.12.2019 в електронній бібліотеці
нараховується 5119 файлів методичного забезпечення.
3.10. 12 листопада 2019 року кафедрою іноземних мов та культури
фахового мовлення ЛьвДУВС проведено олімпіаду на краще володіння
іноземною мовою серед курсантів та студентів 1-3 курсів.
3.12. У звітному періоді у ЛьвДУВС організовано проходження практики
та стажування здобувачами вищої освіти, зокрема:
- факультетом № 1 ІПФПНП забезпечено організацію практики курсантів
2 го та 3-го курсів у територіальних підрозділах Національної поліції на період
з 20.01. по 16.02. 2020 року (плани, накази про скерування на практику);
- факультетом № 2 ІПФПНП організовано проходження практики
та стажування здобувачами вищої освіти у територіальних підрозділах Головних
управлінь Національної поліції в областях (наказ ЛьвДУВС від 28.12.2019
№ 1514 о/с «Про організацію навчальної практики курсантів 2-х курсів
факультетів № 1 та № 2 ІПФПНП у 2019-2020 навчальному році», наказ
ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1515 о/с «Про організацію навчальної практики
курсантів 3-х курсів факультетів № 1 та № 2 ІПФПНП у 2019-2020 навчальному
році», наказ ЛьвДУВС від 24.01.2020 № 80 о/с «Про організацію стажування
курсантів 4-х курсів факультетів № 1, № 2 та № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС у 20192020 навчальному році»);
- факультетом № 3 ІПФПНП забезпечено організацію стажування
курсантів 3-го (з 09.03.2020) та 4-го (з 24.02.2020) курсів факультету
у територіальних підрозділах
Національної поліції (плани, накази
про скерування на стажування);
- на юридичному факультеті відповідно до графіку освітнього процесу
на 2019-2020 навчальний рік у 1-ому семестрі відбувалося проходження
чотирьох видів практики:
1) педагогічна практика у здобувачів освітнього ступеня «магістр» 2-го
курсу – з 30.10. до 01.11.2019. Програма навчальної практики схвалена: 1)
кафедрою адміністративно-правових дисциплін 09.10.2019 (протокол № 3); 2)
вченою радою юридичного факультету 16.10.2019 (протокол №3); 3) Науковометодичною радою ЛьвДУВС 17.12.2019 (протокол № 6). Програма розміщена
на сторінці юридичного факультету у вкладці «Документи»-«Програми».
Організовувалося проведення практики науково-педагогічними працівниками
кафедри кримінально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін
та господарсько-правових дисциплін. Захист практики відбувся у період з 09.12
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по 13.12.2019. За результатами захисту 28 здобувачі освітнього ступеня
«магістр» одержали позитивні оцінки;
2) ознайомлювальна практика для здобувачів освітнього ступеня
«бакалавр» 2-го курсу відбувалася у період із 06.01 до 17.01.2020.
Організовувалось проведення практики науково-педагогічними працівниками
кафедри адміністративно-правових дисциплін. Захист практики у 174 здобувачів
успішно відбувся з 20.01 до 24.01.2020;
3) навчальна практика для здобувачів освітнього ступеня бакалавр» 3-го
курсу проводилася з 06.01 до 17.01.2020. Організовувалось проведення практики
науково-педагогічними
працівниками
кафедри
господарсько-правових
дисциплін. Захист практики у 118 здобувачів успішно відбувся з 20.01
до 24.01.2020;
4) професійна практика у здобувачів освітнього ступеня «магістр» 2-го
курсу проводилася у період з 20.01 до 31.01.2020. Організовувалося проведення
практики науково-педагогічними працівниками кафедри кримінально-правових
дисциплін, цивільно-правових дисциплін та господарсько-правових дисциплін.
Захист практики відбувся у період з 03.02 по 07.02.2019. За результатами захисту
27 здобувачі освітнього ступеня “Магістр” одержали позитивні оцінки, 1
здобувач до захисту допущений не був у зв’язку із невиконанням Програми
практичної підготовки.
- На факультеті психології здобувачі вищої освіти освітнього ступеня
«магістр» проходили професійно-педагогічну практику з 21 жовтня по 1 грудня
2019 року. Керівники та бази практик були затверджені наказом ректора № 1149
від 17.10.2019 року. За результатами проходження практики 3 грудня відбувся
захист практики, яку усі здобувачі-магістри захистили на позитивні оцінки.
- На факультеті управління та економічної безпеки проходження виробничої
практики здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» усіх
спеціальностей відбулося з 13.01.2020 по 14.02.2020 року, проходження
переддипломної практики здобувачами вищої освіти освітнього ступеня
«Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з
09.12.2019 по 03.01.2020 року.
ІV. Наукова, науково-дослідна робота.
Редакційно-видавнича діяльність
4.1.1. 27 вересня 2019 року відбулося засідання науково-практичного
семінару «Проблеми протидії незаконному обігу наркотичних засобів:
соціальний і правовий аспекти». Робота заходу тривала за напрямами:
кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії незаконному обігу
наркотичних і психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; кримінальне
процесуальне та криміналістичне забезпечення протидії злочинам у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
профілактика наркоманії адміністративно-правовими засобами; проблеми
взаємодії суб’єктів системи профілактики наркоманії; міжнародно-правові
аспекти протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних
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речовин, їх аналогів та прекурсорів; інформаційне забезпечення
правоохоронних і правозахисних органів щодо протидії незаконному обігу
наркотичних засобів та ін. У роботі заходу взяли участь науковці ЛьвДУВС,
Національного
університету
«Львівська
політехніка»,
Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, працівники
сектору превенції патрульної поліції Городоцького ВП Яворівського ВП ГУНП
у Львівській області, прокуратури Львівської області, Львівської обласної
клінічної психіатричної лікарні, громадської організації «Закон. Порядок.
Достаток» та ін.
4.1.2. 04 жовтня 2019 року відбувся науково-практичний семінар
«Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України
з правом Європейського Союзу». Робота заходу тривала за напрямами:
проблеми застосування Закону України «Про товариства з обмеженою
та додатковою відповідальністю»; проблеми правового регулювання
примусової ліквідації юридичних осіб в Україні; проблеми правового
регулювання відносин у сфері реалізації права на житло; компенсація
немайнової шкоди юридичним особам у практиці Європейського суду з прав
людини; проблеми правового регулювання позасудових способів захисту
речових прав на нерухоме майно; питання розгляду судами спорів у кредитних
правовідносинах; вплив норм міжнародного права на розвиток господарського
процесуального законодавства; окремі новели законодавства щодо правового
регулювання ведення нотаріального діловодства в Україні; правова природа
правовідносин, які виникають у виконавчому провадженні та ін. У семінарі
взяли участь науковці Львівського національного університету імені Івана
Франка, судді Господарського суду Львівської області, Галицького районного
суду м. Львова, Сихівського районного суду м. Львова, Буського районного
суду Львівської області та адвокати АО «Правовий альянс «Еквітас»
і АО «Гобечія і партнери» та ін. Видано збірник (Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2019.
152 с.).
4.1.3. 10 жовтня 2019 року відбувся науково-практичний семінар
«Фінансові потоки економічних агентів: теоретичні та практичні аспекти».
Робота заходу тривала за напрямами: фінансові потоки економічних агентів:
еволюція концепції; сучасні тенденції формування фінансових потоків
економічних агентів; обліково-аналітичний інструментарій фінансових потоків
економічних агентів: методологічне та практичне забезпечення; контроль
фінансових потоків економічних агентів: питання вдосконалення у рамках
прогресивного зарубіжного досвіду; системний аналіз і управління
фінансовими потоками економічних агентів та ін. У семінарі взяли участь
представники Львівського національного університету імені Івана Франка,
Львівського
національного
аграрного
університету,
Національного
університету «Львівська політехніка», Державної фіскальної служби України
у Львівській області та ін. Видано електронний збірник (Електронна бібліотека.
Львів: ЛьвДУВС, 2019. 150 c.).
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4.1.4. 18 жовтня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична
конференція «Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві». Робота
конференції тривала у пленарному режимі. Обговорення відбувалися у форматі
двох дискусійних платформ: «Теоретичні основи дослідження психічного
здоров’я особистості» та «Прикладні аспекти збереження психічного здоров’я
особистості» (у формі майстер-класів). Були представлені: Департамент
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України;
Державний науково-дослідний інститут МВС України; заклади вищої освіти
із специфічними умовами навчання; Львівський національний університет
імені Івана Франка; Львівський обласний госпіталь інвалідів війни
та репресованих імені Юрія Липи; Національний університет «Острозька
академія»; Мукачівський державний університет; Національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова; Інститут психології імені Г. С. Костюка
НАПН України; Тернопільський національний економічний університет;
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка;
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
Хмельницький національний університет та ін. До початку проведення
конференції видано збірник (Львів: ЛьвДУВС, 2019. 312 c.).
4.1.5. 25 жовтня 2019 року відбувся науково-практичний семінар
«Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового розслідування».
Робота заходу тривала за напрямами: проблеми доказування під час досудового
розслідування; застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
нормативно-правова регламентація та практика проведення С(Р)Д та НС(Р)Д;
використання спеціальних знань під час досудового розслідування;
розслідування окремих видів злочинів, підслідних органам досудового
розслідування Національної поліції; сучасні проблеми організації
розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми. Серед учасників
семінару – представники Львівського науково-дослідного експертнокриміналістичного центру МВС України; відділення забезпечення експертної
діяльності органів охорони державного кордону Західного регіонального
управління; управління організації процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління
Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, що поширює свою
діяльність на Львівську область; Другого слідчого відділу управління ДБР,
розташованого у м. Хмельницький; адвокатури; прокуратури; ГУНП в ІваноФранківській області; Слідчого управління ГУНП у Львівській області;
Харківського національного університету внутрішніх справ; Луганського
державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка та ін.
