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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Львівського державного 

університету внутрішніх справ 

полковник поліції 

 Роман БЛАГУТА 

 

26.12.2022 
 

 
 

П Л А Н 
засідань ректорату Львівського державного університету внутрішніх справ 

на ІІ семестр 2022–2023 навчального року  
 

№ 
з\п НАЗВА ЗАХОДУ Виконавець 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 

02 січня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про планування НДР на січень 2023 року Л.Павлик 
4.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць. В.Гапчич 
09 січня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати профорієнтаційної роботи за грудень 2022 року. 

директори інститутів 
4.  Про готовність до нового навчального семестру 2022-2023 н.р. 
5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті, виконання ухвал ректорату за місяць. В.Гапчич 
16 січня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про організацію особистого прийому громадян ректором університету. 

З.Колодійчук 
4.  Про  стан  розгляду  звернень  громадян, запитів та звернень народних депутатів України у ЛьвДУВС 
5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті В.Гапчич 
23 січня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан дотримання режиму секретності в університеті О.Сорокач 
4.  Про стан успішності здобувачів освітнього ступеня магістр 2021 року набору за підсумками їх навчання 

за освітньо-професійними програмами «Право (поліцейські)» та «Правоохоронна діяльність» 
декани факультетів  

№1 та 3 ІПФПНП 

5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті В.Гапчич 
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30 січня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в 

умовах воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
4.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
5.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць. В.Гапчич 
06 лютого 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про невідпрацьовані заняття та незадовільні оцінки. 

директори інститутів 
4.  Про результати профорієнтаційної роботи за січень 2023 року. 
5.  Про виконання плану НДР у січні та планування на лютий 2023 року Л.Павлик 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць. В.Гапчич 
13 лютого 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан роботи кафедр університету в напрямку грантової діяльності. директори 

інститутів 
4.  Про стан виконавської дисципліни в університеті.  В.Гапчич 
20 лютого 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан виконавської дисципліни в університеті.  В.Гапчич 
27 лютого 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати опитування здобувачів вищої освіти 1-го курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо 

адаптації до навчання у ЛьвДУВС та задоволеності якістю надання освітніх послуг 
Р.Строцький 

4.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
5.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
6.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті.  В.Гапчич 
06 березня 2023 року 
1.  
 

Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 
воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати профорієнтаційної роботи за лютий 2023 року. директори інститутів 
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4.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 
складу 

декани факультетів  
№1, 2, 3 ІПФПНП 

5.  Про виконання плану НДР у лютому та планування на березень 2023 року Л.Павлик 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць. В.Гапчич 
13 березня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про підсумки атестації здобувачів освітнього рівня «магістр» (2021 року вступу) І. Красницький, 

В.Бліхар 
4.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за вересень. В.Гапчич 
20 березня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 
проректори за 

напрямами, 
директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про невідпрацьовані заняття та незадовільні оцінки. директори інститутів 
4.  Стан забезпечення у ЛьвДУВС гендерного паритету. І.Євхутич 
5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
27 березня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
4.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   

І.Залецький 
5.  Про стан службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС 
6.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
03 квітня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати профорієнтаційної роботи за березень 2023 року. директори інститутів 

4.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 
складу 

декани факультетів  
№1, 2, 3 ІПФПНП 

5.  Про виконання плану НДР у березні та планування на квітень 2023 року Л.Павлик 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць..  В.Гапчич  
10 квітня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан дотримання режиму секретності в університеті О.Сорокач 
4.  Про організацію особистого прийому громадян ректором університету. 

З.Колодійчук 
5.  Про  стан  розгляду  звернень  громадян, запитів та звернень народних депутатів України у ЛьвДУВС 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
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18 квітня 2023 року (вівторок) 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 

3.  Про невідпрацьовані заняття та незадовільні оцінки. директори 
інститутів 

4.  Про забезпечення санітарно - гігієнічних, протиепідемічних заходів із профілактики ГРВІ, COVID-19 та грипу в 
зимово - весняний період 2022-2023 н.р. Р.Матвейко 

5.  Про стан дотримання транспортної дисципліни у ЛьвДУВС П.Смоляк 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
24 квітня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про готовність Центру післядипломної освіти, дистанційного та заочного навчання до проведення  атестації 

здобувачів вищої освіти в у 2022-2023 навчальному році 
І.Стахура 

4.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
5.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
6.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті.  В.Гапчич 
02 травня 2023 року (вівторок) 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати профорієнтаційної роботи за квітень 2023 року. директори інститутів 
4.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 

складу 
декани факультетів  

№1, 2, 3 ІПФПНП 

5.  Про виконання плану НДР у квітні та планування на травень 2023 року Л.Павлик 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць..  В.Гапчич 
08 травня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про готовність до проведення у травні 2022 року персонального розподілу ад’юнктів відділення освітньо-наукової 

підготовки (докторантура та аспірантура (ад’юнктура)) ЛьвДУВС та курсантів випускних курсів о/с «бакалавр» 
факультетів ІПФПНП 

А.Перепелиця 

4.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за листопад. В.Гапчич 
15 травня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про невідпрацьовані заняття та незадовільні оцінки. 

директори інститутів 
4.  Про готовність до підсумкової державної атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» інститутів 
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5.  Про результати опитування здобувачів освіти 2, 3-го курсів щодо організації освітнього процесу та якості навчання у ЛьвДУВС Р.Строцький 
6.  Про стан розрахунків зі здобувачами вищої освіти за надання освітніх послуг за кошти фізичних та юридичних осіб за 

ІІ семестр 2022-2023 н.р. 
Г.Слоцяк 

7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
22 травня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про організацію вступної кампанії до ад’юнктури (аспірантури, докторантури) ЛьвДУВС у 2023 році Т.Коханюк 
4.  Про стан інформаційно-технічного забезпечення діяльності університету Я.Хімко 
5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
29 травня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
4.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
5.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
06 червня 2023 року (вівторок) 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про невідпрацьовані заняття та незадовільні оцінки. 

