ДОВІДКА
Про виконання Плану основних заходів
Львівського державного університету
внутрішніх справ за ІІ семестр
2018-2019 навчального року

І. У Львівському державному університеті внутрішніх справ (далі –
ЛьвДУВС) План основних заходів на 2018-2019 н.р. (далі – План) схвалено
на засіданні Вченої ради (протокол № 11 від 27.06.2018) та затверджено
наказом ректора від 05.07.2018 № 160. Довідка підготовлена за доповідними
записками керівників структурних підрозділів ЛьвДУВС про виконання
Плану за ІІ семестр 2018-2019 навчального року, узагальнена за тематичними
розділами Плану.
ІІ. Організаційні заходи. Управлінська та службова діяльність
2.1. Відповідно до Плану роботи Вченої ради ЛьвДУВС за ІІ семестр
2018-2019 навчального року в університеті відбулося 6 засідань Вченої ради,
на яких було розглянуто 83 питання, які охоплюють основні напрями
діяльності університету, а саме: навчально-методична робота – 22, наукова
робота – 11, редакційно-видавнича діяльність – 12, робота з кадрами – 11,
організаційного характеру – 15, матеріально-технічного забезпечення – 3,
профорієнтаційної роботи та міжнародного співробітництва – 3; нормотворча
діяльність – 6. Розглянуто питання рекомендації до друку навчальнометодичних та наукових матеріалів у загальній кількості 209 одиниць, у тому
числі: 2 підручників; 10 навчальних та навчально-методичних посібників;
1 практичного посібника; 4 монографій; 4 наукових вісників та журналів;
3 збірників наукових статей, тез та повідомлень; 1 методичної рекомендації;
164 програм навчальних дисциплін; 2 курсів лекцій; 2 довідників;
1 інформаційного бюлетеня та 15 професійних програм підвищення
кваліфікації.
Затверджено 2 додаткові програми для складання кандидатських іспитів
зі спеціальностей на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Уточнено
одну тему дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
Схвалено 7 звітів щодо результатів набуття досвіду роботи в Національній
поліції України працівниками університету. Протягом звітного періоду було
присвоєно вчене звання професора – одному науково-педагогічному
працівнику (Шопіній І.М.) та доцента – двом науково-педагогічним
працівникам університету (Огірко О.І. та Мокрицькій Н.П.). Шляхом таємного
голосування Вчена рада обрала на вакантні посади 108 науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС, з них завідувачів кафедр –3; професорів – 4; доцентів
– 87; старших викладачів – 9; викладачів – 5.
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2.6.3. На території навчально-тренувального відділу «Верещиця»
ЛьвДУВС 04 вересня 2019 року проведено випуск слухачів первинної
професійної підготовки поліцейських. На даних заходах були присутні
керівники ЛьвДУВС, керівники кадрових підрозділів головних управлінь
Львівської та Чернівецької областей, науково-педагогічні працівники
університету.
2.6.5. У ЛьвДУВС 17 травня 2019 року проведенні заходи з нагоди
святкування Дня науки, які відбулись у центрі дозвілля університету за участю
працівників та здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС. У заході взяли участь гості,
серед яких були: начальник ГУНП у Львівській області генерал поліції
третього рангу Середа Валерій В’ячеславович, перший заступник голови
Львівської обласної державної адміністрації Замлинський Ростислав
Теодозійович та ін. За вагомі внески в науку працівникам і здобувачам вищої
освіти ЛьвДУВС вручили грамоти, подяки й дипломи:
1) Верховної Ради України – професорові кафедри кримінального права
і кримінології факультету № 1 ІПФПНП, д.ю.н., професору Навроцькому
В’ячеславу Олександровичу;
2) МВС України – т.в.о. начальника кафедри кримінального процесу
та криміналістики факультету № 1 ІПФПНП к.ю.н., доценту підполковнику
поліції Шехавцову Руслану Миколайовичу; професору кафедри оперативнорозшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП д.ю.н., професору Мовчану
Анатолію Васильовичу; курсантові 3 курсу факультету № 1 ІПФПНП
рядовому поліції Півень Назару Геннадійовичу; курсантові 3 курсу факультету
№ 2 ІПФПНП рядовому поліції Гринь Катерині Миколаївні; курсантові
2 курсу факультету № 3 ІПФПНП рядовому поліції Хиль Ярославу Ігоровичу;
3) Львівської обласної державної адміністрації – професору кафедри
менеджменту факультету управління та економічної безпеки д.е.н., професору
Живко Зінаїді Богданівні;
4) Львівської обласної ради – завідувачу кафедри кримінально-правових
дисциплін юридичного факультету к.ю.н., доценту Луцику Василю
Васильовичу;
5) Львівської міської ради – завідувачу кафедри філософії та політології
д.філософ.н., професору Бліхару В’ячеславу Степановичу; здобувачеві вищої
освіти юридичного факультету Бубенко Марті Богданівні;
6) Головного управління Національної поліції у Львівській області –
доценту кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП
к.ю.н., доценту майору поліції Федчаку Ігорю Андрійовичу; старшому
викладачу кафедри адміністративного права та адміністративного процесу
факультету № 3 ІПФПНП к.ю.н. Сукмановській Лідії Михайлівні; курсантові
4 курсу факультету № 1 ІПФПНП рядовому поліції Марко Оксані Іванівні;
7) Західного наукового центру НАН України і МОН України – завідувачу
кафедри цивільного права та процесу № 1 ІПФПНП к.ю.н., доценту
підполковнику поліції Кучеру Віталію Орестовичу; професору кафедри
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менеджменту факультету управління та економічної безпеки д.е.н., професору
Копитко Марті Іванівні.
У рамках заходів, присвячених Дню науки, у центрі дозвілля організовано
виставку праць науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС.
2.6.7. На території НТВ «Верещиця» з нагоди Дня пам’яті загиблих
працівників ОВС 22 серпня 2019 року здійснено покладання квітів
та поминальний молебень за участю представників ГУНП у Львівській
області, УПП у Львівській області ДПП, родичами загиблих, слухачами
Західноукраїнського центру первинної професійної підготовки «Академія
поліції».
2.6.8, 2.6.9. На території НТВ «Верещиця» за участю працівників
ЛьвДУВС та слухачів Західноукраїнського центру первинної професійної
підготовки «Академія поліції» 23 серпня 2019 року проведено урочисті заходи
присвячені Дню Державного Прапора та Дню Незалежності України.
2.6.10. До дня Національної поліції України курсантами та працівниками
ЛьвДУВС 04 липня 2019 року у м. Львові на площі біля пам’ятника І. Франка
проведено флешмоб на тему «Дітям про поліцію». В честь свята відбулось
привітання для тих, хто самовіддано та професійно служить задля захисту
інтересів суспільства та держави, життя та здоров'я її громадян, хто щомиті
веде боротьбу зі злочинністю та охороняє публічний порядок.
2.9.3. На всіх адміністративних територіях ЛьвДУВС 26 квітня 2019
року проведено мітинг-реквієми до Дня Чорнобильської трагедії. Участь
в проведені заходів взяли участь здобувачі вищої освіти, курсанти
та працівники ЛьвДУВС, а також запрошені колишні працівники ЛьвДУВС –
учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
2.11. Відповідно до графіка здійснені перевірки структурних підрозділів
щодо дотримання наказу МВС України від 27.07.2012 № 650 «Про
затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України»
та наказу ЛьвДУВС від 25.12.2012 № 598 «Про заходи щодо вдосконалення
документообігу у Львівському державному університеті внутрішніх справ»
(вн.1/197 від 29.01.19).
