
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 

 

 

 

02 березня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів  

 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Про видавничу діяльність Академії Державної пенітенціарної служби у 2020 році 

та завдання на 2021 рік. 

2. Про затвердження калькуляції військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу по кафедрі військової підготовки Академії 

Державної пенітенціарної служби набору 2021 року. 

3. Про встановлення посадових окладів науково-педагогічним працівникам 

Академії Державної пенітенціарної служби, які працюють на посадах доцента чи 

професора, але не мають відповідних вчених звань.  

4. Про розгляд рішень науково-методичної ради Академії Державної пенітенціарної 

служби.  

5. Про затвердження Порядку організації будівництва житла для працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби, членів їх сімей. 

6. Про присвоєння вченого звання доцента науково-педагогічним працівникам 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Результати діяльності редакційно-видавничої групи у 2020 році вважати 

задовільними. 

1.2. Редакційно-видавничій групі розширити перелік платних послуг з 

виготовлення та тиражування друкованої продукції, продовжити видання наукових, 

навчально-методичних та інших видань, підготовлених науково-педагогічними 

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

підготовки здобувачів вищої освіти. 

Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи  

 Академії ДПтС Олефіренко В.М. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 31.12.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ:  
2.1. Затвердити калькуляцію видатків на військову підготовку одного громадянина 

за програмою підготовки офіцера запасу на 2021/2022 навчальний рік.  

2.2. Надалі відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку та кафедрі 

військової підготовки керуватись зазначеною калькуляцією під час укладання договорів із 
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громадянами, які виявили бажання навчатись за програмою підготовки офіцера запасу на 

2021/2022 навчальний рік. 

             Відповідальні: начальник відділу фінансового забезпечення та  

        бухгалтерського обліку – головний бухгалтер 

                           Академії ДПтС Котляр І.О.; 

 завідувач кафедри військової підготовки  

 Академії ДПтС Кирилюк А.В.  

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 30.10.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Відділу по роботі з персоналом Академії ДПтС підготувати наказ та 

встановити посадовий оклад: 

– з 01 березня 2021 року посадовий оклад лейтенанту внутрішньої служби 

Ткаченко Ірині Владиславівні, професору кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін 

Академії ДПтС, у розмірі 6060 (шість тисяч шістдесят) гривень (за тридцять першим 

тарифним розрядом наказу Міністерства юстиції України від 13.03.2018 № 685/5 «Про 

затвердження схем тарифних розрядів за посадами осіб рядового і начальницького складу 

Державної кримінально-виконавчої служби України» та відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, 

осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб». 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом  

Академії ДПтС Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Мошта І.А. 

Термін: до 10.03.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Про схвалення та затвердження Положення про стейкхолдерів освітніх 

програм Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.1.1. Положення про стейкхолдерів освітніх програм Академії Державної 

пенітенціарної служби схвалити та затвердити. 

4.1.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про стейкхолдерів освітніх 

програм Академії Державної пенітенціарної служби. 

4.1.3. Перший примірник Положення про стейкхолдерів освітніх програм Академії 

Державної пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального 

забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 05.03.2021 

 

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

«Актуальні проблеми та організація запобігання кримінальним правопорушенням» 

укладачів Кареліна В.В., Пузирьова М.С., Олефір Л.І. 

4.2.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Актуальні 

проблеми та організація запобігання кримінальним правопорушенням» укладачів 

Кареліна В.В., Пузирьова М.С., Олефір Л.І. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.06.2021 
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4.3. Про розгляд та рекомендацію до друку навчально-методичного посібника 

«Правові основи пробації в Україні» укладачів Аніщенко В.О., Пузирьова М.С., 

Олефір Л.І. 

4.3.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Правові основи 

пробації в Україні» укладачів Аніщенко В.О., Пузирьова М.С., Олефір Л.І. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.06.2021 

 

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

«Методи оперативно-розшукової діяльності» укладачів Боднара І.В., Ткаченка О.Г., 

Єсипенка О.Г., Левицького В.В.  
4.4.1. Рекомендувати до друку навчально-методичний посібник «Методи 

оперативно-розшукової діяльності» укладачів Боднара І.В., Ткаченка О.Г., Єсипенка О.Г., 

Левицького В.В. 

Відповідальні: укладачі навчально-методичного посібника 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 01.06.2021 

 

4.5.  Про розгляд та рекомендацію до друку збірки матеріалів VII заочної 

науково-практичної конференції «Кримінально-виконавча система України та її 

роль у розбудові правової і соціальної держави». 

4.5.1. Рекомендувати до друку збірку матеріалів VII заочної науково-практичної 
конференції «Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і 
соціальної держави». 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Пузирьов М.С. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 
Термін: до 19.03.2021 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1.1. Порядок організації будівництва житла для працівників Академії Державної 

пенітенціарної служби, членів їх сімей схвалити та затвердити. 

5.1.2. Підготувати наказ про затвердження Порядку організації будівництва житла 

для працівників Академії Державної пенітенціарної служби, членів їх сімей. 

5.1.3. Перший примірник Порядку організації будівництва житла для працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби, членів їх сімей передати на зберігання до 

сектору документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями 

громадян Академії. 
Відповідальний: начальник відділу правового забезпечення та    

 претензійної роботи Академії ДПтС 
 Миколаєнко М.С. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

    Термін: до 10.03.2021 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Остапчук Людмили  Григорівни,  здобувача  щодо присвоєння  
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вченого звання доцента по кафедрі кримінального, кримінально-виконавчого права та 

кримінології Академії. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 16.03.2021 

6.2. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Денисенко Катерини Вікторівни, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного 

права Академії. 

Відповідальний: учений секретар Академії Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 16.03.2021 

6.3. Підготувати та направити до атестаційної комісії Міністерства освіти і науки 

України атестаційну справу Ребкала Миколи Миколайовича, здобувача щодо присвоєння 

вченого звання доцента по кафедрі теорії та історії держави і права, конституційного 

права Академії. 

Відповідальний: учений секретар Академії Мошта І.М.  

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С.О. 

Термін: до 16.03.2021 

 

 

 