директори інститутів 
4.  Про результати профорієнтаційної роботи за травень 2023 року. 
5.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 

складу 
декани факультетів  

№1, 2, 3 ІПФПНП 

6.  Про виконання плану НДР у травні та планування на червень 2023 року Л.Павлик 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць.. В.Гапчич 

12 червня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про відповідність ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та займаним посадам науково-педагогічним 

складом кафедр інститутів (відповідно до пп.37, 38 Постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187) 
директори інститутів 

4.  Про стан виконання ЛьвДУВС Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору 
в Україні на період до 2030 року 

І.Євхутич 

5.  Про стан охорони праці у ЛьвДУВС та заходи щодо покращення О.Кость-Терещук 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
19 червня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
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3.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
4.  Про організацію забезпечення речовим майном постійного та перемінного особового складу університету у 2023 році О.Сех 
5.  Про стан пожежної безпеки у ЛьвДУВС, заходи щодо його покращення І.Журав 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
26 червня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан  підготовки урочистостей з нагоди випуску та посвячення у захисники правопорядку курсантів випускних курсів 

Р.Сушко 
4.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. 
5.  Про результати опитування науково-педагогічних працівників ЛьвДУВС з питань якісної організації освітнього процесу Р.Строцький 
6.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   

І.Залецький 
7.  Про стан службової підготовки поліцейських ЛьвДУВС.  
8.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
03 липня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати проведення атестації здобувачів вищої освіти у Центрі післядипломної освіти, дистанційного та 

заочного навчання у 2022-2023 н.р. 
І.Стахура 

4.  Про стан дотримання антикорупційного законодавства А.Годяк 
5.  Про виконання плану НДР у червні та планування на липень-серпень 2023 року Л.Павлик 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць.. В.Гапчич 
10 липня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про результати опитування здобувачів вищої освіти випускних курсів освітніх  програм: «Право (поліцейські)» 

«Правоохоронна діяльність», «Право», «Психологія», «Менеджмент та безпека бізнесу», «Фінансова аналітика», 
«Економічна експертиза, облік та аудит»  щодо якості освітніх програм та набуття випускниками фахових 
компетентностей. 

Р.Строцький 

4.  Про стан дотримання режиму секретності в університеті О.Сорокач 
5.  Про стан ведення претензійно-позовної роботи відділення юридичного забезпечення по відшкодуванню витрат на 

утримання у ЛьвДУВС колишніх курсантів та молодих офіцерів, які не відпрацювали 3-х років у поліції 
С.Гордюк 

6.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 
складу 

декани факультетів  
№1, 2, 3 ІПФПНП 

7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
17 липня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про стан використання та потребу вдосконалення навчально-полігонних комплексів ЛьвДУВС директори інститутів, 

А.Слобода  
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4.  Про організацію особистого прийому громадян ректором університету. 
З.Колодійчук 

5.  Про  стан  розгляду  звернень  громадян, запитів та звернень народних депутатів України у ЛьвДУВС 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
24 липня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 
 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 

3.  Про перебіг вступної кампанії 2023 року відповідальний 
секретар 

4.  Про стан організації первинної професійної підготовки ЗУЦППП «Академія поліції» в умовах запровадженого воєнного стану А.Слобода 
5.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
31 липня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про перебіг вступної кампанії 2023 року відповідальний 

секретар 
4.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
5.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
6.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
07 серпня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про перебіг вступної кампанії 2023 року відповідальний 

секретар 
4.  Про готовність до проведення табірного збору 2023 року Ю.Назар 
5.  Про стан моніторингу та контролю щодо умов проживання, способу життя, кола інтересів та взаємовідносин перемінного 

складу 
декани факультетів  

№1, 2, 3 ІПФПНП 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. Виконання ухвал ректорату за місяць.. В.Гапчич 
14 серпня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про перебіг вступної кампанії 2023 року відповідальний 

секретар 
4.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
21 серпня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про перебіг вступної кампанії 2023 року відповідальний 

секретар 
4.  Про стан виконання відділенням актуалізації навчання та практичної підготовки роботи щодо покращення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти державної форми замовлення у навчальному процесі 
О.Захарова 
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5.  Про стан готовності об’єктів теплопостачання ЛьвДУВС (опалювальні системи) до роботи в осінньо-зимовий період. Ф.Садовий 
6.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 
28 серпня 2023 року 
1.  Про підсумки роботи за минулий тиждень та плани на наступний. Про стан забезпечення освітнього процесу в умовах 

воєнного стану та протиепідемічних заходів. 

проректори за 
напрямами, 

директори інститутів 

 

2.  Про стан дотримання дисципліни та законності особовим складом університету. М.Гурковський 
3.  Про роботу з профілактики самогубств, своєчасного усунення проблем психологічного походження. П.Чайка 
4.  Про стан формування у особового складу (постійного та перемінного) високих професійних якостей.   І.Залецький 
5.  Про стан формування у о/с високих моральних якостей та національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Р.Сушко 
6.  Про наповнення інституційного репозитарію ЛьвДУВС у ІІ семестрі 2022-2023 н.р. І.Кравець 
7.  Про стан виконавської дисципліни в університеті. В.Гапчич 

Примітки: Позапланові питання виносяться на засідання ректорату залежно від потреби. Час, відведений для виступу – до 10 хв., для звіту – до 5 хв. 
 

Начальник відділу планування,  

організаційно-аналітичної роботи та контролю              Віталій ГАПЧИЧ 
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