2.12. За ІІ семестр 2018-2019 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 вищим навчальним закладам МВС України, підвищення рівня
виконавської дисципліни у підрозділах ЛьвДУВС ведеться щоденний
моніторинг стану виконання контрольних документів. Щотижня ВОАРК
за результатами контрольної перевірки стану виконавської дисципліни
(відповідно до записів у журналах реєстрації наказів, розпоряджень, вказівок,
рішень та інших вхідних нетаємних документів) у ЛьвДУВС складаються
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аналітичні довідки, що розглядаються на засіданнях ректорату. Зокрема,
протягом звітного періоду, довідки про стан виконавської дисципліни
у ЛьвДУВС було долучено до документів засідань ректорату, як протоколи:
Протокол № 1 від 08.01.2019, Протокол № 2 від 14.01.2019, Протокол № 3 від
21.01.2019, Протокол № 4 від 28.01.2019, Протокол № 5 від 04.02.2019,
Протокол № 6 від 11.02.2019, Протокол № 7 від 18.02.2019, Протокол № 8 від
25.02.2019, Протокол № 9 від 04.03.2019, Протокол № 10 від 11.03.2019,
Протокол № 11 від 18.03.2019, Протокол № 12 від 25.03.2019, Протокол № 13
від 01.04.2019, Протокол № 14 від 08.04.2019, Протокол № 15 від 15.04.2019,
Протокол № 16 від 22.04.2019, Протокол № 17 від 02.05.2019, Протокол № 18
від 13.05.2019, Протокол № 19 від 20.05.2019, Протокол № 20 від 27.05.2019,
Протокол № 21 від 03.06.2019, Протокол № 22 від 10.06.2019, Протокол № 23
від 18.06.2019, Протокол № 24 від 24.06.2019, Протокол № 25 від 01.07.2019.
2.14. На виконання Доручення МВС України від 26.04.2019
№ 6119/05/25-2019 проведено заходи з нагоди Дня охорони праці
в структурних підрозділах ЛьвДУВС. У період з 22 квітня до 06 травня
2019 року в структурних підрозділах університету проводилися Дні охорони
праці, приурочені до Всесвітнього дня охорони праці.
Зокрема, проведено відкриті лекційні навчання з фахівцям навчального
підрозділу факультету № 1 ІПФПНП. На заняття був запрошений представник
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Львівській
області, забезпечено участь команди здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС
у Львівському форумі з охорони праці під девізом «Безпечне та здорове
майбутнє праці», що був організований Головним управлінням Держпраці
у Львівській області та Національним університетом «Львівська політехніка».
Команда ЛьвДУВС стала переможцем у інтерактивному семінарі-квесті
для студентів, що був частиною програми форуму.
2.15. Структурними підрозділами ЛьвДУВС забезпечувалося виконання
Закону України «Про звернення громадян», за кожним зверненням
проводилися ретельні перевірки та надавалися відповіді заявникам
у встановлені терміни. Щоквартально проводився аналіз (узагальнення) стану
розгляду звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України
у ЛьвДУВС. Також узагальнювалася статистична інформація про стан
розгляду запитів на публічну інформацію у ЛьвДУВС. Вся інформація
надсилалася в Управління документування службової діяльності МВС
України (вих. 1/952, 1/953 від 03.04.2019; 1/1763, 1/1749, від 03.07.2019)
та розглядалася на засіданнях ректорату ( протокол №14 від 08.04.2019,
протокол №2 від 09.09.2019 ), регулярно оновлюється на сайті ЛьвДУВС.
2.16. У ІІ півріччі 2019-2020 навчального року читальні зали загальної
бібліотеки ЛьвДУВС, в залежності від надходжень, постійно поповнюються
літературою діючі виставки.
2.17. З метою ознайомлення потенційних здобувачів вищої освіти, інших
гостей університету з науковими здобутками науково-педагогічних
працівників ЛьвДУВС 23 лютого та 13 квітня 2019 року у центрі дозвілля під
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час проведення Днів відкритих дверей, а 19 квітня 2019 року під час
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління
системою економічної безпеки: від теорії до практики» було організовано
виставки праць науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС.
2.18. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 01.04.2019 № 68 «Про
створення відбіркових комісій приймальної комісії Львівського державного
університету внутрішніх справ та організацію їхньої роботи у 2019 році»
забезпечено проведення вступної кампанії відповідно до вимог чинного
законодавства, здійснено набір здобувачів вищої освіти в межах ліцензійних
обсягів.
Відповідно до наказу МВС України від 28.11.2017 № 963 «Про
затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук в науково-дослідних установах, що належать до
сфери управління МВС України та вищих навчальних закладах
із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для
МВС України і Національної поліції України» підготовлено та організовано
вступну кампанію до ад’юнктури (аспірантури) ЛьвДУВС, на перший курс
у 2019 році зараховано 31 особу, а саме:
- на денну форму навчання за державним замовленням за спеціальністю
081 «Право» – 4 особи;
- на денну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на
умовах договору) за спеціальністю 081 «Право» – 4 особи;
- на заочну форму навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на
умовах договору) – 23 особи, а саме спеціальність:
081 «Право» – 21 особа;
051 «Економіка» – 1 особа;
073 «Менеджмент» – 1 особа.
2.19. На території НТВ «Верещиця» ЛьвДУВС у період з 05 по 16 серпня
2019 року проведено табірний збір з 350 курсантами перших курсів набору
2019 року, який успішно завершили 347 здобувачів вищої освіти.
2.20. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 12.09.2018 № 215 «Про
створення та підготовку загону оперативного реагування ЛьвДУВС»
щомісячно (28 лютого, 28 березня, 16 квітня, 09 травня 2019 року) згідно
з тематичним планом проводилися практичні заняття із загоном оперативного
реагування з числа курсантів третіх курсів, під час яких удосконалювалися
навики та уміння особового складу.
ІІІ. Навчально-методична робота
3.1. Упродовж звітного періоду на засіданнях науково-методичної ради
університету (всього 12) виносилися питання про розгляд наукової
та навчально-методичної літератури щодо рекомендації до друку
та/або поширення через мережу Інтернет. Розглянуто та рекомендовано
до друку та/або для поширення через мережу Інтернет 392 рукописів наукової
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та навчально-методичної літератури, підготовленої науково-педагогічними
працівниками ЛьвДУВС, з них 16 монографій, 4 підручники, 28 посібників
та навчальних посібників, 4 курси лекцій та 3 довідники, 44 програми атестації
здобувачів вищої освіти, 274 програми навчальних дисциплін, 5 методичних
вказівок та рекомендацій, 14 програм практики.
Факультетами
ЛьвДУВС
організовано
підготовку навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу в університеті згідно з
вимогами Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у Львівському
державному університеті внутрішніх справ, затвердженого наказом ЛьвДУВС
від 25.05.2015 № 114.
3.3. Відповідно до Положення про порядок створення та організацію
роботи екзаменаційної комісій, затвердженого наказом ЛьвДУВС
від 24.01.2019 № 6 «Про затвердження складу екзаменаційних комісій для
проведення атестації здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС у 2019 році»,
та з метою якісної організації атестації здобувачів вищої освіти випускних
курсів, факультетами підготовлено необхідну документацію з організації
роботи екзаменаційних комісій щодо атестації здобувачів вищої освіти
випускних курсів.
3.4. Відповідно до вимог Положення про практичну підготовку слухачів
та курсантів вищих навчальних закладів МВС України, затвердженого
наказом МВС України від 27.06.2013 № 621 та згідно з навчальними планами
ЛьвДУВС у 2018-2019 навчальному році проведено практичну підготовку
слухачів та курсантів, а саме: ознайомча практика для курсантів 1-х курсів
факультетів № 1 і № 2 здійснювалась у період з 22.07.2019 до 04.08.2019, а для
курсантів факультету № 3 з 15.07.2019 до 26.07.2019 у секторах, відділах
Управління превентивної діяльності ГУНП у Львівській області.
Навчальна практика курсантів 2-х курсів факультетів №№ 1, 2 ІПФПНП
проходить у посаді дільничного офіцера поліції в період з 21.01.2019
до 17.02.2019, а курсантів 2-го курсу факультету № 3 в період з 24.06.2019
до 11.07.2019 у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях.
Навчальна практика для курсантів 3-го курсу:
- факультету № 1 спеціалізація підготовка слідчих відбувається у посаді
слідчого в період з 21.01.2019 до 17.02.2019 у територіальних підрозділах
поліції ГУНП в областях;
- факультету № 2 спеціалізація оперативно-розшукова відбувається
в посаді оперуповноваженого карного розшуку в період з 21.01.2019
до 17.02.2019 у територіальних підрозділах поліції ГУНП в областях;
- факультету № 3 спеціалізація підготовка працівників підрозділів
превентивної діяльності Національної поліції відбувається в посаді інспектора
ювенальної превенції в період з 21.01.2019 до 17.02.2019 у територіальних
підрозділах поліції ГУНП в областях.
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Стажування курсантів 4-го курсу факультету № 1 ІПФПНП проходило
у посаді слідчого у територіальних підрозділах ГУНП в областях з 25.02.2019
до 19.05.2019.