За результатами роботи семінару видано електронний збірник (Електронна
бібліотека. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 130 c.).
4.1.6. 08 листопада 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична
конференція «Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах».
Робота наукового форуму здійснювалася у форматі трьох дискусійних панелей
за напрямами: особливості застосування антикорупційного законодавства;
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кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності;
кримінально-процесуальні аспекти протидії злочинності. Були представлені:
Консультативна місія Європейського Союзу, Вища школа поліції в м. Щитно
(Республіка Польща), Державна технічно-економічна вища школа в м. Ярослав
(Республіка Польща), Вища школа поліції землі Саксонія-Ангальт
(Федеративна Республіка Німеччини), Управління запобігання корупції та
проведення люстрації МВС України, Національне агентство з питань
запобігання корупції, Головне управління Національної поліції у Львівській
області, прокуратура Львівської області, Головне слідче управління
Національної поліції України, Головне управління по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки
України, Національне антикорупційне бюро України, Львівське територіальне
управління Національного антикорупційного бюро України, Державний
науково-дослідний інститут МВС України, Шевченківський районний суд
м. Львова, Пустомитівський районний суд Львівської області, Національна
академія внутрішніх справ, Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ,
Ужгородський національний університет, Територіальне медичне об’єднання
МВС України по Львівській області, Університет державної фіскальної служби
України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Львівський національний університет імені Івана Франка, НУ «Львівська
політехніка», Національна академія СБ України, Адвокатське об’єднання
«WESTLEX», Благодійна організація «Твоє право», Громадська спілка «Центр
запобігання та протидії корупції», Національна академія прокуратури України,
Благодійна організація «Союз». До початку роботи конференції видано збірник
(Львів: ЛьвДУВС, 2019. 224 c.).
4.1.7. 15 листопада 2019 року відбувся науково-практичний семінар
«Соціальні, економічні та психологічні аспекти діяльності Національної поліції
України». Робота заходу тривала за напрямами: психологічне забезпечення
діяльності Національної поліції; соціальні аспекти взаємодії поліції
та населення; соціально-психологічні та економічні аспекти реформування
Національної поліції; діяльність правоохоронних органів із протидії
правопорушенням у сфері економіки; педагогічні та психологічні чинники
в роботі правоохоронних органів; роль психопрофілактики у сфері діяльності
Національної поліції та ін.
У засіданні семінару взяли участь науковці закладів вищої освіти
і наукових установ, працівники правоохоронних та правозахисних структур.
Зокрема були представлені: Управління кадрового забезпечення ГУНП
у Львівській області, Управління превентивної діяльності ГУНП у Львівській
області, Департамент патрульної поліції Національної поліції України,
Департамент внутрішньої безпеки України, батальйон патрульної служби
поліції особливого призначення «Львів», Львівська міська рада, Національна
гвардія України, ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка»,
Міжрегіональна Академія управління персоналом, Прикарпатський факультет
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(м. Івано-Франківськ) НАВС, Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького, Львівський інститут менеджменту, ліцей № 93
Львівської міської ради та ін.
4.1.8. 22 листопада 2019 року відбулася Всеукраїнська наукова
конференція здобувачів вищої освіти «Механізм функціонування
громадянського суспільства (осінні читання)». Робота конференції
здійснювалася за напрямами: загальнотеоретичні та історико-правові питання
розбудови громадянського суспільства і демократичної правової держави
в Україні; адміністративно-правові та цивільно-правові засади громадянського
суспільства; актуальні проблеми розвитку наук кримінально-правового циклу.
У науковому заході взяли участь представники 8 закладів вищої освіти України,
а саме: Національної академії внутрішніх справ; Харківського національного
університету внутрішніх справ; Сумської філії Харківського національного
університету внутрішніх справ; Прикарпатського факультету Національної
академії внутрішніх справ; Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності;
Національної
академії
сухопутних
військ
ім. П. Сагайдачного; ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»; ВСП
«Технологічний коледж» Національного університету «Львівська політехніка».
За результатами роботи конференції видано збірник (Львів: ЛьвДУВС, 2019.
476 с.).
4.1.9. 29 листопада 2019 року відбувся постійно діючий науковопрактичний семінар «Актуальні питання тактико-спеціальної та фізичної
підготовки курсантів і студентів закладів вищої освіти». Робота заходу
здійснювалась за напрямами: особливості «входження в приміщення» при
відомих та невідомих рівнях ризику; затримання злочинця в умовах
обмеженого простору та ін. У засіданні семінару взяли участь науковці закладів
вищої освіти та працівники правоохоронних структур. Зокрема представники:
ГУНП у Львівській області, Управління патрульної поліції у Львівській області
Департаменту патрульної поліції, батальйону патрульної служби поліції
особливого призначення «Львів», Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності, Львівського національного університету імені Івана
Франка, Львівського національного медичного університету імені Данила
Галицького, Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного, Львівського державного університету фізичної культури
ім. І. Боберського, охоронної фірми «Захід Холдінг» та ін.
4.1.12. 20 грудня 2019 року відбулася науково-практична конференція
«Інформаційні технології в освіті та практиці». Робота заходу тривала
за напрямами: науково-методичні, нормативно-правові та програмно-технічні
аспекти застосування інформаційних технологій у сфері підготовки
працівників правоохоронних органів, їх практичній діяльності та комплексному
підході до проблем державної безпеки; проблеми застосування спеціальної
техніки та програмно-технічного забезпечення у практичній діяльності поліції;
сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційного
забезпечення діяльності оперативних апаратів поліції; науково-методичні
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та програмно-технічні аспекти застосування інформаційних технологій в освіті.
Участь в конференції взяли представники: Управління патрульної поліції
у м. Львові Департаменту патрульної поліції ГУНП у Львівській області;
Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного
реагування ГУНП у Львівській області; Управління інформаційно-аналітичної
підтримки ГУНП у Львівській області; Галицького ВП ГУНП у Львівській
області; Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області; Інституту
прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН
України; Львівського національного університету імені Івана Франка;
Національного університету «Львівська політехніка»; Національної академії
сухопутних військ, імені гетьмана Петра Сагайдачного; Чорноморського
національного
університету
імені
Петра
Могили;
Національного
лісотехнічного університету; коледжу «Інфокомунікації» Національного
університету «Львівська політехніка»; Львівської академії мистецтв;
Національного університету харчових технологій; Львівського навчальнонаукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»; Навчальнонаукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби
безпеки України; ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» та ін.
За результатами роботи конференції видано електронний збірник (Електронна
бібліотека. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 246 с.).
4.2. У конкурсі на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну
продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах
і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх
справ України, у 2019 році нагороджено:
Дипломом І ступеня у номінації «Підручники» – підручник «Сімейне
право України» за ред. А.Дутко;
Дипломом ІІ ступеня у номінації «Наукові періодичні видання» –
науково-аналітичний журнал «Соціально-правові студії» – головний редактор
О.Балинська;
Дипломом ІІ ступеня у номінації «Профорієнтаційні відеоролики» –
відеоролик «Професія поліцейського – для тебе»;
Дипломом ІІІ ступеня у номінації «Профорієнтаційна продукція» –
«Профорієнтаційну продукцію ЛьвДУВС»;
Дипломом ІІІ ступеня у номінації «Довідкові видання (енциклопедії,
енциклопедичні, мовні, лінгвістичні словники, довідники)» – довідник
«Алгоритм дій оперуповноваженого кримінальної поліції (карного розшуку)
у складі слідчо-оперативної групи на місці події» за заг. ред. А.Баб’яка.
Відзнакою МВС України у номінації «Навчальні посібники (навчальнометодичні та навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі
зошити тощо)» відзначено навчальний посібник «Складання кримінальних
процесуальних документів на стадії досудового розслідування», авторський
колектив: Р.Благута, А.-М.Ангеленюк, Ю.Гуцуляк та ін.
4.3. Проведено ознайомчі заняття щодо функціонування у ЛьвДУВС
антиплагіатної системи зі здобувачами: освітнього рівня «магістр» факультету
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психології (09.10.2019), факультету управління та економічної безпеки
(16.10.2019), факультету № 3 ІПФПНП спеціалізація «Правоохоронна
діяльність» (21.10.2019), «доктор філософії» (30.10.2020), заочної форми
навчання (20.11.2019, 25.11.2019).
4.4. З метою ознайомлення світової наукової спільноти з науковими
здобутками науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС в інституційному
репозиторії розміщено 108 файлів посібників, підручників, монографій,
матеріалів науково-практичних заходів, наукових фахових періодичних видань
та наукових публікацій. Всього, станом на 28.12.2019, в інституційному
репозиторії розміщено 2348 файлів.
4.5. Наказом ЛьвДУВС від 13.11.2019 № 284 оголошено І тур конкурсу
наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства
внутрішніх справ України. 20 січня 2020 року відбулася конференція
за результатами І туру Конкурсу наукових робіт здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать
до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. Загалом до участі
у І турі Конкурсу подано 60 наукових робіт.
