
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

12 квітня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про утворення територіально відокремлених структурних підрозділів Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

2. Про розгляд проєкту нової редакції Статуту Академії Державної пенітенціарної 

служби. 

3. Про затвердження Положення про нарукавний знак Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

4. Про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії Державної 

пенітенціарної служби. 

5. Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

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

служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Утворити територіально відокремлені структурні підрозділи Академії 

Державної пенітенціарної служби: 

– територіально відокремлене відділення «Хмельницька філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». Місцезнаходження відділення (філії) визначити: Україна, 31341, 

Хмельницька область, Хмельницький район, село Давидківці, вулиця Лісова, будинок 1, 

телефон (0382) 777-063. Основним видом діяльності відділення (філії) визначити: 85.59 

Інші види освіти, н. в. і. у. та 85.32 Професійно-технічна освіта; 

– територіально відокремлене відділення «Кам’янська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». Місцезнаходження відділення (філії) визначити: Україна, 51900, 

Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вулиця Колеусівська, будинок 39, телефон 

(0569) 238-790. Основним видом діяльності відділення (філії) визначити: 85.59 Інші види 

освіти, н. в. і. у. та 85.32 Професійно-технічна освіта;  

– територіально відокремлене відділення «Білоцерківська філія Академії Державної 

пенітенціарної служби». Місцезнаходження відділення (філії) визначити: Україна, 09100, 

Київська область, місто Біла Церква, вулиця Івана Кожедуба, будинок 333, телефон 

(04563) 7-73-05, (04563) 7-64-43. Основним видом діяльності відділення (філії) визначити: 

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. та 85.32 Професійно-технічна освіта. 
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2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Проєкт нової редакції Статуту Академії Державної пенітенціарної служби 

подати на розгляд загальних зборів трудового колективу Академії ДПтС. 

Відповідальний: учений секретар Академії ДПтС Мошта І. М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О. І.  

Термін: 12.04.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Положення про нарукавний знак Академії Державної пенітенціарної служби 

затвердити. 

3.2. Підготувати наказ про затвердження Положення про нарукавний знак Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

3.3. Перший примірник Положення про нарукавний знак Академії Державної 

пенітенціарної служби передати на зберігання до сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян Академії ДПтС. 
Відповідальний: начальник юридичного факультету Академії ДПтС    

Пекарчук В. М. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: до 16.04.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію про заходи запобігання та виявлення корупції в Академії 

Державної пенітенціарної служби взяти до уваги. 

4.2. Начальнику відділу виховної, психологічної роботи та організації дозвілля – 

уповноваженій особі з питань запобігання і виявлення корупції Академії ДПтС 

Вороніній С.В. надалі: 

– підвищувати рівень знань постійного та перемінного особового складу 

Академії ДПтС з питань антикорупційної політики Держави; 

– співпрацювати з інститутами громадянського суспільства та проводити 

моніторинг щодо виявів корупції в Академії ДПтС; 

– у разі виявлення фактів порушень Закону України «Про запобігання корупції» 

вживати конструктивних заходів для притягнення до відповідальності порушників. 

Відповідальний: начальник відділу виховної, психологічної роботи 

та  організації дозвілля – уповноважена особа з 

питань запобігання і виявлення корупції  

Академії ДПтС Вороніна С. В. 

Контроль: ректор Академії ДПтС Тогочинський О. М.  

Термін: до 01.04.2022  

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Академії Державної пенітенціарної служби взяти до уваги. 

5.2. Начальникам (завідувачам) кафедр Академії ДПтС забезпечити виконання 

вимог «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників Академії Державної пенітенціарної служби», затвердженого 

наказом ректора Академії ДПтС від 20.10.2016 № 419. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В. В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О. І. 

Термін: до 31.12.2021 
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6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Рекомендувати до друку збірку матеріалів міжнародної науково-практичної 
конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та 
поведінкових наук – 2021». 

Відповідальний: начальник відділу наукової діяльності та 

міжнародного співробітництва Академії ДПтС  

Пузирьов М. С. 

Контроль: проректор Академії ДПтС Чебоненко С. О. 

Термін: до 29.04.2021 

 