З метою належного методичного забезпечення практичної підготовки
профільними кафедрами у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року розроблено
та видано усі необхідні програми практики і стажування. Інформація про
терміни практики і стажування, списки курсантів (слухачів) надіслано до
ГУНП в областях за місяць до початку практичної підготовки.
З метою належної організації захисту результатів навчальної практики
та стажування здобувачів вищої освіти, залучено практичних працівників
з числа керівного складу ГУНП у Львівській області. Зокрема, заступника
начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області –
начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції
у Львівській області полковника поліції Самарчука М.В.; заступника
начальника відділу інспекції з особового складу Управління кадрового
забезпечення ГУНП у Львівській області підполковника поліції Сидора С.І.;
заступника начальника Управління превентивної діяльності ГУНП
у Львівській області підполковника поліції Гранківського Р.Г.
3.5. Випускникам ЛьвДУВС 2019 року у повному обсязі забезпечено
виготовлення бланків дипломів та додатків до них встановленого взірця.
3.6. У ЛьвДУВС 22 лютого 2019 року підготовлено та проведено
вікторину «English speaking countries: customs and traditions» іноземними
мовами серед здобувачів вищої освіти 1-3 курсів факультетів: юридичного,
психології, управління та економічної безпеки (Протокол засідання Кафедри
іноземних мов та культури фахового мовлення від 01.03.2019р. №9).
3.7. На факультеті управління та економічної безпеки проведено І етап
Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 навчального року серед
здобувачів освітнього ступеня магістр та бакалавр галузі знань 07 «Управління
та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». Переможцями серед
здобувачів освітнього ступеня магістр став Грень Роман Тарасович, а серед
здобувачів освітнього ступеня бакалавр – Осташ Віталій Юрійович.
3.8. Впродовж звітного періоду у ЛьвДУВС забезпечено інформаційнотехнічний супровід освітнього процесу, здійснено налаштування програмного
забезпечення та ремонт технічних засобів комп’ютерних та лінгафонних
лабораторій, залів електронної бібліотеки, проведено діагностику та ремонт
стаціонарних мультимедійних комплексів, а також здійснено монтаж
та налаштування технічних засобів ситуаційного центру (Городоцька, 26),
введено його в експлуатацію.
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
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послуг, проведено роботи по модернізації локальних мереж (з використанням
оптичних технологій), та розширено зони покриття безпровідних мереж Wi-Fi
(за рахунок встановлення професійного обладнання).
Забезпечено функціонування веб-сайту, електронної бібліотеки
та інституційного репозитарію університету, систем дистанційного
та електронного навчання, а також інших електронних сервісів університету.
Працівниками відділу технічних засобів навчання здійснювалося
інформаційне наповнення та адміністрування веб-сайту університету,
технічна підтримка та супровід електронної бібліотеки та інституційного
репозитарію університету, систем дистанційного та електронного навчання,
електронного поштового сервісу.
3.9. У звітному періоді 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС, за
кошти загального фонду закуплено 353 примірники навчально-наукової
літератури на суму 50 436 гривень; з редакційно-видавничого відділу, згідно
внутрішніх накладних, передано 764 примірників навчальних, навчальнометодичних посібників, наукових вісників, матеріалів конференцій на суму
119134 гривень; від фізичних та юридичних осіб на облік прийнято
511 примірників навчальних, методичних посібників, підручників,
монографій, наукових вісників, словників, методичних матеріалів
та методичних рекомендацій; спеціалізованими вченими радами на облік
передано 10 дисертаційних досліджень та 91 автореферат дисертацій;
в електронній бібліотеці розміщено 28 файлів електронних аналогів
навчальних посібників, підручників, монографій, курсів лекцій.
ІV. Наукова, науково-дослідна робота.
Редакційно-видавнича діяльність
4.1. За ІІ семестр 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС проведена
відповідна робота Наукового товариства студентів (курсантів, слухачів),
аспірантів (ад’юнктів), докторантів, молодих вчених (далі – Наукового
товариства) ЛьвДУВС, зокрема:
- 20 лютого 2019 року відбулося засідання Наукового товариства
студентів (курсантів, слухачів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів
та молодих вчених (далі – Наукового товариства), на якому з доповідями
виступили представники наукових гуртків кафедри фінансів та обліку
(доповідач: здобувач освітнього ступеня «магістр» факультету управління
та економічної безпеки Вижовець К., тема виступу «Корупція в Україні:
методи оцінки та проблеми подолання»), кафедри адміністративного права
та адміністративного процесу (доповідач: курсант 3 курсу факультету № 3
ІПФПНП Довганич А., тема виступу «Насильство в сім’ї»);
- 06 березня 2019 року відбулося засідання Наукового товариства,
на якому обговорювалися доповіді представників наукових гуртків кафедри
адміністративно-правових дисциплін (доповідач: здобувач освітнього ступеня
«бакалавр» юридичного факультету Кузьмочка Ю., тема виступу «Співпраця
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України з міжнародними фінансовими організаціями»), кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного та міжнародного права (доповідач:
курсант 2 курсу факультету № 3 ІПФПНП Хиль Я., тема виступу «Про розгляд
у КСУ справи за поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Закону України «Про освіту»
від 05.09.2017 року № 2145-VIII»);
- 20 березня 2019 року відбулося засідання Наукового товариства.
Доповідачі – представники наукових гуртків кафедри кримінального процесу
та криміналістики (курсант 3 курсу факультету № 1 ІПФПНП Винниченко Ю.,
тема виступу «Особливості проведення слідчих (розшукових) дій»), кафедри
інформаційного та аналітичного забезпечення діяльності правоохоронних
органів (здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету управління
та економічної безпеки Мандзюк Т., тема виступу «Інформаційна безпека
в соціальних мережах»). Окрім цього, виступив доцент кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного та міжнародного права к.ю.н.
Марковський В. з питаннями державної політики України у сфері
євроатлантичної інтеграції, зокрема співпраці з НАТО та забезпечення
інформаційної безпеки;
- 10 квітня 2019 року на засіданні Наукового товариства з доповідями
виступили представники наукових гуртків кафедри кримінального права
і кримінології (доповідач: курсант 3 курсу факультету № 1 ІПФПНП Півень
Н., тема виступу «Правовий статус «криптовалюти» та «майнингу» в умовах
формування «криптоекономіки»), кафедри цивільного права та процесу
(доповідач: курсант 2 курсу факультету № 2 ІПФПНП Гринь К., тема виступу
«Службово-трудові відносини працівників Національної поліції України»);
- 15 травня 2019 року на засіданні Наукового товариства виступив
доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права к.ю.н. Марковський В., який висвітлив питання
формування та дотримання основних європейських цінностей, діяльність
інституцій Ради Європи. Доцент кафедри цивільного права та процесу
факультету № 1 ІПФПНП к.ю.н. Євхутич І. розкрила окремі питання
соціального захисту учасників ООС. Також обговорювали доповідь
представника наукового гуртка кафедри оперативно-розшукової діяльності
(доповідач: курсант 2 курсу факультету № 2 ІПФПНП Шліхта Ю., тема
виступу «Проблеми запровадження кримінального аналізу в діяльність органів
Національної поліції України»).
4.3. Відповідно до наказів МВС України від 25.06.2018 № 535,
від 11.04.2019 № 276 «Про оголошення у 2019 році конкурсу на кращу,
науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС,
територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать
до сфери управління МВС» для участі у конкурсі надіслано наукові видання
та профорієнтаційну продукцію ЛьвДУВС (супровідний лист від 05.07.2019
№ 3/1788).
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4.5. На адресу ЛьвДУВС з Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ (далі – ДДУВС) надійшов лист від 18.02.2019 № 1/822
про розгляд та рецензування конкурсних робіт учасників ІІ туру Конкурсу
наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
закладів вищої освіти, що належать до сфери управління МВС України
(58 наукових робіт в електронному варіанті). Для організації виконання листа
підготовлено доручення ЛьвДУВС від 20.02.2019 № 7 «Про рецензування
наукових робіт, поданих на другий тур конкурсу наукових робіт здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти,
що належать до сфери управління МВС». Рецензії на наукові роботи учасників
ІІ туру Конкурсу та рейтингові списки наукових робіт за номінаціями
надіслано на адресу ДДУВС (супровідний лист від 21.03.2019 № 3/785).