Для участі у ІІ турі Конкурсу 10 наукових робіт переможців І туру
Конкурсу надіслано на адресу ДПООНД (супр. від 23.01.2019 № 3/144), а саме:
- у номінації «Кримінальне право та кримінологія» – наукова робота
здобувача освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету Ю.Нікітіної
«Кримінально-правова характеристика жорстокого поводження з тваринами»;
- у номінації «Науки оборонної та безпекової сфери держави» –
наукова робота здобувача освітнього ступеня «бакалавр» юридичного
факультету С.Півень «Забезпечення інформаційної безпеки України»;
- у номінації «Державно-правові науки» – наукова робота здобувача
освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету О.Нагірняк «Медіація
як спосіб вирішення сімейно-правових спорів»;
- у номінації «Кримінальний процес, криміналістика та судова
експертиза» – наукова робота курсанта факультету № 1 ІПФПНП
Ю.Винниченко
«Використання
«зелених
кімнат»
у кримінальних
провадженнях за участю неповнолітніх: значення, проблеми та перспективи»;
- у номінації «Оперативно-розшукова діяльність та спеціальна
техніка» – наукова робота курсанта факультету № 2 ІПФПНП О.Дущак
«Застосування профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності підрозділів
Національної поліції»;
- у номінації «Адміністративно-правові науки» – наукова робота
курсанта факультету № 3 ІПФПНП В.Пирожинської «Законодавство vs судова
практика, або сучасне бачення адміністративного розсуду»;
- у номінації «Інформаційні технології та кібербезпека» – наукова
робота курсанта факультету № 2 ІПФПНП Х.Залужної «Реалізація права
громадян на кібербезпеку та захист від кіберзлочинів: теоретико-правовий
аспект»;
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- у номінації «Цивільно-правові науки» – наукова робота здобувача
освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету С.Величко
«Організаційно-правові засади охорони земель України»;
- у номінації «Психологічне забезпечення» – наукова робота
здобувача
освітнього
ступеня
«бакалавр»
факультету
психології
С.Шастіної «Особливості формування особистісних меж у подружжі
(на прикладі подружніх пар поліцейських)»;
- у номінації «Економічні науки та фінанси» – наукова робота
здобувача освітнього ступеня «бакалавр» факультету управління
та економічної безпеки А.-Н.Кісіль «Інвестиції в людський капітал як запорука
безпеки та процвітання держави».
4.6. Редакційно-видавничим відділом підготовлено до друку
(відредаговано) спецвипуск Наукового вісника ЛьвДУВС.
4.7. Редакційно-видавничим відділом підготовлено та заслухано
на засіданні Вченої ради 24.12.2019 звіт про результати редакційно-видавничої
діяльності ЛьвДУВС у 2019 році та схвалено План видань ЛьвДУВС на 2020 рік
(ухвалу про результати редакційно-видавничої діяльності університету
у 2019 році та схвалення Плану видань на 2020 рік введено в дію наказом
ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 325).
4.9. За звітний період видано випуск 3(5)/2019 науково-аналітичного
журналу «Соціально-правові студії», а також підготовлено та передано
у електронну бібліотеку випуск 4(6)/2019.
4.10. У ЛьвДУВС щоквартально здійснюється контроль за науководослідною роботою кафедр та проводиться аналіз виконаної роботи на підставі
відповідних звітів. Щомісяця результати доповідаються на засіданнях
ректорату.
4.11. У ЛьвДУВС продовжується робота Наукового товариства і наукових
гуртків. Зокрема:
- 18 вересня 2019 року відбулися загальні збори Наукового товариства
студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів та молодих
вчених Львівського державного університету внутрішніх справ (далі – Наукове
товариство). Обрано співголів Наукового товариства: курсанта 4 курсу
факультету № 3 ІПФПНП Катерину Гончарук, студента 2 курсу юридичного
факультету Миколу Апетика, ад’юнкта 1 курсу кафедри кримінального процесу
та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП Ірину Войтович та секретаря –
курсанта 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП Володимира Загацького. Окрім
цього, затверджено склад Координаційної ради Наукового товариства.
- 16 жовтня 2019 року відбулося засідання Наукового товариства.
Виступили: представник наукового гуртка кафедри адміністративного права
та адміністративного процесу курсант 4 курсу факультету № 3 ІПФПНП Анюта
Довганич з темою «Організаційно-правові засади протидії домашньому
насильству» і доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики
кандидат юридичних наук, доцент Оксана Дуфенюк з темою доповіді
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«Мистецтво презентації або як бути в тренді останніх мультимедійних
інновацій».
- 13 листопада 2019 року відбулося засідання Наукового товариства.
Виступили: представник наукового гуртка кафедри оперативно-розшукової
діяльності курсант 4 курсу факультету № 2 ІПФПНП Олена Дущак з темою
«Можливості застосування профайлінгу в оперативно-розшуковій діяльності
Національної поліції» і доцент кафедри філософії та політології, к.і.н., доцент
Ганна Сіромська з темою доповіді «Життя і діяльність борця за незалежність
України, Героя України Левка Лук’яненка».
- 11 грудня 2019 року відбулося засідання Наукового товариства.
Виступили: представник наукового гуртка кафедри кримінального процесу
та криміналістики курсант 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП Юлія Винниченко
з темою «Сhild-friendly допит у кримінальному провадженні: стандарти
облаштування «зелених кімнат», представник наукового гуртка кафедри
фінансів та обліку здобувач вищої освіти 4 курсу факультету управління
та економічної безпеки Мар’яна Лесюк з темою «Корупція та її вплив
на економіку», а також доцент кафедри теорії та історії держави і права,
конституційного та міжнародного права к.ю.н., доцент Оксана Онишко з темою
«Гендерна рівність: національні та міжнародні стандарти».
V. Кадрова, виховна, соціально-культурна
та психопрофілактична робота
5.1. За звітний період у ЛьвДУВС не відбувалося організаційних штатних
змін.
5.2. У ЛьвДУВС щоквартально здійснюється перевірка стану організації
службової підготовки у навчальних групах. Стан службової підготовки у ЛьвДУВС
в 2019 році розглядався на засіданнях ректорату ЛьвДУВС 18.03.2019,
24.06.2019, 23.09.2019 та 23.12.2019.
5.3. З метою забезпечення організації проведення персонального розподілу
випускників Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції ЛьвДУВС за державним замовленням у 2020 році відповідно до вимог
наказу МВС України від 29.11.2019 № 1002 «Про затвердження списку голів
комісій з персонального розподілу випускників та термінів проведення засідань
цих комісій» підготовлено наказ ЛьвДУВС від 28.12.2019 № 1503 о/с «Про
підготовку та проведення персонального розподілу випускників факультетів
№ 1, № 2 та № 3 ІПФПНП ЛьвДУВС у 2020 році». Датою проведення
персонального розподілу випускників 2020 року визначено 21 лютого 2020 року
під головуванням начальника Головного управління Національної поліції
у Львівській області полковника поліції Василя Віконського.
Загальна кількість курсантів-випускників ЛьвДУВС становить – 229 осіб,
з них: 126 чоловіків та 103 жінки.
5.4. 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. Всього психодіагностичним
обстеженням
охоплено
350
курсантів-першокурсників
ЛьвДУВС.
За результатами проведеного психодіагностичного обстеження курсантів, які
за своїми особистісними якостями не відповідають вимогам навчання та служби
у ЗВО МВС України, не виявлено.
5.5. Протягом вересня – жовтня 2019 року до курсантів 1-х курсів
(2019 року набору) доведено вимоги Закону України «Про національну
поліцію», Дисциплінарний статут Національної поліції України, Правила
носіння однострою поліцейських, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2015 № 823.
5.6. З метою запобігання вживання та розповсюдження наркотичних
засобів та психотропних речовин серед курсантів ЛьвДУВС постійно
проводяться профілактичні заходи. Зокрема:
- 4 грудня 2019 року у центрі дозвілля ЗВО психолог першого
наркологічного відділення Львівської обласної клінічної психіатричної лікарні
Олена Ярмоленко провела інтерактивну лекцію з курсантами та студентами
ІПФПНП. Окрім того відбувся показ документального фільму «Уся правда
про наркотики».
- у вересні 2019 року було проведено медичний огляд курсантів ІІIV курсів факультетів № 1, 2, 3 ІПФНПН ЛьвДУВС на виявлення шкірнопаразитарних захворювань, а також можливого ін’єкційного вживання
наркотичних засобів. Хворих на шкірні, паразитарні захворювання та можливе
ін’єкційне вживання наркотичних засобів не виявлено.
- спільно з відділом моніторингу та керівництвом курсових підрозділів
проводилось вибіркове тестування з використанням (тест SNIPER) перемінного
складу університету.
- у грудні 2020 року курсанти ІІ-IV курсів факультетів № 1, 2, 3 ІПФНПН
ЛьвДУВС у рамках «Університет культури» проводили зустріч з фахівцями КНП
ЛОР «Львівський обласний центру громадського здоров’я» до Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДОМ.
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» та електронна адреса «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.
5.7. Відповідно до вимог МВС України працівниками відділення кадрового
забезпечення проведено та проводиться звірка особових справ постійного складу
та наявності документів, які знаходяться на зберіганні. За результатами
виявлених недоліків проводиться робота щодо їх усунення. У грудні місяці
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2019 року проведено ревізію особових справ курсантів перших курсів
факультетів №№ 1, 2 та 3 ІПФПНП. Перевірено наявність особових справ
та документації відповідно до вимог МВС України.
