
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

20 лютого 2020 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

 

1. Про результати фінансової діяльності Академії за 2019 рік та завдання на 

2020 рік. 

2. Про видавничу діяльність Академії у 2019 році та завдання на 2020 рік. 

3. Про затвердження калькуляції військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу по кафедрі військової підготовки Академії набору 

2020 року. 

4. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

1.2. Схвалити річний фінансовий звіт та фінансовий план Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

1.3. Забезпечити контроль за ефективним управлінням бюджетними ресурсами: 

своєчасним, цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету та 

відповідністю взятих бюджетних зобов’язань.  

1.4. Неухильно дотримуватись вимог пункту 1 статті 51 Бюджетного кодексу 

України щодо утримання чисельності працівників, осіб рядового і начальницького складу 

та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи 

видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в 

межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затверджених для бюджетних 

органів та установ у кошторисах. 

1.5. Забезпечити проведення передбачених законодавством процедур закупівель та 

підписання угод з постачальниками з урахуванням повного використання вільних 

асигнувань передбачених для оплати матеріальних цінностей у 2020 році. 

1.6. Забезпечити за укладеними угодами поставку матеріальних цінностей і 

своєчасне надання до фінансово-економічного відділу Академії первинних документів для 

здійснення оплати за поставлені матеріальні цінності. 

1.7. Продовжити роботу щодо збільшення надходжень спеціального фонду 

Академії за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством. 

Відповідальні: начальники структурних підрозділів.  

Контроль: начальник фінансово-економічного відділу –  

 головний бухгалтер Академії Усенко О.М. 

Термін: до 01.01.2021 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Результати діяльності редакційно-видавничої групи у 2019 році вважати 

задовільними. 

2.2. Редакційно-видавничій групі розширити перелік платних послуг з 

виготовлення та тиражування друкованої продукції, продовжити видання наукових, 
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навчально-методичних та інших видань, підготовлених науково-педагогічними 

працівниками, для забезпечення освітньо-професійних, освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів вищої освіти та здобуття наукових ступенів. 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи 

Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2020 року. 

 

3. УХВАЛИЛИ:  
3.1. Затвердити калькуляцію видатків на військову підготовку одного громадянина 

за програмою підготовки офіцера запасу на 2020–2021 навчальний рік.  

3.2. Надалі фінансово-економічному відділу та завідувачу кафедри військової 

підготовки керуватись зазначеною калькуляцією під час укладання договорів із 

громадянами, які виявили бажання навчатись за програмою підготовки офіцера запасу на 

2020–2021 навчальний рік. 

Відповідальні: начальник фінансово-економічного відділу –  

 головний бухгалтер Усенко О.М.; 

 завідувач кафедри військової підготовки 

 Кирилюк А.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.10.2020 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ:  

 

4.1. Про внесення змін до Освітньо-професійної програми для підготовки 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність».  

4.1.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.1.2. Внести відповідні змін до Освітньо-професійної програми для підготовки 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 

262 «Правоохоронна діяльність». 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 28.02.2020 року. 

 

4.2. Про внесення змін до Правил прийому до Академії Державної 

пенітенціарної служби в 2020 році. 
4.2.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.2.2. Внести відповідні змін до Правил прийому до Академії Державної 

пенітенціарної служби в 2020 році. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Співак В.В.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 28.02.2020 року. 

 

4.3. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Кримінологія» укладачів Тагієва С.Р., Кареліна В.В., Івашка С.В. 

4.3.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.3.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Кримінологія» 

укладачів Тагієва С.Р., Кареліна В.В., Івашка С.В. 

Відповідальні: укладачі навчального посібника.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.09.2020 року. 
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4.4. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Актуальні проблеми запобігання злочинам» укладачів Тагієва С.Р., Кареліна В.В., 

Яковець І.С. 
4.4.1. За результатами голосування рішення прийнято. 

4.4.2. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Актуальні 

проблеми запобігання злочинам» укладачів Тагієва С.Р., Кареліна В.В., Яковець І.С. 

 

Відповідальні: укладачі навчального посібника.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 30.09.2020 року. 

 