За результатами ІІ туру Конкурсу наукових робіт здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, що належать до сфери управління
МВС України, який відбувся 16 травня 2019 року у ДДУВС, призові місця
здобули:
 курсант 3 курсу факультету № 2 ІПФПНП Дущак О. «Правове
регулювання та організація проведення генетичної ідентифікації осіб
в оперативно-розшуковій діяльності Національної поліції» – І місце
у номінації «Оперативно-розшукова діяльність та спеціальна техніка»;
 курсант 4 курсу факультету № 1 ІПФПНП Миханюк М. «Негласні
слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні: поняття, значення, види
та загальні правила проведення» – ІІ місце у номінації «Кримінальний процес,
криміналістика та судова експертиза»;
 курсант 3 курсу факультету № 2 ІПФПНП Волошина О. «Тактика
прихованого носіння зброї» – І місце у номінації «Тактико-спеціальна
та службово-бойова підготовка»;
 здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету психології
Прохорчук Н. «Психологічні особливості проявів амбівалентності особистості
майбутнього правознавця у сучасному суспільстві» – І місце у номінації
«Психологічне забезпечення»;
 здобувач освітнього ступеня «бакалавр» факультету управління
та економічної безпеки Мельник М. «Еколого-економічний механізм
стимулювання розвитку підприємств Львівщини» – ІІІ місце у номінації
«Економічні науки та фінанси».
4.6. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 07.03.2019 № 46 організовано
та проведено конкурси на здобуття звань «Кращий науковець ЛьвДУВС» та
«Краща кафедра ЛьвДУВС за підсумками наукової роботи у 2018 році».
Конкурс проводився у п’яти номінаціях: «Гуртківець», «Доктор наук»,
«Кандидат наук», «Дослідник», «Відкриття року».
За результатами конкурсу «Кращий науковець ЛьвДУВС» визначено
переможців у номінаціях: «Доктор наук» – д.філософ.н., професор Бліхар В.,
«Кандидат наук» – к.ю.н., доцент Луцик В., «Відкриття року» –
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к.ю.н., доцент Федчак І., «Дослідник» – к.ю.н. Сукмановська Л., «Гуртківець»
– здобувач освітнього ступеня «бакалавр» юридичного факультету Бубенко М.
За результатами конкурсу «Краща кафедра ЛьвДУВС за підсумками
наукової роботи у 2018 році» перемогу здобула кафедра оперативнорозшукової діяльності факультету № 2 ІПФПНП (завідувач кафедри –
к.ю.н. доцент полковник поліції Баб’як А.).
Лауреати конкурсів нагородженні відзнаками МВС України, ГУНП
у Львівській області, Львівської державної адміністрації, Львівської обласної
ради та ЛьвДУВС під час урочистостей з нагоди Дня науки.
4.7. У ЛьвДУВС 17 травня 2019 року відбулася звітна наукова
конференція «Інновації в освіті та науці». Підготовлено електронний збірник
тез доповідей конференції (Електронна бібліотека. – Львів: ЛьвДУВС, 2019.
104 с.).
4.8. У звітному періоді здійснювався контроль за науково-дослідною
роботою кафедр ЛьвДУВС та щоквартально проводиться аналіз виконаної
роботи на підставі звітів структурних підрозділів (наказ ЛьвДУВС
від 17.04.2014 № 127 «Про організацію управління науково-дослідною
діяльністю ЛьвДУВС). Щомісяця результати доповідаються на засіданнях
ректорату.
4.9. Редакційно-видавничим відділом ЛьвДУВС підготовлено та видано
друком за січень-серпень 2019 року два номери науково-аналітичного
журналу «Соціально-правові студії»:
 Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред.
О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Вип. 1(3). 164 с.
 Соціально-правові студії: науково-аналітичний журнал / гол. ред.
О. Балинська. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Вип. 2(4). 128 с.
V. Кадрова, виховна, соціально-культурна
та психопрофілактична робота.
5.1. З метою забезпечення ефективності діяльності ЛьвДУВС
до ДПООНД МВС України скеровувались пропозицій щодо внесення змін
до штатної структури ЛьвДУВС, які були реалізовані наказами МВС України:
від 08.02.2019 № 98, від 13.03.2019 № 179, від 09.08.2019 № 666, від 30.08.2019
№ 745.
5.2. Щомісячно здійснюються перевірки стану організації службової
підготовки у навчальних групах ЛьвДУВС. Результати та стан службової
підготовки двічі розглядались на засіданнях ректорату ЛьвДУВС (18.03.2019
та 24.06.2019).
5.3. Керівництвом ЛьвДУВС спільно з представниками комплектуючих
підрозділів ГУНП областей 22 лютого 2019 року проведено персональний
розподіл 90 випускників факультету № 1 та 47 слухачів магістратури
ЛьвДУВС.
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5.7. У звітному періоді відділенням моніторингу ЛьвДУВС спільно
з керівниками структурних підрозділів ЛьвДУВС постійно проводили
профілактичні заходи щодо недопущення розповсюдження та вживання
психотропних і наркотичних речовин.
Для забезпечення можливості анонімного звернення працівників,
курсантів та студентів з питань виявлення фактів вживання, зберігання
та розповсюдження наркотичних речовин у ЛьвДУВС функціонує скринька
«Пошта довіри» 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.
5.13. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 14.01.2019 № 3 організована
службова підготовка, створено 5 навчальних груп та визначено керівників груп
і відповідальних осіб за ведення документації, а також, графік проведення
навчальних стрільб та занять з фізичної підготовки.
5.14. Станом на 30 серпня 2019 року на зберіганні відділу кадрового
забезпечення ЛьвДУВС знаходиться 635 особових справ, з яких
105 поліцейських, відряджених до ЛьвДУВС із залишенням на службі в поліції.
5.16. З нагоди Шевченківських днів 27.02.2019 та 06.03.2019 у центрі
дозвілля ЛьвДУВС для здобувачів вищої освіти та працівників університету
продемонстровано документальний фільм «Мій Шевченко».
5.17. У ЛьвДУВС проведено конкурсний відбір щодо заміщення
вакантних посад науково-педагогічних працівників, які не передбачають
спеціальних звань поліцейських, а також добір персоналу з метою залучення
до праці висококваліфікованих кадрів, фахівців, науково-педагогічних
працівників, підготовлено накази ЛьвДУВС: від 10.07.2019 № 688 о/с, яким
призначено на посади науково-педагогічного складу працівників
загальноуніверситетських кафедр, від 10.07.2019 № 689 о/с, яким призначено
на посади науково-педагогічного складу працівників кафедри факультетів
№№ 1, 2, 3 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної
поліції, від 10.07.2019 № 690 о/с, яким призначено на посади науковопедагогічного складу працівників кафедр юридичного факультету,
від 10.07.2019 № 691 о/с, яким призначено на посади науково-педагогічного
складу працівників кафедр факультету психології, від 10.07.2019 № 692 о/с,
яким призначено на посади науково-педагогічного складу працівників кафедр
факультету управління та економічної безпеки.
5.18.5. Представники факультетів університету прийняли участь
у проведенні святкового концерту до Дня закоханих, 13.02.2019 у центрі
дозвілля НТВ «Верещиця» за участю здобувачів вищої освіти організовано
святковий концерт.
5.18.6. У центрі дозвілля ЛьвДУВС 20.03.2019 відбувся конкурс
української поезії «Мої улюблені вірші». Участь у конкурсі прийняли
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представники закладів вищої освіти: Львівського національного медичного
університету ім. Данила Галицького, Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності, Львівського національного університету ім. Івана
Франка, Львівського університету бізнесу та права.
5.18.7. 16, 17, 18 квітня та 22, 23 травня 2019 року понад 450 здобувачів
вищої освіти ЛьвДУВС відвідали музеї визвольної боротьби, історичних
цінностей та пам’яток архітектури м. Львова.
5.18.8. У НТВ «Верещиця» 10.05.2019 з нагоди Дня пам’яті
та примирення проведено зустріч курсантів факультетів № 1, 2, 3 ІПФПНП
з ветеранами Другої світової війни.
5.18.9. 15.05.2019 у центрі дозвілля ЛьвДУВС за участю здобувачів вищої
освіти Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції та
які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб проведено святковий
концерт до Дня матері.
5.18.10. 17.05.2019 до Всеукраїнського дня вишиванки курсантами
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
проведений «вишиваний флешмоб».