5.8. З 350 курсантами ЛьвДУВС набору 2019 року укладено контракти
на проходження служби та здобуття освіти у закладі вищої освіти. Зазначені
контракти були скеровані в комплектуючі ГУНП в областях для підпису
(вих. № 12/3146 від 25.11.2019) та повернулися до ЛьвДУВС. Документи
знаходяться на зберіганні у відділенні юридичного забезпечення ЛьвДУВС.
5.9.1. Організовано та проведено конкурси художньої самодіяльності,
присвячені Дню першокурсника, у яких взяли активну участь представники
від студентства юридичного факультету, студентське самоврядування
факультету психології та здобувачі вищої освіти першого курсу факультету
управління та економічної безпеки.
5.9.2. З метою залучення молоді до сфери духовної творчості
та культурного самовдосконалення, організації змістовного дозвілля особового
складу університету, покращення патріотичного та естетичного виховання
здобувачів вищої освіти 23.10.2019 було проведено фотоконкурс. За звання
кращого фотографа ЛьвДУВС боролися 20 конкурсантів, які представили
на розсуд журі серію світлин. Міні виставку робіт учасників конкурсу можна
подивитися у фойє центру дозвілля.
5.9.3. 13.11.2019 року відбувся святковий концерт з нагоди Міжнародного
дня студента за участю здобувачів вищої освіти факультетів ЛьвДУВС. Кожен
із факультетів представив власну концертну програму, яка складалася
з декламування віршів, хореографії, театральних постановок, вокальних
композицій, інструментальних номерів та гумористичних сценок.
5.9.4. 27.11.2019 року у ЛьвДУВС вшанували пам'ять жертв Голодомору.
Впродовж вечора присутні в залі спостерігали зі світлин, проєктованих на сцену,
трагічні картини нелюдських страждань українського народу від штучно
створеного голоду. Здобувачі вищої освіти відтворили на сцені театралізоване
дійство про жахливі події голодних років, декламували вірші та співали
тематичні пісні. На завершення вечора під удари метронома зал хвилиною
мовчання вшанував мільйони винищених у Голодоморі.
У листопаді здобувачі вищої освіти юридичного факультету, факультету
психології та факультету управління та економічної безпеки долучилися
до благодійної акції «Простягни руку допомоги» до Дня пам’яті жертв
Голодомору. Студенти відвідували геріатричний пансіонат, поранених бійців
у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, придбали для них
телефон-рацію, солодощі, одяг, засоби першої необхідності.
У рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору на факультетах було
проведено захід «Запали свічку пам’яті», в якому взяли участь науковопедагогічні працівники та здобувачі вищої освіти.
5.9.5. 11.12.2019 у центрі дозвілля відбувся святковий концерт «Україна
колядує». У концерті взяли участь працівники, здобувачі вищої освіти ЛьвДУВС
та вихованці Львівської правничої гімназії.
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5.9.10. У період з 11 по 26 вересня 2019 року (фотографування
на виготовлення службового посвідчення) усіх курсантів І-х курсів ІПФПНП
ознайомлено з експозиціями Народного музею ЛьвДУВС.
5.10. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 17.09.2014 № 284 «Про
закріплення факультетів ЛьвДУВС за школами інтернатного типу» факультети
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС
закріплено за навчальними закладами інтернатного типу м. Львова.
Здобувачі вищої освіти ЛьвДУВС з подарунками відвідали вихованців
спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів м. Львова та області.
5.11. Протягом вересня-листопада 2019 року понад 440 здобувачів вищої
освіти ЛьвДУВС відвідали музеї визвольної боротьби, історичних цінностей
та пам’яток архітектури м. Львова.
5.12. З метою ефективного здійснення заходів щодо профілактики
надзвичайних подій серед особового складу, надання особливої уваги існуючим
проблемам і труднощам у новоприйнятих на службу й навчання осіб,
недопущення проявів суїцидальної активності та вивчення всіх чинників, які
негативно впливають на навчання та службу, працівниками відділення
психологічного забезпечення відділу кадрового забезпечення (далі – ВПЗ ВКЗ)
ЛьвДУВС 20.11.2019 проведено 1-й етап двоетапного соціально-психологічного
дослідження «Адаптація» в колективах курсантів 1-х курсів в НТВ «Верещиця».
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
(вих. № 12/74 від 12.12.2019, вих. № 12/75 від 12.12.2019, вих. № 12/76
від 12.12.2019).
5.13. На виконання вимог доручення ЛьвДУВС від 30.08.2019 № 48 «Про
вивчення соціально-психологічного клімату та проведення психодіагностичного
обстеження у підрозділах ЛьвДУВС» з метою визначення рівня соціальнопсихологічного клімату в підрозділах, чинників, які впливають на ефективність
виконання службових обов’язків, вивчення рейтингу керівників та їх ролі
в організації освітнього процесу та службової діяльності за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ проведено вивчення соціально-психологічного клімату
у 37 підрозділах університету, у тому числі: 21 – постійного складу та
16 – перемінного складу.
За результатами проведених досліджень випадків нестійкого
та 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.
Довідки за результатами проведених вивчень соціально-психологічного
клімату надано керівництву підрозділів для використання в організації
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та проведенні заходів індивідуально-виховного та соціально-психологічного
характеру.
5.14. З метою належного здійснення заходів психопрофілактичного
характеру за звітний період працівниками ВПЗ ВКЗ проведено
864 індивідуальних психологічних консультацій з особовим складом, у тому
числі: 144 – з постійним та 720 – з перемінним складом університету.
5.15. З метою здійснення своєчасного контролю за особливостями
психоемоційного стану працівників та курсантів ЛьвДУВС за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ проведено 819 психодіагностичних обстежень особового
складу, у тому числі: 76 – постійного складу та 743 – перемінного складу.
За результатами проведених обстежень осіб, які за своїми особистісними
якостями не відповідають вимогам щодо навчання та служби у ЗВО МВС
України, не виявлено.
VI. Забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
6.1. На факультетах №№1, 2, 3 ІПФПНП відповідно до вимог Положення
про оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти у ЛьвДУВС
забезпечено проведення у здобувачів вищої освіти університету замірів
залишкових знань. На факультетах ЛьвДУВС, що здійснюють освітню діяльність
за кошти юридичних та фізичних осіб заміри залишкових знань у звітному
періоді не проводилося.
Відповідно до доручення ЛьвДУВС від 06.02.2020 № 7 “Про проведення
ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін у 20192020 навчальному році” планується проведення ректорських контрольних робіт.
6.2. Протягом 1-го семестру навчально-методичним відділом у співпраці
з факультетами та кафедрами ЛьвДУВС проводилась робота щодо приведення
у відповідність навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,
визначеним в освітній програмі компетентностям у межах спеціальності
та освітнього ступеня.
6.3. На виконання листа Міністерства внутрішніх справ України
від 16.03.2010 № 43/334 «Про направлення Методичних рекомендацій», наказу
ЛьвДУВС від 31.12.2010 № 514 «Про визначення рейтингу науково-педагогічних
працівників», наказу ЛьвДУВС від 24.02.2011 № 55 «Про зміни до вихідних
даних для розрахунку індивідуального рейтингу науково-педагогічних
працівників» навчально-методичним відділом університету опрацьовано вихідні
дані зі змінами, що дозволило визначити рейтинг науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС за 2018/2019 навчальний рік.
Навчально-методичним відділом ЛьвДУВС розроблено нову редакцію
положення «Про визначення рейтингу науково-педагогічних працівників
ЛьвДУВС».
6.5. До навчальних та робочих навчальних програм навчальних дисциплін
та програм атестації передбачених навчальним планом спеціальностей, які
затверджені державним стандартом (освітньою програмою) внесено зміни
та доповнення, щодо змісту компетентностей випускників.

25

6.6. Факультетами ІПФПНП ЛьвДУВС організовано відповідність
практичної підготовки здобувачів вищої освіти у територіальних органах
Національної поліції спеціалізації, за якою здійснюється їх підготовка
в університеті.
6.8. Кафедрами факультетів університету забезпечується проходження
стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
на суміжних кафедрах закладів вищої освіти згідно з основним змістом,
передбаченим функціональними обов’язками та посадовими інструкціями
науково-педагогічних працівників, а також у відповідності до їх діяльності
та Плану ЛьвДУВС про підвищення кваліфікації.
6.9, 6.10. Кафедрами факультетів ЛьвДУВС забезпечено якісний склад
Проєктних груп за спеціальностями та освітніми програмами відповідно
до ліцензійних вимог для освітніх, освітньо-наукових ступенів та якісний склад
науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес відповідно
до ліцензійних вимог для кожного освітнього, освітньо-наукового ступенів
у межах освітньо-професійних програм.
У звітному періоді зміни до проєктних груп освітньо-професійних програм
підготовки здобувачів вищої освіти юридичного факультету не вносилися.
6.11. На виконання Положення про антиплагіатну систему у ЛьвДУВС,
затвердженого наказом ЛьвДУВС від 05.07.2018 № 160 усі кваліфікаційні
(магістерські) роботи здобувачів освітнього ступеня “Магістр” проходять
перевірку на виявлення академічного плагіату за допомогою інтернет-системи
Strike Plagiarism відповідно до графіку, та інших наукових робіт – за потребою.
