Міністерство юстиції України
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
Рішення
зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби
05 лютого 2019 року

м. Чернігів

Порядок денний:
1. Про результати фінансової діяльності Академії за 2018 рік та завдання на 2019 рік.
2. Про видавничу діяльність Академії у 2018 році та завдання на 2019 рік.
3. Про обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Академії.
1. УХВАЛИЛИ:
1.1. Схвалити річний фінансовий звіт Академії Державної пенітенціарної служби за
2018 рік.
1.2. Забезпечити жорсткий контроль за ефективним управлінням бюджетними
ресурсами: своєчасним, цільовим та ефективним використанням коштів державного
бюджету та відповідністю взятих бюджетних зобов’язань.
1.3. 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.
1.4. Забезпечити проведення передбачених законодавством процедур закупівель та
підписання угод з постачальниками з урахуванням повного використання вільних
асигнувань, передбачених для оплати матеріальних цінностей у 2019 році.
1.5. Забезпечити за укладеними угодами поставку матеріальних цінностей і
своєчасне надання до фінансово-економічного відділу Академії первинних документів для
здійснення оплати за поставлені матеріальні цінності.
1.6. Продовжити роботу щодо збільшення надходжень спеціального фонду
Академії за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством.
Відповідальні: начальники структурних підрозділів.
Контроль: в.о. начальника фінансово-економічного відділу –
головний бухгалтер Академії Усенко О.М.
Термін: до 01.01.2020 року.
2. УХВАЛИЛИ:
2.1. Результати діяльності редакційно-видавничої групи у 2018 році вважати
задовільними.
2.2. Редакційно-видавничій групі розширити перелік платних послуг з
виготовлення та тиражування друкованої продукції.
Відповідальний: редактор редакційно-видавничої групи
Олефіренко В.М.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.05.2019 року.

2.3. Розмістити рекламу про надання поліграфічних послуг редакційно-видавничою
групою на офіційному веб-сайті Академії.
Відповідальні: редактор редакційно-видавничої групи
Олефіренко В.М.;
начальник сектору зв’язків із засобами масової
інформації та громадськістю Ющенко С.П.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.05.2019 року.
2.4. Створити внутрішнє конкурентне середовище для мотивування кафедр і
окремих науково-педагогічних працівників на результативну та якісну публікаційну
роботу, що завершується виданням статей в наукометричних базах Scopus та Web of
Science.
Відповідальні: науково-педагогічні працівники Академії.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.05.2019 року.
2.5. Привести склад редакційних колегій наукових журналів Академії ДПтС
«Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право» та «Науковий вісник Сіверщини. Серія:
Освіта. Соціальні та поведінкові науки» у відповідність до підпункту 7 пункту 6 наказу
МОН України від 15.01.2018 р. № 32 «Про порядок формування Переліку наукових
фахових видань України».
Відповідальні: редактори наукових журналів Академії.
Контроль: проректор Академії Чебоненко С.О.
Термін: до 01.06.2019 року.
3. УХВАЛИЛИ:
3.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення:
– доцентом кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і
процесу Академії Державної пенітенціарної служби на умовах роботи 0,8 посадового
окладу за рахунок посади професора Іванькова Ігоря Володимировича;
– доцентом кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та
кримінології за рахунок посади професора Пузирьова Михайла Сергійовича.
Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом
Майборода І.А.
Контроль: проректор Академії Шеремета О.П.
Термін: до 15.02.2019 року.
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