5.19. 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, у ЛьвДУВС 20.03.2019
проведено 2-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. № 12/21 від 26.03.2019, вих. № 12/22 від 01.04.2019, вих. 12/23
від 01.04.2019).
5.20. На виконання вимог доручення ЛьвДУВС від 08.10.2018 № 48 «Про
вивчення
соціально-психологічного
клімату
та
проведення
психодіагностичного обстеження у підрозділах ЛьвДУВС» працівниками
відділення психологічного забезпечення (надалі - ВПЗ) відділу кадрового
забезпечення (надалі – ВКЗ) ЛьвДУВС у ІІ-му семестрі 2018-2019 навчального
року здійснено 60 вивчення соціально-психологічного клімату у підрозділах
університету, в тому числі 42 вивчення у підрозділах постійного складу та
18 вивчень у підрозділах перемінного складу.
За результатами проведених досліджень у 59 підрозділах рівень
соціально-психологічного клімату оцінено як позитивний. В одному
з підрозділів постійного складу діагностовано нестійкий рівень соціальнопсихологічного клімату та низький рейтинг керівника підрозділу (кафедра
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фінансів та обліку факультету управління та економічної безпеки - завідувач
кафедри Миськів Г.В.).
Випадків негативного рівня соціально-психологічного клімату
в підрозділах університету за звітний період не виявлено.
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 та
проведенні заходів індивідуально-виховного та соціально-психологічного
характеру.
5.21. З метою належного здійснення заходів психопрофілактичного
характеру за звітний період працівниками ВПЗ ВКЗ проведено
786 індивідуальних психологічних консультацій з особовим складом
університету, у тому числі: 334 – з постійним та 452 – з перемінним складом
університету.
5.22. З метою здійснення своєчасного контролю за особливостями
психоемоційного стану працівників та курсантів ЛьвДУВС за звітний період
працівниками ВПЗ ВКЗ проведено 371 психодіагностичне обстеження
особового складу ЛьвДУВС, у тому числі: 136 – постійного складу та
235 – 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.
VІ. Забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
6.2. Упродовж ІІ-го семестру 2018-2019 навчального року факультетами
та загальноуніверситетськими кафедрами забезпечено відповідність
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу визначеним
в освітній програмі компетентностям в межах спеціальності та освітнього
ступеня, зокрема внесені зміни до структури освітньо-професійних програм
для підготовки здобувачів освітніх ступенів бакалавр та магістр юридичного
факультету (кафедрами розроблено програми 91 навчальної дисципліни),
забезпечено відповідність навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу кафедри мов та культури фахового мовлення з дисциплін: «Іноземна
мова», «Іноземна мова професійного спрямування», «Ділова іноземна мова»,
«Українська мова професійного спрямування», «Ораторська майстерність»,
«Професійне спілкування працівників національної поліції», внесені зміни
до освітньої програми ступенів «бакалавр» та «магістр» факультету
психології.
6.5. При складанні робочих навчальних планів на 2019-2020 навчальний
рік, факультетами та загальноуніверситетськими кафедрами забезпечено
відповідність робочих навчальних планів основному змісту компетентностей,
визначених в освітній програмі в межах спеціальності та освітнього ступеня.
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6.6. При проведенні атестації випускників ЛьвДУВС, екзаменаційні
комісії забезпечували відповідність змісту атестаційних вимог до здобувачів
вищої освіти випускних курсів основному змісту компетентностей,
визначених в освітній програмі в межах спеціальності та освітнього ступеня.
6.7. Курсанти ЛьвДУВС згідно спеціалізації скеровувалися для
проходження практичної підготовки у підрозділи ГУНП в областях.
Про організацію і проведення навчальної практики та стажування
здобувачів вищої освіти ЛьвДУВС в територіальних підрозділах Національної
поліції, відповідно до спеціалізації, за якою здійснюється їх підготовка, у
ЛьвДУВС надсилаються копії наказів ГУНП в областях.
6.8. Відповідно до наказу ЛьвДУВС від 04.06.2019 № 549 о/с у ЛьвДУВС
27.08.2019 організовано та проведено загальноуніверситетську атестацію
ад’юнктів та аспірантів. За результатами атестації: переведено на наступні
роки навчання 63 аспіранти та ад’юнкти 1-3 курсів, відраховано 5 аспірантів
та 1 ад’юнкта 3-4-х курсів із виконанням індивідуального плану роботи
та 3 аспірантів, у зв’язку із закінченням терміну навчання. У зв’язку
із перериванням навчання окремими аспірантами, розгляд їх звітів перенесено
на відповідний термін.
6.9. Відповідно до наказів ЛьвДУВС від 27.05.2019 № 516 о/с «Про склад
предметних екзаменаційних комісій для проведення кандидатських іспитів
в аспірантурі університету у 2019 році», від 27.05.2019 № 517 о/с «Про допуск
до складання кандидатських іспитів» 05.06.2019 організовано та проведено
кандидатські іспити зі спеціальностей 12.00.08, 12.00.12.
6.10. Стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету проходять відповідно до Плану проходження
науково-педагогічними працівниками ЛьвДУВС стажування (підвищення
кваліфікації) на 2016-2020 роки.
Науково-педагогічні працівники кафедри мов та культури фахового
мовлення пройшли закордонні дистанційні стажування, що відповідають
основному змісту їх діяльності у рамках компетентностей.
6.11. У ЛьвДУВС забезпечено якісний склад Проектних груп
за спеціальністю та освітньою програмою відповідно до ліцензійних вимог для
освітніх, освітньо-наукових ступенів.
6.12. Якісний склад науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС, які
забезпечують освітній процес відповідно до ліцензійних вимог для кожного
освітнього, освітньо-наукового ступенів у межах освітньої програми
забезпечено.
6.16. Протягом звітного періоду дотримання академічної доброчесності
здобувачами вищої освіти у ЛьвДУВС забезпечувалось систематичним
контролем знань упродовж семестру на семінарських та практичних заняттях,
під час відпрацювань незадовільних оцінок та пропусків занять. Під час
допуску до підсумкової атестації магістрів усі кваліфікаційні роботи
проходили перевірку через університетську систему антиплагіату, про що
є відповідні протоколи перевірок.
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VІІ. Зміцнення службової дисципліни та законності.
Запобігання корупції
7.1. У ЛьвДУВС щоденно забезпечується контроль за станом
функціонування пропускного режиму на територіях університету.
7.2. З початку 2019 року, на виконання вимог Інструкції про порядок
переведення Національної поліції України на посилений варіант службової
діяльності, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України
від 10.12.2015 № 1560, листів Головного управління Національної поліції
у Львівській області у ІІ семестрі 2018-2019 н.р. було організовано залучення
особового складу ЛьвДУВС до забезпечення публічної безпеки і порядку
у місцях масового відпочинку громадян у м. Львові. Так, особовий склад
ЛьвДУВС, як придані сили ГУНП у Львівській області, забезпечував службу
у спільних
патрульних
нарядах
із
працівниками
Галицького,
Шевченківського, Залізничного, Сихівського, Франківського та Личаківського
ВП ГУНП у центральній частині міста Львова.
Також особовий склад ЛьвДУВС залучався до забезпечення публічної
безпеки і порядку на виборчих дільницях під час виборів Президента України.
7.3. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
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 (1/38 від 16.01.2019, 1/36 від 16.01.2019, 1/37
від 16.01.2019, 1/38 від 16.01.2019, 1/47 від 23.01.2019, 1/50 від 23.01.2019, 1/67
від 30.01.2019, 1/68 від 31.01.2019, 1/69 від 31.01.2019, 1/70 від 31.01.2019, 1/94
від 05.02.2019, 1/111 від 18.02.2019, 1/117 від 19.02.2019, 1/174 від 28.02.2019,
1/178 від 04.03.2019, 1/193 від 11.03.2019, 1/196 від 12.03.2019, 1/269
від 26.03.2019, 1/487 від 06.05.2019, 1/510 від 10.05.2019, 1/511 від 10.05.2019,
1/513 від 11.05.2019, 1/1274 від 11.05.2019, 1/642 від 21.05.2019, 1/643
від 21.05.2019, 1/644 від 21.05.2019, 1/762 від 13.06.2019, 1/799 від 19.06.2019,
1/802 від 21.06.2019) та розглядалися на засіданнях ректорату (протокол № 2
від 14.01.2019, протокол № 14 від 08.04.2019).