6.12.Факультетами №№ 1, 2, 3 ІПФПНП вжито заходів щодо приведення
у відповідність до стандарту вищої освіти України та типової освітньопрофесійної програми МВС України (ОПП) бакалаврського рівня
за спеціальністю «Право» (ОПП на сайті ЛьвДУВС).
6.13. Факультетами №№ 1, 2, 3 ІПФПНП вжито заходів щодо приведення
у відповідність до стандарту вищої освіти України та типової освітньопрофесійної програми МВС України (ОПП) бакалаврського та магістерського
рівня за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».
6.14. У звітному періоді підготовлено матеріали та отримано ліцензії
на здійснення освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«Кваліфікований
робітник»
спеціальностей:
5169
«Охоронець»
та 5169 «Охоронник» (наказ МОН від 14.01.2020 № 14/Л).
6.15. Деканом факультету управління та економічної безпеки спільно
із членами проєктної групи із підготовки освітньо-професійної програми
«Фінансова розвідка» та науково-педагогічними працівниками факультету
підготовлено усі необхідні матеріали для акредитації освітньо-професійної
програми «Фінансова розвідка» магістерського рівня за ліцензованою
спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Освітньопрофесійна програма розроблена і впроваджена відповідно з концептуальним
напрямом освітньої діяльності ЛьвДУВС.
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VІІ. Зміцнення службової дисципліни та законності.
Запобігання корупції
7.1. На виконання вимог пункту 2.5.1 Положення про практичну
підготовку слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України
затвердженого наказом МВС України від 27.06.2013 № 621, Інструкції
про порядок переведення Національної поліції України на посилений варіант
службової діяльності, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ
України від 10.12.2015 № 1560, листа Головного управління Національної поліції
у Львівській області від 09.12.2019 № 2160/01/15-19 «Про залучення особового
складу» та з метою належного забезпечення публічної безпеки і порядку,
попередженні можливих адміністративних і кримінальних правопорушень під
час святкування Католицького Різдва 25 грудня 2019 року особовий склад
ЛьвДУВС залучався у спільні патрульні наряди в центральну частину міста
Львова з працівниками поліції Галицького ВП ГУНП у Львівській області
в кількості 30 осіб.
7.2. Здійснювався постійний контроль за станом забезпечення режиму
секретності 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 (1/1035 від 11.09.2019, 1/1039 від 16.09.2019, 1/1045
від 23.09.2019, 1/1046 від 23.09.2019, 1/1047 від 23.09.2019, 1/1055 від 26.09.2019,
1/1056 від 26.09.2019,1/1082 від 03.10.2019, 1/1194 від 25.10.2019, 1/1195
від 25.10.2019, 1/1196 від 25.10.2019, 1/1197 від 25.10.2019, 1/1198 від 25.10.2019,
1/1519 від 25.11.2019, 1/1520 від 25.11.2019, 1/1521 від 26.11.2019, 1/1562
від 06.12.2019, 1/1563 від 06.12.2019, 1/1564 від 06.12.2019, 1/1702 від 17.12.2019,
1/1741 від 20.12.2019, 1/1745 від 23.12.2019, 1/1768 від 23.12.2019, 1/1769 від
23.12.2019, 1/1864 від 24.12.2019, 1/1865 від 24.12.2019, 1/1866 від 24.12.2019,
1/1870 від 26.12.2019 1/1871 від 26.12.2019 та розглядалися на засіданнях
ректорату (протокол №7 від 15.10.2019, протокол №19 від 13.01.2020).
7.3. Організовано та проведено заняття з режиму секретності
з працівниками університету, котрі мають допуск до державної таємниці
(тематичний план проведення занять з працівниками ЛьвДУВС котрі мають
допуск до державної таємниці 1/869 від 17.07.2019).
7.4. Структурними підрозділами забезпечуються вимоги наказу
ЛьвДУВС від 30.08.2019 № 50 «Про заходи щодо покращення дисципліни
у 2019-2020 н.р.», зокрема щодо заборони керування транспортними засобами
без необхідних документів, дотримання Правил дорожнього руху України
та виключення фактів зловживання алкогольними напоями, вживання
наркотичних і психотропних речовин, дотримання правил зберігання та техніки
безпеки при поводженні з мисливською вогнепальною зброєю, щодо
недопущення надзвичайних подій у робочий час.
7.5. Керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС протягом вересня –
грудня 2019 року проводилися заходи щодо забезпечення виконання особовим
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складом вимог Закону України «Про запобігання корупції», наказу МВС України
від 22.02.2019 № 121 «Про затвердження Антикорупційної програми
Міністерства внутрішніх справ України на 2019 рік» та наказу ЛьвДУВС
від 11.03.2019 № 48 «Про затвердження Антикорупційної програми Львівського
державного університету внутрішніх справ на 2019 рік».
Також систематично проводилася роз’яснювальна робота з постійним
особовим складом щодо відповідальності працівників ЛьвДУВС за вчинення
протиправних дій відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України.
До науково-практичних заходів на антикорупційну тематику (конференцій,
семінарів, круглих столів), які проходили у ЛьвДУВС, залучалися представники
Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС України,
Громадської ради при МВС України, Головних управлінь Національної поліції,
прокуратури, Національного антикорупційного бюро України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Головного управління по боротьбі
з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби
безпеки України, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС
України, інших закладів вищої освіти, представники судової гілки влади
та громадськості, а також партнера ЛьвДУВС – Консультативної місії
Європейського Союзу.
7.6. Заходи щодо зміцнення дисципліни і законності, запобігання
надзвичайним подіям та корупційним проявам ЛьвДУВС здійснюються
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про
Національну поліцію» та нормативних документів МВС України
та Національної поліції України. Стан дисципліни і законності та запобігання
надзвичайним подіям за участю особового складу ЛьвДУВС розглядається
щотижнево на засіданнях ректорату ЛьвДУВС та щомісячно на факультетах
ІПФПНП ЛьвДУВС під час підведення підсумків дисциплінарної практики
(заслуховуються порушники навчальної та службової дисципліни, аналізуються
причини і умови, які призводять до порушень дисципліни і законності, а також
вживаються відповідні заходи реагування).
Керівники структурних підрозділів ЛьвДУВС на інструктажах нарядів,
перед скеруванням для проходження практики, перед наданням чергових
відпусток та вихідних Днів із підпорядкованим особовим складом проводять
роз’яснювальну роботу щодо недопущення порушень дисципліни та законності,
Правил дорожнього руху України, недопустимості керування транспортними
засобами в стані сп’яніння, а також щодо кримінальної та адміністративної
відповідальності за вчинення таких правопорушень.
За фактами порушень працівниками ЛьвДУВС службової дисципліни
та законодавства проводяться службові розслідування та перевірки відповідно
до вимог Дисциплінарного статуту Національної поліції України та наказу МВС
України від 07.11.2018 № 893 «Про реалізацію окремих положень
Дисциплінарного статуту Національної поліції України.
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7.7. Відповідно до вимог Методичних рекомендацій МВС України
від 31.12.2010 в структурних підрозділах ЛьвДУВС щомісячно проводяться «Дні
дисципліни». Постійно доводяться до особового складу ухвали ректорату щодо
дотримання транспортної дисципліни та законності.
Систематично проводяться інструктажі щодо дотримання службової
та транспортної
дисципліни,
недопущення
будь-яких
вчинків,
що дискредитують звання працівника Національної поліції, доводяться вимоги
наказів МВС України та ЛьвДУВС щодо зміцнення стану дисципліни
і законності серед особового складу.
7.8. У відповідності до наказу ЛьвДУВС від 18.10.2019 № 261 «Про
переведення поліцейських у Львівському державному університеті внутрішніх
справ на носіння зимового однострою» у зв`язку з переходом на зимову форму
одягу проведено стройові огляди особового складу ЛьвДУВС.
7.9. У ЛьвДУВС проведено тренування особового складу за сигналами
бойового оповіщення з відпрацюванням Схеми оповіщення та збору особового
складу при введенні вищих ступенів бойової готовності.
7.10. Схема оповіщення та збору особового складу ЛьвДУВС у разі
введення особливого періоду відкоригована.
VІІІ. Міжнародне співробітництво
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». Звітну інформацію
щодо цієї роботи було розглянуто на засіданні ректорату ЛьвДУВС 18 листопада
2019 року.
8.2. Звітну інформацію «Про стан та перспективи розвитку міжнародної
діяльності ЛьвДУВС» було розглянуто на засіданні Вченої ради ЛьвДУВС
29 січня 2020 року.
8.3. У ЛьвДУВС за звітний період проведені такі заходи:
- 18 жовтня за сприяння Координатора проєктів ОБСЄ, Асоціації
приватних виконавців України, у рамках проєкту Європейського Союзу «ПравоJustice» на базі ЛьвДУВС було організовано міжнародну українсько-польську
наукову конференцію на тему «Актуальні проблеми виконавчого провадження
в Україні та Польщі».
- 08 листопада за сприяння КМЄС відбулася міжнародна науковопрактична конференція на тему «Теорія та практика протидії злочинності
в сучасних умовах».
У період з 18 листопада по 21 грудня на базі ЛьвДУВС фахівці
Міжнародної програми підвищення кваліфікації для органів кримінального
розслідування Департаменту юстиції США (ІСІТАР) провели навчання
поліцейських офіцерів громад. У тренінгах, організованих у рамках проєкту
міжнародної технічної допомоги «Підтримка і забезпечення сталості реформ
у Національній поліції України», взяли участь 118 поліцейських офіцерів
громад.
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8.4.
Протягом
звітного
періоду
продовжувалася
співпраця
з Консультативною місією Європейського Союзу (далі – КМЄС) в Україні
та її представництвом у м. Львові, зокрема:
1) на базі закладу вищої освіти тренери КМЄС провели тренінг із судової
фотографії для інспекторів-криміналістів із застосуванням кращих практик
Європейського Союзу (23-25 жовтня);
2) для курсантів факультету № 3 Інституту з підготовки фахівців для
підрозділів Національної поліції (далі – ІПФПНП) ЛьвДУВС фахівці КМЄС
провели 5 інтерактивних презентацій:
- щодо взаємодії поліції з громадою та громадського порядку (05, 08
та 14 листопада);
- щодо скандинавської моделі громадської безпеки (26, 27 листопада);
2. Питання співробітництва з Координатором проєктів ОБСЄ в Україні
було обговорено під час робочої зустрічі посла Генріка Вілладсена
з керівництвом ЛьвДУВС, яка відбулася 23 липня на базі закладу вищої освіти.
8.5. Протягом звітного періоду 73 іноземні представники відвідали
ЛьвДУВС та взяли участь у заходах, організованих на базі університету.
8.6. Систематично здійснюється моніторинг грантів та проєктів на предмет
подання заявки щодо участі навчального закладу та науково-практичних
працівників ЛьвДУВС в окремих з них. Інформація про актуальні освітні
програми, гранти та стипендії Європейського Союзу, держав-членів ЄС, США,
Канади тощо регулярно скеровується на електронні адреси структурних
підрозділів ЛьвДУВС та висвітлюються на сайті закладу вищої освіти.
8.7. Інформація про прийом іноземних делегацій та закордонні
відрядження науково-педагогічних працівників і курсантів/студентів
університету із зазначенням результатів поїздки направляється у Департамент
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України
в установленому порядку.
ІX. Зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації.
Профорієнтаційна діяльність
9.1. Упродовж I семестру 2019-2020 н.р. працівниками відділу зв’язків
з громадськістю було підготовлено та оприлюднено на вебсайті ЛьвДУВС
220 публікацій спортивного, наукового, міжнародного та іншого спрямування
(+36; 141 – у I семестрі 2018-2019 н.р.). Забезпечено розміщення інформації про
заплановані заходи у рубриці «Анонси, події» на офіційному вебсайті
університету.
9.2. Для оперативного висвітлення діяльності закладу вищої освіти
працівники відділу зв’язків з громадськістю активно використовують сторінки
у соціальних мережах Facebook, Instagram та Twitter, які успішно функціонують,
а кількість підписувачів на новини університету постійно зростає.
Зокрема, станом на 26.12.2019 число фоловерів у соціальних мережах
становить:
Facebook – 8 454 (+30%, 5 920 – станом на 01.01.2019);
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Instagram – 8 312 (+31%; 5 770 – станом на 01.01.2019);
Twitter – 146 (+34%, 96 – станом на 01.01.2019).
9.3. За звітній період підготовлено й опубліковано на YouTube-каналі та
у соціальних мережах 19 відеоматеріалів.
9.4. Упродовж січня 2020 року відзнято та розміщено у соцмережах
Facebook, Instagram та Telegram 7 відеокоментарів. Зокрема, виступи всіх деканів
ЛьвДУВС про деталі вступу на кожен із факультетів. Крім цього, відеокоментар
заступника відповідального секретаря приймальної комісії ЛьвДУВС Юрія
Назара про вступну кампанію у 2020 році та порядок подачі документів.
9.5. Працівники відділу зв’язків з громадськістю постійно здійснюють
моніторинг матеріалів, розміщених у ЗМІ та мережі Інтернет, що стосуються
діяльності Львівського державного університету внутрішніх справ.
У І семестрі 2019-2020 н.р.:
- на сторінках Інтернет-видань, на вебсайтах Головних управлінь
Національної поліції в областях було опубліковано 53 (+26%; 39 – у I семестрі
2018-2019 н.р.) матеріалів;
- на телеканалах відбулися трансляції 6 (+50%; 3 – у I семестрі 2018-2019
н.р.) телесюжетів за участі керівництва та працівників ЛьвДУВС;
- у друкованому виданні «Юрист» було розміщено 47 (+30%; 33 –
у I семестрі 2018-2019 н.р.) публікацій про діяльність університету.
9.6. Для візуалізації інформації про ЛьвДУВС у звітному періоді
виготовлено: 5000 профорієнтаційних буклетів; 300 календарів настінних;
(по 2000) рекламних буклетів для презентації професій: юриста, психолога,
менеджера у сфері безпеки, фінансового аналітика. Підготовлені до друку
на 2020 рік заплановано виготовити 2000 плакатів профорієнтаційних (44 х 65).
У жовтні 2019 року створено презентаційний відеоролик про Львівський
державний університет внутрішніх справ, забезпечено його розміщення
на сторінці ЛьвДУВС у Facebook, на каналах YouTube та Telegram. Зазначений
відеоролик також активно використовується працівниками університету під час
проведення профорієнтаційних заходів.
Окрім цього, виготовлено 300 квартальних календарів та розроблено макет
настільного календаря на 2020 рік із зазначенням графічного QR-коду,
що містить посилання на вебсайт університету (розділ «Абітурієнту»).
9.7. Протягом звітного періоду в соцмережах і на сайті ЛьвДУВС постійно
розміщалися відео та фотоматеріали про життя ЛьвДУВС, освітні можливості
університету та особливості вступу на факультети державного замовлення.
9.8. З метою інформування громадськості про діяльність університету
організовано роботу щодо видання та розповсюдження газети «Юрист».
9.9. Протягом вересня 2019 року було проведено анкетування здобувачів
вищої освіти набору 2019 року. Про результати анкетування було доведено
на засіданні Вченої Ради ЛьвДУВС 25.09.2019.
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9.10.До 10.09.2019 було розроблено Методичні рекомендації щодо
проведення профорієнтаційної бесіди в загальноосвітніх школах та коледжах
та розіслані на всі факультети та загальноуніверситетські кафедри
для ознайомлення та використання у роботі.
9.11. До 01.10.2019 було проведено заняття на всіх факультетах
та загальноуніверситетських
кафедрах
щодо
порядку
презентації
профорієнтаційних матеріалів про ЛьвДУВС.
9.12. Згідно плану 26.10.2019 та 21.12.2019
було проведено
загальноуніверситетські Дні відкритих дверей.
9.13. У ЛьвДУВС забезпечено регулярне проведення роз’яснювальної
та профорієнтаційної роботи серед потенційних абітурієнтів з метою
забезпечення комплектування університету. Результати роботи за місяць
подаються до розгляду на засіданні ректорату.
9.14. У першому семестрі проведено 14 виїзних Днів відкритих дверей:
району; 22.10.2019 Обласний Центр зайнятості; 24.10.2019 м. Стрий; 12.11.219 м.
Жидачів; 15.11.2019 м. Миколаїв; 20.11.2019 с. Запитів та смт. Новий Яричів
Кам’янка Бузького району; 22.11.2019 м. Бібрка Перемишлянського району;
26.11.2019 Львівська Правнича гімназія; 28.11.2019 м. Перемишляни; 29.11.2019
декан факультету №1 Олексій Авраменко зустрічався з представниками
кадрового апарату ГУНП у Рівненській області, та учнями шкіл області;
10.12.2019 декан факультету № 3 Степан Гнатюк взяв участь у
профорієнтаційних заходах, що організовувало ГУ НП в Херсонській області.
13.12.2019 Луцький Ліцей Волинської області.
9.15. 06.12.2019 проведено День відкритих дверей на юридичному
факультеті, який відвідали студенти Технологічного коледжу НУ «ЛП»; ЛТЕК
НУ «ЛП», учні Львівської правничої гімназії, Ліцею «Галицький» та ЗОШ № 47.
Загальна кількість абітурієнтів, які були присутні - 50 осіб. Учням ЗОШ
та студентам коледжів транслювався відеоролик про юридичний факультет,
проводилася профорієнтаційна бесіда та було роздано буклети.
Науково-педагогічні працівники факультету психології систематично
беруть участь у днях відкритих дверей у ЛьвДУВС за графіком; 13 грудня День
відкритих дверей було проведено на факультеті психології за адресою
Кривоноса,1. Цього дня завітали кілька десятків гостей із різних районів
Львівщини та Тернопільщини. Також в рамках заходу відбулась презентація
факультету психології, проведена деканом факультету психології професором,
д.ю.н. З.Кісіль. Для якісного та результативного проведення профорієнтаційної
роботи здійснено також низку заходів:
- продовжується ведення сторінки факультету психології у соцмережі
«Фейсбук», у якій активно висвітлюються події, якими живе університет
та факультет, зокрема, (https://www.facebook.com/faculty. of.psychology7/);
- за 1 семестр науково-педагогічними працівниками факультету
психології проведено профорієнтаційну роботу у 18 закладах освіти та охоплено
понад 700 осіб.
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Також щороку керівництво факультету надсилає листи-подяки батькам та
школам, де навчались вступники, що сприяє заохоченню школярів до навчання
в нашому ЗВО та належному інформуванню. З метою популяризації освітнього
ступеня «магістр» за спеціальністю 053 «Психологія» проведено зустріч
з цьогорічними випускниками-четвертокурсниками, де було наголошено про
необхідність якісної підготовки до ЗНО з іноземної мови.