7.4. Відділом режимно-секретного та документального забезпечення
ЛьвДУВС організовано та проведено заняття з режиму секретності
з працівниками університету, котрі мають допуск до державної таємниці (1/53
від 24.01.2019, 1/149 від 20.02.2019, 1/330 від 21.03.2019, 1/420 від 18.04.2019,
1/653 від 23.05.2019, 1/647 від 27.05.2019).
7.5. Організовано та виконано План охорони державної таємниці
та заходів щодо забезпечення режиму секретності у ЛьвДУВС від 28.12.2019
№ 1/1500дск, План роботи із забезпечення технічного захисту інформації
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у ЛьвДУВС від 17.12.2019 № 1/1470 дск, План роботи відділу режимносекретного та документального забезпечення від 11.06.2018 № 1/619.
7.6. Впродовж 2018-2019 навчального року проводилися коригування
схеми оповіщення особового складу ЛьвДУВС.
Також, працівниками відділу організації служби ЛьвДУВС:
‒ щоденно проводяться інструктажі чергових і їх помічників, осіб
добового наряду щодо виконання ними функціональних обов’язків,
дотримання ними вимог нормативних документів;
‒ спільно з керівниками структурних підрозділів (Назар Ю.,
Авраменко О., Сидорук І., Гнатюк С., Вишинський П., Смоляк П.)
здійснюється контроль за підготовкою та несенням служби особовим складом
ЛьвДУВС у добових нарядах на територіях навчального закладу у м. Львові та
у НТВ «Верещиця». Результати перевірок відображаються в книзі перевірки,
постових відомостях та окремих доповідних записках;
‒ 15.04.2019 проведено стройові огляди особового складу ЛьвДУВС
у зв`язку з переходом на носіння літнього однострою (наказ ЛьвДУВС
від 08.04.2019 № 76). Особовий склад забезпечений службовими
посвідченнями та жетонами, а також одностроєм (повсякденна форма одягу);
‒ щотижня, відповідно до окремого графіку та тематичного плану,
проводилися практичні заняття із черговим підрозділом з числа курсантів 2, 3
та 4-их курсів, під час яких удосконалювалися навики та уміння особового
складу з тактико-спеціальної підготовки (наказ ЛьвДУВС від 16.11.2018 № 283
«Про організацію тактико-спеціального навчання з особовим складом
ЛьвДУВС»);
‒ щомісячно (за дозволом) проводяться перевірки стану збереження
майна озброєння в чергових ЛьвДУВС посадовими особами (вул. Городоцька, 26
та НТВ «Верещиця»). Результати перевірок відображаються в журналах
перевірок.
7.7.1. Спільно з керівниками структурних підрозділів, відділенням
моніторингу та уповноваженим з питань антикорупційної діяльності
ЛьвДУВС проводилися заходи щодо забезпечення виконання особовим
складом ЛьвДУВС вимог Закону України «Про запобігання корупції», наказу
МВС України від 22.02.2019 № 121 «Про затвердження Антикорупційної
програми МВС України на 2019 рік» та наказу ЛьвДУВС від 11.03.2019 № 48
«Про затвердження Антикорупційної програми ЛьвДУВС на 2019 рік».
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 (конференцій, семінарів, круглих столів)
щодо антикорупційного законодавства залучалися працівники прокуратури,
поліції, юстиції, судів та адвокатури.

18

7.7.2. Робота щодо дотримання транспортної дисципліни у ЛьвДУВС
здійснювалася відповідно до вимог наказу ЛьвДУВС від 01.10.2018 № 233
«Про заходи щодо покращення дисципліни у 2018-2019 навчальному році».
7.8. 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.
7.9. За фактами порушень працівниками структурних підрозділів
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».
7.10. 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.
7.12. За сигналами бойового оповіщення деканами факультетів
№№ 1, 2, 3 ІПФПНП, керівництвом ЗУЦППП «АП» та НТВ «Верещиця»
щоквартально проводяться тренування з особовим складом по відпрацюванню
схеми оповіщення та збору особового складу при введенні вищих ступенів
бойової готовності.
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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 03 червня 2019 року(протокол № 21 від 03.06.2019).
8.2. ЛьвДУВС розвиває співпрацю з Освітнім комплексом поліцейської
освіти та підготовки (Чеська Республіка). 21 лютого та 20 червня 2019 року
чеська делегація відвідала заклад вищої освіти в рамках проекту «Протидія
насильству над дітьми». Програма проекту передбачає створення на базі
ЛьвДУВС інтерактивної кімнати щодо удосконалення навиків роботи
працівників поліції з неповнолітніми особами, що вчинили правопорушення
або стали його жертвою.
У рамках співробітництва з Координатором проектів ОБСЄ в Україні 0607 червня 2019 року ЛьвДУВС організував міжнародну науково-практичну
конференцію «Експлуатація як складова торгівлі людьми: виміри, тенденції та
шляхи протидії».
8.3. Протягом звітного періоду продовжувалася ефективна 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 3 тренінги:
– з лідерства та управління для керівників поліції середньої ланки
(22-24 січня);
– із запобігання та протидії домашньому насильству (19-21 березня);
– із запобігання та протидії домашньому насильству для керівників
поліції середньої ланки (02-04 квітня).
2) фахівці КМЄС прочитали 2 лекції для курсантів факультету № 3
Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
ЛьвДУВС:
– про роль КМЄС у реформуванні правоохоронного сектору
України (26 лютого);
– про впровадження нової моделі громадської безпеки в Україні
(13 березня);
– провели 3 заняття у рамках впровадження концепції взаємодії
поліції з громадою (10 квітня, 15 травня, 22 травня).
3) 14 травня за участю голови КМЄС Кястутіса Ланчінскаса у ЛьвДУВС
було офіційно відкрито інтерактивний навчальний полігон «Ситуаційний
центр».
8.4. Протягом звітного періоду 51 іноземний представник відвідав
ЛьвДУВС та взяв участь у заходах, організованих на базі університету.
8.5. У ЛьвДУВС продовжується практика прийому іноземних делегацій,
зокрема:
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1) у період з 21 по 22 березня 2019 року на базі ЛьвДУВС відбулося
засідання виконавчого комітету Асоціації європейських коледжів поліції;
2) 23 липня, з метою обговорення питань співробітництва, ЛьвДУВС
відвідав Координатор проєктів ОБСЄ посол Генрік Вілладсен;
3) 10 вересня делегація Міжнародної програми підвищення кваліфікації
для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції США
(ІСІТАР) відвідала ЛьвДУВС у рамках проекту міжнародної технічної
допомоги «Підтримка і забезпечення сталості реформ у Національній поліції
України».
8.6. Впродовж 2018-2019 навчального року у ЛьвДУВС регулярно
здійснюється моніторинг грантів та проектів на предмет подання заявки щодо
участі закладу вищої освіти та науково-педагогічних працівників.
Перспективність участі ЛьвДУВС у програмі «Польща – Білорусь – Україна»
перенесено на наступний грантовий період (2020-2025). Інформація про
актуальні закордонні освітні програми, гранти та стипендії скеровується
на електронні адреси структурних підрозділів та висвітлюються на сайті
університету.
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 ІI семестру 2018-2019 навчального року працівниками
відділу зв’язків з громадськістю було підготовлено та розміщено
на офіційному веб-сайті ЛьвДУВС 318 матеріалів (270 – у ІI семестрі 20172018 н.р.) спортивного, наукового, міжнародного та іншого спрямування. Про
заплановані заходи, у рубриці «Анонси, події» на офіційному веб-сайті та
на сторінці університету у соціальній мережі Facebook, забезпечено
розміщення актуальної інформації.
За звітний період підготовлено до друку 13 номерів газети «Юрист».
Розповсюдження видання здійснюється на передплатній основі, тираж
становить 1 380 примірників. У рубриці «Електронна бібліотека» на веб-сайті
ЛьвДУВС забезпечено розміщення її електронної версії.
9.2. Упродовж березня-квітня 2019 року у соціальній мережі Facebook
проведено онлайн-трансляції відеоконференцій за участю відповідального
секретаря приймальної комісії ЛьвДУВС полковника поліції Назара Ю.,
а також деканів факультетів на тему «Вступна кампанія – 2019». Усього було
здійснено 7 онлайн-конференцій, загальна кількість переглядів яких становить
понад 21 тис.