З метою формування мотивації щодо вступу на факультет у випускників
шкіл та коледжів 06 грудня 2019 року на факультеті управління та економічної
безпеки було проведено День відкритих дверей, участь у якому взяли учні
загальноосвітніх шкіл м. Львова та Львівської області. Присутнім була
представлена профорієнтаційна програма «Виклики з майбутнього».
9.16. За перший семестр 2019-2020 н.р. працівники, курсанти та студенти
університету здійснили 293 зустрічі - 19355 присутніх. З них 26 в рамках акції
«Відвідай рідну школу». Учнів та студентів ліцеїв, коледжів, технікумів
ознайомлювали
зі
структурою
університету,
матеріально-технічним
забезпеченням, умовами навчання, правилами прийому та особливостями вступу
на факультети за державним замовленням.
9.17. Протягом першого півріччя 2019-2020 навчального року
факультетами не проводилися зустрічі із працівниками ГУНП, однак в рамках
профорієнтаційної роботи заплановано відвідати ГУНП у Львівській,
Тернопільській та інших областях.
9.18. Періодично проводяться зустрічі керівництва центру післядипломної
освіти, заочного та дистанційного навчання ЛьвДУВС із здобувачами вищої освіти
освітнього ступеня «Бакалавр», щодо формування мотивації у випускників
до вступу на магістратуру університету.
9.19. Зустрічей з випускниками бакалаврату ЛьвДУВС із випускниками
магістратури у звітному періоді не проводилось.
Заплановано зустріч здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “Магістр”
центру післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання ЛьвДУВС
із завідувачем відділення організації освітньо – наукової підготовки
(докторантури та аспірантури) задля ознайомлення з умовами вступу
на аспірантуру.
З метою формування мотивації у випускників щодо вступу в аспірантуру
деканами факультетів систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо
можливості вступу в аспірантуру університету.
9.20. З метою ознайомлення потенційних здобувачів вищої освіти, інших
гостей університету з науковими здобутками, 26.10.19 та 21.12.19 у Центрі
дозвілля під час проведення Днів відкритих дверей, 17.10.19 під час проведення
Семінар-наради щодо актуальних питань психологічного забезпечення
освітнього процесу у закладах вищої освіти МВС України, 18.10.2019 науковопрактичної конференції «Психічне здоров'я особистості у кризовому
суспільстві» було організовано виставки праць науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС.
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Х. Фінансове забезпечення
10.1. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, розрахунків
та інших статей балансу станом на 01.11.2019, відповідно до наказу Міністерства
фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення
про інвентаризацію активів та зобов’язань».
10.2. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС підготовлено та подано звіти до ДФОП МВС України станом
на 01.10.2019 – лист від 10.10.2019 №4/8-151, станом на 01.01.2020 - лист
від 14.01.2020 №4/8-6. Підготовлено та подано звіти до ГУДКСУ у Львівській
області квартальний звіт станом на 01.10.2019 лист від 10.10.2019 №4/8-151,
річний – станом на 01.01.2020 - лист від 17.01.2020 №4/8-9. Звіти
про заборгованість університету (ф.№7) від 09.09.2019 №4/8-140; від 09.10.2019
№4/8-152; від 08.11.2019 №4/8-164; від 09.12.2019 №4/8-183. Підготовлено
та подано податкову звітність:
Звіти про нарахування ПДФО, що утримується з грошового забезпечення,
одержаного військовослужбовцями та особами рядового та начальницького
складу, виплати щомісячної грошової компенсації втрат у зв’язку з утриманням
цього податку за ІV квартал – від 15.01.2020 № 9330154492.
Податкові декларації з екологічного податку - від 18.10.2019
№№ 9244061128, 9243660890; від 20.01.2020 №9332157782, від 23.01.2020
№9332615398.
Звіти про суми податкових пільг - від 20.01.2020 №9332190324.
Податкові декларації з ПДВ - №9243795208 від 18.10.2019, №9274812327
від 10.11.2019, №9305244410 від 18.12.201, № 9331460758 від 17.01.2019.
Звіт про нарахування доходів (прибутків) неприбуткової організації
за 2019 рік №9332286485 від 20.01.2020.
Звіт 1 ДФ:
- 09.10.2019 №№9233813847, 9233817302, 9233819941,
- 10.10.2019 № 9355256462,
- 18.10.2019 №9243577425,
- 08.01.2020 № 9318618466,
- 09.01.2020 №№ 9320516233, 99320517968, 9320520601.
Персоніфікація - від 11.10.2019 №363712, 06.11.2019 №147984, 03.12.2019
б/н, від 09.01.2020 №168863.
Підготовлені та подані звіти до Головного управління статистики
у Львівській області:
- капітальні інвестиції : за ІІІ квартал 2019 – від 24.10.2019 №9003005939,
за ІV квартал 2019 – від 25.01.2020 №9004183848.
- звіт про обсяги реалізованих послуг - за ІІІ квартал 2019 від 08.10.2019
№9002769555; за ІV квартал 2019 від 20.01.2020 №9003918661.
- звіт з праці 1-ПВ (місячна) – від 08.10.2019 №9002739493, від 08.11.2019
№9003266984, від 02.12.2019 №9003347711, від 09.01.2020 - №9003759970.
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10.3. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС розроблено зміни до кошторисів від 20.09.2019 № 15/1-3669,
від 10.10.2019 №15/1-3915, від 22.10.2019 №15/1-4075, від 25.10.2019 №15/14116, від 25.10.2019 № 15/1-4153, від 01.11.2019 №15/1-4241, від 25.11.2019
№15/1-4556, від 05.12.2019 №15/1-4659, від 19.12.2019 №15/1-4763,
від 20.12.2019 №15/1-4740, від 16.12.2019 №18828/15-2019, від 16.12.2019
№18829/15-2019, від 18.12.2019 №15/1-4757, від 20.12.2019 №15/1-4740,
від 23.12.2019 №15/1-4832.
10.4. Спільно з відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського
обліку юридичний факультет, факультети психології, управління та економічної
безпеки, центру післядипломної освіти заочного та дистанційного навчання
ЛьвДУВС провели звірку даних про оплату вартості навчання здобувачами
вищої освіти. Станом на 01.01.2020 року заборгованості за навчання не було.
10.5. Для якісного забезпечення освітнього процесу, роботи структурних
підрозділів, з урахуванням напрямків підготовки фахівців та дотриманням
акредитаційних і ліцензійних вимог проведено передплату періодичних видань
– 16 комплектів журналів та 6 комплектів газет на І півріччя 2020 року
на загальну суму 18684 гривні 15 коп.
ХІ. Матеріально-технічне, медичне та ресурсне забезпечення
11.1. В жовтні 2019 року забезпечено перемінний особовий склад
університету одностроєм поліцейських згідно розрахунку.
11.2. Посадовими особами ЛьвДУВС щомісячно проводяться перевірки
стану збереження майна озброєння в кімнаті зберігання зброї чергових ЛьвДУВС
(вул. Городоцька, 26 та НТВ «Верещиця»). Результати перевірок відображаються
в журналах перевірок.
11.3. За звітний період вогнепальну зброю та засоби індивідуального
захисту за працівниками з числа перемінного та постійного особового складу
ЛьвДУВС не закріплювали.
11.4. За звітний період групою зв'язку в межах своїх повноважень
раціонально використовувалися та належно експлуатувалися засоби зв'язку,
здійснювався їх профілактичний і поточний ремонт.
Відновлено лінії зв’язку, сигналізації та відеонагляду після капітального
ремонту даху на території по вул. Городоцькій, 26.
Відновлено радіозв’язок між черговою службою по вул. Городоцька, 26
та НТВ «Верещиця».
Спільно із працівниками ПАТ «Укртелеком» проведено ремонт
телефонного кабелю системи зв’язку на території по вул. Замарстинівській, 9.
Розширено внутрішній зв’язок АТС Siemens для керівників служб
із структурними підрозділами ЛьвДУВС.
Замінено дві відеокамери, що технічно застаріли (здійснювали запис відео
у монохромному режимі) зі сторони вул. Городоцької, 26.
Встановлено дві відеокамери по вул. Кривоноса, 1, а саме: речовий склад
та між хостелом і майбутнім гуртожитком (стоянка автомобілів).
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Обладнано два приміщення комп’ютерних класів охоронною
сигналізацією в центрі післядипломної освіти заочного та дистанційного
навчання ІПФПНП ЛьвДУВС з виведенням на пульт до чергової служби
по вул. Кривоноса, 1.
На територію по вул. Городоцькій, 26 спільно із працівниками
ПАТ «Укртелеком» заведено оптоволоконний кабель.
11.5. Частково проведено капітальний ремонт даху корпусу А-1 НТВ
«Верещиця» (тренінговий центр і медпункт). Кошторисна вартість будівельних
робіт складає 828 тис. грн. Виконано робіт на суму 426,8 тис. грн. Об’єкт
перехідний на 2020 рік.
11.6. Проведено капітальний ремонт даху корпусу А-2, НТВ «Верещиця».
Кошторисна вартість будівельних робіт 725,6 тис. грн.
11.7. Проведено капітальний ремонт даху корпусу Д-2 НТВ «Верещиця».
Кошторисна вартість будівельних робіт 829,8 тис. грн.
11.8. Частково проведено капітальний ремонт даху об’єкту тир (ангар У-1)
НТВ «Верещиця». Кошторисна вартість будівельних робіт складає 1499 тис. грн.