На сторінці університету у соціальній мережі Instagram підготовлено
та розміщено відеоролики щодо вступної кампанії та відповідні коментарі
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декана факультету №3 Гнатюка С., декана юридичного факультету
Красницького І., декана факультету управління та економічної безпеки
Ревак І. та заступника декана факультету психології Ковальчук З.
9.3. З метою популяризації університету серед молоді та залучення
потенційних абітурієнтів підготовлено презентаційний відеоролик «Стань
успішним – обирай навчання у ЛьвДУВС», забезпечено його розміщення
на офіційних веб-ресурсах МВС України та у YouTube-каналі.
Окрім цього, підготовлено проморолик про урочисте посвячення
у захисники правопорядку випускників ЛьвДУВС, забезпечено його
розміщення на офіційному веб-сайті університету та сторінках у соціальних
мережах.
9.4. Упродовж січня-квітня 2019 року забезпечено розміщення білбордів із рекламою ЛьвДУВС на 5 локаціях у м. Львові та області, а також
у м. Тернополі.
У друкованих виданнях «Юридичний вісник», «Львівська пошта»
та «Газета в дорогу» опубліковано рекламу з інформацією про переваги
навчання у ЛьвДУВС, умови вступу, контакти, розміщено QR-код
із посиланням на сайт університету.
Розроблено інформаційний щит для вступників, який розташований
на фасаді головного корпусу університету.
9.5. За звітний період було організовано брифінг для ЗМІ за участю
ректора ЛьвДУВС полковника поліції Благути Р. щодо проведення
міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої проблемам
експлуатації як складової торгівлі людьми. Захід, який відбувся 6 та 7 червня
2019 року, організований ЛьвДУВС та Координатором проектів ОБСЄ
в Україні послом Вілладсеном Г..
5 липня 2019 року організовано брифінг для представників центральних
та регіональних телеканалів щодо посвячення у захисники правопорядку
випускників факультету № 1 ІПФПНП ЛьвДУВС. На запитання журналістів
відповідали ректор ЛьвДУВС полковник поліції Благута Р. та випускниця
університету Вольська В.
На сторінках інтернет-видань, на веб-сайтах Головних управлінь
Національної поліції в областях було опубліковано 81 матеріал (76 –
у ІI семестрі 2017-2018 н.р.), а в ефірі телеканалів розміщено 9 сюжетів
про ЛьвДУВС (8 – у ІI семестрі 2017-2018 н.р.).
9.6.1. У другому семестрі 2018-2019 навчального року проведено 30 Днів
відкритих дверей, в тому числі 2 загальноуніверситетські (23.03.2019,
9.6.2. У звітному періоді було проведено 32 – виїзних Дні відкритих
дверей. Представники ЛьвДУВС взяли участь у профорієнтаційних заходах,
що організовували ГУ НП у Волинській, Кіровоградській, Миколаївській,
Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
9.6.3. У ЛьвДУВС проводилися Дні відкритих дверей на факультетах, що
здійснюють освітницьку діяльність за кошти юридичних та фізичних осіб.
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Юридичний факультет організував проведення двох Днів відкритих
дверей:
– 06.03.2019 –в рамках проведення ІІ-го етапу Обласної олімпіади
з правознавства серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Львівської області;
– 24.05.2019 – День відкритих дверей, який відбувся в рамках
проведення студентського свята «FjurFeaturesFest – 4 риси фест».
Факультет психології взяв участь в організації та проведенні Днів
відкритих дверей у ЛьвДУВС, проводив такі виїзні дні та на факультеті,
зустрічі з випускниками загальноосвітніх шкіл та коледжів, зустрічі із
здобувачами вищої освіти ЛьвДУВС для залучення їх до здобуття другої
вищої освіти. Усе це дало відповідний результат, який вилився у 100% набір
на освітній рівень «бакалавр».
Факультетом управління та економічної безпеки 15.03.2019 року
проведено День відкритих дверей, у якому взяли участь школярі м. Львова,
м. Городка, с. Зимна Вода, м. Старий Самбір. З метою популяризації
та поширення інформації про університет та факультет підготовлено
інформаційний ролик іноземною мовою. Оновлено презентаційні матеріали,
підготовлено та презентовано нову профорієнтаційну програму «Виклики
з майбутнього», що активно використовувалися під час проведення
профорієнтаційних заходів.
9.6.4. У другому семестрі 2018-2019 навчального року працівники,
курсанти та студенти університету здійснили 650 зустрічей, на яких були
присутні 33389 учнів та студентів. Понад 320 зустрічей відбулися в рамках
акції “Відвідай рідну школу”. В рамках акції працівники та здобувачі вищої
освіти відвідували навчальні заклади, де раніше навчалися, або організовували
профорієнтаційні екскурсії до вишу.
Всього у 2018-2019 навчальному році працівники, курсанти та студенти
університету здійснили 814 зустрічей, на яких були присутні 44743 учні
та студенти. Учнів та студентів ознайомлювали зі структурою університету,
матеріально-технічним забезпеченням, умовами навчання, правилами
прийому та особливостями вступу на факультети за державним замовленням.
Близько 340 зустрічей відбулися в рамках акції «Відвідай рідну школу».
В рамках акції працівники та здобувачі вищої освіти відвідували навчальні
заклади, де раніше навчалися, або організовували профорієнтаційні екскурсії
до вишу. З них, 279 зустрічей провели слухачі магістратури та курсанти під
час стажування та навчальної практики. На цих заходах були присутніми
понад 17 000 учнів.
В рамках Меморандуму для старшокласників львівських загальноосвітніх
шкіл, які відвідували Львівський державний університет внутрішніх справ,
проводили заходи освітнього, профілактичного та профорієнтаційного
характеру, університет відвідали 1014 учнів з 49 шкіл м. Львова.
11.05.2019 на базі університету відбулися фінальні змагання юних
поліцейських Львівської області, в яких взяли участь 120 школярів з 12 шкіл
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області. Присутнім був продемонстрований ролик про університет та доведена
інформація про вступ до ЛьвДУВС.
9.6.5. В рамках проведення профорієнтаційних заходів відбувалися
зустрічі керівників та членів профорієнтаційних робочих груп університету
з працівниками ГУНП областей, зокрема доцент кафедри менеджменту,
к.пед.н. Верескля М. у складі профорієнтаційної робочої групи (доцент,
к.ю.н., майор поліції Шевців М., доцент, к.ю.н. Луцик В.) відвідала з робочим
візитом Головне управління національної поліції у Чернівецькій області,
а також Чернівецьку обласну державну адміністрацію. Під час зустрічі було
представлено освітні можливості та переваги ЛьвДУВС.
9.6.6. За результатами зустрічі із випускниками освітнього ступеня
магістр ЛьвДУВС 5 претендентів виявили бажання вступити на навчання
в аспірантуру.
9.6.7. Упродовж 2-го семестру 2018-2019 навчального року
із здобувачами вищої освіти ЛьвДУВС проводилася робота щодо їх
мотивування для вступу на другу спеціальність. Таким правом скористалися
2 здобувачі, які вступили на 2 курс факультету управління та економічної
безпеки. Окрім цього 14 здобувачів освітнього ступеня бакалавр були
відраховані у зв’язку із вступом на навчання на бюджетні факультети, з яких
2 – за спеціальністю «Право» та 12 – за спеціальністю «Правоохоронна
діяльність».
9.7. З метою забезпечення комплектування ІПФПНП ЛьвДУВС
перемінним складом у 2019–2020 навчальних роках керівництво інституту
та його структурні підрозділи регулярно проводили роз’яснювальну
та профорієнтаційну роботу серед населення, випускників освітніх закладів,
військовослужбовців та особового складу Національної поліції.
Крім цього, ведеться профорієнтаційна робота серед слухачів курсів
підвищення кваліфікації Західноукраїнського центру первинної професійної
підготовки щодо подальшого навчання у ЛьвДУВС (державне замовлення,
заочна форма навчання).
Х. Фінансове забезпечення
10.2. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС вчасно підготовлено та подано звіти до ДФОП МВС України,
ГУДКСУ, ДФС, Головного управління статистики у Львівській області.
10.3. Відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку
ЛьвДУВС розроблено та подано зміни до кошторисів від 13.03.2019 № 4/688,
від 17.04.2019 №4/1099, від 24.05.2019 №4/1319, від 05.06.2019 № 4/1498,
від 15.07.2019 №4/1844.
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
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вартості навчання здобувачами вищої освіти. Станом на 01.09.2019 року
заборгованості за навчання не було.
10.5. Для якісного забезпечення освітнього процесу у ЛьвДУВС,
з урахуванням напрямків підготовки фахівців та дотриманням акредитаційних
і ліцензійних вимог, проведено передплату періодичних видань – 18-ти
комплектів журналів та 4-х комплектів газет на ІІ півріччя 2019 року
на загальну суму 15762 гривень.
ХІ. Матеріально-технічне, медичне та ресурсне забезпечення
11.1. Упродовж звітного періоду перемінний особовий склад
університету забезпечений одностроєм поліцейських.
11.2. Упродовж 2-го семестру 2018-2019 навчального року проведено
сім раптових перевірок наявності та умов зберігання озброєння, боєприпасів
та іншого майна військового призначення у визначених підрозділах
університету.
11.3. За трьома новопризначеними працівниками, з числа постійного
особового складу ЛьвДУВС, закріплено вогнепальну зброю та засоби
індивідуального захисту, внесені необхідні зміни в облікові дані.
11.8. В березні 2019 року з курсантами 1-х та 4-х курсів факультетів
№ 1, 2, 3 ІПФНПН ЛьвДУВС проведено тематичні бесіди на тему:
«Профілактики інфекційних захворювань» (кір, краснуха, вітряна віспа, ГРВІ,
грип).
11.9.1. У зв’язку з відсутністю фінансування щодо капітального ремонту
котельні по вул. Замарстинівській, 9 роботи не проводились, підготовлено
проектно документацію.
11.9.2. У зв’язку з відсутністю фінансування роботи щодо ремонту
дахового покриття корпусу А-2 по вул. Замарстинівській, 9 не проводились.
11.9.3. У зв’язку з відсутністю фінансування роботи щодо капітального
ремонту гуртожитку № 3 у НТВ «Верещиця» не проводились.
11.9.4. Проведено капітальний ремонт дахового покриття казарми № 1
НТВ «Верещиця» на загальну суму 836,4 тис. грн.
11.9.5. Проведено капітальний ремонт дахового покриття корпусів А-3,
А2-3, А3-3 по вул. Городоцькій, 26 на загальну суму 1 213,6 тис. грн.
11.11. Тендерним комітетом ЛьвДУВС у 2019 році проведено відкриті
торги на закупівлю природного газу та переговорні процедури щодо закупівлі
послуг з розподілу природного газу та електроенергії на суми, зокрема:
– газ природний –5 464 200,00 грн.;
– газ (розподілення) –472 875,00 грн.;
‒ електрична енергія – 3 729 543,40 грн.
Крім цього, укладено договір на закупівлю (розподіл питної води,
відведення стічних вод) на загальну суму 280 000,00 грн.
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11.12. На електронному майданчику https://smarttender.biz/ розміщено
план державних закупівель ЛьвДУВС та додатки до нього на придбання
товарів, робіт і послуг на загальну суму 34 557 658,00 грн.
11.13. За звітний період тендерним комітетом ЛьвДУВС проведено
17 процедур закупівель, а саме:
‒ відкритих торгів – 11 (на закупівлю: природнього газу, масла
вершкового, хліба та хлібобулочних виробів, риби та рибного філе, бензину,
індивідуального обмундирування, м’яса, крісел для лекційного залу, овочів
в асортименті, ламінату, підкладки під ламінат, плінтусу та супутніх виробів,
вікон металопластикових );
‒ переговорних процедур – 5 (на закупівлю: природнього газу,
розподілу природнього газу, електричної енергії, паперу, мікроавтобуса).
За результатами проведених процедур з учасниками-переможцями
укладено договори на загальну суму 74 195 725,14 грн.
11.14. Фахівцем з протипожежної безпеки університету проводяться
вступні інструктажі, первинні та повторні інструктажі з питань пожежної
безпеки по підрозділах ЛьвДУВС проводять особи призначені наказом.
11.15. У звітному періоді проведена перевірка протипожежної безпеки
приміщень університету, складено приписи.
ХІІ. Юридичний супровід діяльності університету
12.1. У IІ семестрі 2018-2019 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 11 здобувачів
вищої освіти юридичного факультету ЛьвДУВС, надано безоплатну правову
допомогу 34 громадянам та проведено 5 правопросвітніх заходів
у загальноосвітніх закладах м. Львова.
12.2. 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. Станом на 20.05.2019 до ЛьвДУВС
із комплектуючих підрозділів Національної поліції України надійшла
інформація (за період часу 2007–2018 р.р.) стосовно 435 звільнених з ОВС
молодих фахівців, що не відпрацювали 3 років в ОВС після закінчення
навчання у вищих навчальних закладах МВС України. З них, 338 осіб
навчались у ЛьвДУВС, решта 97 осіб навчались у ПЮІ ЛьвДУВС. Стосовно
395 молодих фахівців направлено у відповідні суди позовні заяви, судами
задоволено 273 позови на суму 3.619.817 грн. За результатами проведеної
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претензійної роботи 53 особи відшкодували заборгованість добровільно (без
судових рішень) на суму 882.961 грн., продовжують відшкодовувати
добровільно 31 особа. На рахунки ЛьвДУВС поступило 3.460.640 грн.
у т. ч. 411.400 грн у поточному році.
Відносно 10 осіб підстави стягувати кошти відпали, у зв’язку
з їх поновленням в ОВС та помилковим скеруванням матеріалів до ЛьвДУВС,
щодо 30 осіб збираються документи, необхідні для подання позовів
та встановлюється сума витрат, затрачених на їх утримання у ВНЗ, а також
проводиться претензійна робота.
Протягом 2019 року повністю відшкодували заборгованість 13 молодих
фахівців на загальну суму 176.549 грн., з них 10 осіб згідно судових рішень
через органи державної виконавчої служби на суму 125.078 грн та 1 особа
добровільно згідно договору про відшкодування витрат з розстроченням
платежу на строк до одного року на суму 17.079 грн. У поточному році
укладено 6 договорів зі звільненими молодими фахівцями про відшкодування
200.104 грн протягом року. Також у звітному періоді судами було задоволено
8 позовних заяв до молодих фахівців на загальну суму 104.335 грн. (у т.ч. по
справам минулих років), подано 16 позовів на загальну суму 375.628 грн.
Протягом 2019 року повністю відшкодували заборгованість
12 звільнених курсантів на загальну суму 246.715 грн., з них 1 особа згідно
судового рішення на суму 7.280 грн , решта 11 осіб відшкодувала добровільно
239.435 грн, в т. ч. 9 осіб згідно договору про відшкодування витрат
з розстроченням платежу на строк до одного року. Також у поточному році
укладено 5 договорів зі звільненими курсантами про відшкодування протягом
року 172.621 грн.
У звітному періоді було задоволено 3 позови до звільнених курсантів
на загальну суму 30.767 грн. (у т.ч. по справам минулих років) та подано
5 позовів на суму 345.680 грн.
У 2019 році було відраховано з числа курсантів ЛьвДУВС 6 осіб. З них
2 особи відшкодовують борг добровільно.
До всіх звільнених курсантів та фахівців подано претензії про
відшкодування витрат університету на їх утримання, після чого, у разі
відсутності добровільного відшкодування, ЛьвДУВС
здійснює таке
в судовому порядку.
У 2019 році ЛьвДУВС проводилась претензійна робота, у ході якої було
пред’явлено 82 претензії до звільнених молодих фахівців та курсантів.
У зв’язку з виконанням судових рішень, подано 64 заяви про відкриття
виконавчого провадження та 39 запитів про хід виконавчого провадження,
в 11-ти випадках на дії державних виконавців подавались відповідні скарги.
12.3. Протягом звітного періоду оформлено право власності на нерухоме
майно на території «НТВ Верещиця» (з МВС України на баланс ЛьвДУВС), про
що отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності.
Крім цього, на виконання листа Департаменту персоналу, організації
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освітньої та наукової діяльності МВС України від 27.06.2019 № 22/2-3425
проведено зміни до Статуту ЛьвДУВС.
Проект внесених змін до Статуту було розглянуто на засіданні Вченої
ради, після чого дане питання буде передано на розгляд загальних зборів
трудового колективу. По завершенню цієї процедури проект Статуту
із вищевказаними змінами буде скеровано до МВС України для затвердження.
Завідувач відділення
організаційно-аналітичної
роботи та контролю
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