Виконано робіт на суму 516,4 тис. грн. Об’єкт перехідний на 2020 рік
11.9. Проведено капітальний ремонт приміщень корпусу Г-2 по
вул. Кривоноса,1. Вартість будівельних робіт 1044,3 тис. грн.
11.10. Перед початком опалювального сезону 2019 року у ЛьвДУВС
підготовлено необхідну дозвільну документацію на його відкриття.
11.11. З переможцем відкритих торгів ТзОВ «ЮГ-ГАЗ» укладено угода
на закупівлю природного газу на 2020 рік на загальну суму 2 927 377,80 грн.
За результатами переговорної процедури укладено договір з ТзОВ
«Львівенергозбут» на закупівлю електричної енергії на загальну
суму 2 560 000,00 грн.
Укладено договір з ЛМКП «Львівводоканал» на 2020 рік для об’єктів
ЛьвДУВС у м.Львові по вул. Городоцька,26, Замарстинівська, 9, та Кривоноса,1
на послуги з розподілу води (водопостачання) на суму 136 200 грн. 00 коп., ПДВ
22 700 грн. 00 коп. та на послуги з відведення стічних вод (водовідведення) на
суму 144 600 грн. 00 коп., ПДВ 24 100 грн.00 коп.
11.12. Тендерним комітетом постійно формуються плани державних
закупівель на закупівлю товарів, робіт та послуг та додатки до нього, які
оприлюднюється на вебпорталі Уповноваженого органу. Крім цього, тендерним
комітетом на вебпорталі оприлюднюються звіти про укладені договори
на предмет закупівлі, вартість якого перевищує 50 000,00 грн, а також звіти
по укладених договорах по переговорних процедурах та відкритих торгах.
Всього за звітний період оприлюднено:
- 4 плани державних закупівель на загальну суму 6 705 000,00 грн.;
- 96 додатків до плану з очікувальною вартістю закупівлі 8 164 732,87 грн;
- 272 звіти про укладені договори на загальну суму 9 876 712,98 грн.;
- 6 звітів по виконання договорів, укладених за процедурою відкритих
торгів на загальну суму 2 100 125,00 грн.
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11.13. За звітний період тендерним комітетом проведено 4 процедури
відкритих торгів з очікувально вартістю 6 705 000,00 грн, за результатами яких
з переможцями укладено договорів на загальну суму 3 607 326,80 грн, в тому
числі на закупівлю:
- ліжок дерев'яних та матраців ортопедичних - 145 850,00 грн;
- газового палива – 2 927 377,80 грн;
- картоплі - 264 000,00 грн;
- настільних комп'ютерів – 270 099,00 грн.
11.14. Харчування курсантів ЛьвДУВС здійснюється з дотриманням норми
№ 1-загальновійськова, яка затверджена Постановою 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 Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту».
11.15. У структурних підрозділах ЛьвДУВС організовано проведення
інструктажів із постійним та перемінним особовим складом ЛьвДУВС щодо
дотримання вимог пожежної безпеки та дій на випадок пожежі.
11.16. У ЛьвДУВС щоквартально проводилась перевірка стану
протипожежної безпеки територій та приміщень за адресами: м. Львів,
вул. Городоцька, 26, вул. Замарстинівська, 9, вул. Кривоноса, і та НТВ
«Верещиця».
11.17. У вересні 2019 року проводився медичний огляд курсантів IIIV курсів факультетів № 1, 2, 3 ІПФНПН ЛьвДУВС, на диспансерному обліку
перебуває 9 курсантів.
11.18. У листопаді 2019 року з курсантами I-IV курсів факультетів № 1, 2,
3 ІПФНПН ЛьвДУВС проводились бесіди щодо профілактики ГРВІ та грипу,
а також важливість вакцинації від грипу, як основний метод профілактики.
11.19. Здійснюється дієвий контроль за проходженням обов’язкових
медоглядів двічі на рік працівників харчоблоку, результати фіксуються
у журналі обліку. Наступний медичний огляд заплановано на березень 2020.
11.20. У ЛьвДУВС проводяться заняття в системі службової підготовки
з постійним складом університету згідно з планом занять.
ХІІ. Юридичний супровід діяльності університету
12.1. У I семестрі 2019-2020 навчального року у ЛьвДУВС залучено
здобувачів вищої освіти університету до надання безоплатної правової допомоги
в рамках діяльності Юридично-консультаційного центру (Юридичної клініки).
Розроблені та затверджені графіки чергувань в Юридичній клініці, заведений
журнал прийому громадян, журнал рапортів та анкет курсантів. До надання
правової допомоги були залучені 7 студентів юридичного факультету.
За звітний період надано безоплатну правову допомогу 18 громадянам
та проведено 2 правопросвітніх заходів у загальноосвітніх закладах м. Львова.
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12.2. Юридичною службою ЛьвДУВС здійснюється перевірка
на відповідність законодавству наказів, інших
нормативно-правових
та розпорядчих актів, що подаються на підпис керівництву університету.
Працівники відділення юридичного забезпечення до подання на підпис
керівникові проєктів наказів, інструкцій, положень та інших локальних
нормативно-правових актів у звітному періоді перевіряли їх відповідність
чинному законодавству.
Юридична служба при перевірці проєктів документів правового характеру
(локальних нормативних актів та ін.) на відповідність чинному законодавству
брала до уваги, що за наявності протиріч між нормативно-правовими актами
різного рівня потрібно керуватися ст. 8 Конституції України. Закони та інші
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні
відповідати їй.
Так за пропозицією юридичної служби наказом від 19.11.2019 № 1314 о/с
було внесено зміни до наказів ЛьвДУВС від 31.08.2018 № 965 о/с, від 27.06.2019
№ 649 о/с та від 03 10.2017 № 927 о/с.
12.3. Відділенням юридичного забезпечення ЛьвДУВС проведена
відповідна робота по відшкодуванню витрат, затрачених на випускників
університету та Прикарпатського юридичного інституту (далі – ПЮІ) ЛьвДУВС,
котрі не відпрацювали в органах внутрішніх справ (далі – ОВС) 3- х років після
закінчення навчання. Із комплектуючих підрозділів Національної поліції
України надійшла інформація (за період часу 2007–2019 р.р.) стосовно
440 звільнених з ОВС молодих фахівців, що не відпрацювали 3 років в ОВС після
закінчення навчання у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) МВС України. З них
343 особи навчались у ЛьвДУВС, решта 97 осіб навчались у ПЮІ ЛьвДУВС.
Стосовно 419 молодих фахівців направлено у відповідні суди позовні заяви,
судами задоволено 277 позови на суму 3 773 900 грн. За результатами проведеної
претензійної роботи, 60 осіб відшкодували заборгованість добровільно (без
судових рішень) на суму 1 017 954 грн., продовжують відшкодовувати
добровільно 290 осіб. На рахунки ЛьвДУВС поступило 4 173 800 грн. у т. ч. 792
123 грн. у поточному році.
Відносно 51 особи підстави стягувати кошти відпали у зв’язку з їх
поновленням в ОВС (Національній поліції), помилковим скеруванням матеріалів
до ЛьвДУВС, щодо 19 осіб збираються документи, необхідні для подання
позовів та встановлюється сума витрат, затрачених на їх утримання у ЗВО,
а також проводиться претензійна робота.
Протягом 2019 року повністю відшкодували заборгованість 32 молодих
фахівців на загальну суму 451 661 грн., з них 20 осіб згідно судових рішень через
органи державної виконавчої служби (302 400 грн.), а решта 12 осіб добровільно
(149 261 грн.). У поточному році укладено 9 договорів зі звільненими молодими
фахівцями про відшкодування 286 685 грн. протягом року. Також у звітному
періоді судами було задоволено 11 позовних заяв до молодих фахівців
на загальну суму 171 357 грн. (у т.ч. по справам минулих років), подано
25 позовів на загальну суму 716 765 грн.
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Протягом 2019 року повністю відшкодували заборгованість 17 звільнених
курсантів на загальну суму 274 164 грн., з них 1 особа згідно судового рішення
(7 280 грн ), решта 13 осіб відшкодувала добровільно (274 164 грн), також
у поточному році укладено 7 договорів зі звільненими курсантами
про відшкодування протягом року 241 574 грн.
У звітному періоді було задоволено 5 позовів до звільнених курсантів
на загальну суму 131 187 грн. (у т.ч. по справам минулих років) та подано
15 позовів на суму 524 745 грн.
У 2019 році було відраховано з числа курсантів ЛьвДУВС 17 осіб. З них
3 особи відшкодували борг повністю, а ще 8 осіб продовжують відшкодовувати
борг добровільно.
До всіх звільнених курсантів та фахівців подано претензії
про відшкодування витрат ЗВО на їх утримання, після чого, у разі відсутності
добровільного відшкодування ЛьвДУВС здійснює таке в судовому порядку.
У 2019 році ЛьвДУВС також проводилась претензійна робота, у ході якої
було пред’явлено 105 претензій до звільнених молодих фахівців та курсантів.
У зв’язку з виконанням судових рішень подано 97 заяв про відкриття
виконавчого провадження та 102 запити про хід виконавчого провадження, в 11ти випадках на дії державних виконавців подавались відповідні скарги.
12.4. З метою забезпечення фінансової стабільності ЛьвДУВС
та врегулювання відносин із надання освітніх послуг керівництвом факультетів
забезпечено укладання договорів про надання платних освітніх послуг
із здобувачами вищої освіти, що були зараховані на навчання у 20192020 навчальному році.
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