
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби  
 

16 січня 2019 року                                                                                                   м. Чернігів 

 

Порядок денний: 
 

1. Звіт про підсумки діяльності Академії Державної пенітенціарної служби у 2018 

році та основні завдання на 2019 рік. 

2. Про готовність структурних підрозділів Академії до початку нового семестру. 

3. Про правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби у 2019 році. 

4. Про рекомендацію до друку посібників «Кримінальне право України: загальна 

частина. Кросворди» та «Кримінальне право України: особлива частина. Кросворди» 

авторів С.Ф. Денисова та А.С. Гальчак. 

5.Про затвердження Положення про відділ правового забезпечення та претензійної 

роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

6. Про надання творчої відпустки для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук доценту кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Кареліну В.В.  

7. Про обрання за конкурсом начальника кафедри фізичної підготовки Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію про діяльність Академії Державної пенітенціарної служби в 2018 

році та основні завдання на 2019 рік взяти до уваги. 

1.2. Схвалити Звіт ректора та оприлюднити його на Загальних зборах трудового 

колективу – вищому колегіальному органі громадського самоврядування Академії.  

1.3. Направити Звіт ректора до Міністерства юстиції України.  

Відповідальний: завідувач сектору документального забезпечення, 

архівної справи та роботи зі зверненнями громадян 

Прищепа С.О. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 20.01.2019 року. 

1.4. Розмістити Звіт ректора на офіційному веб-сайті Академії.  

Відповідальний: начальник сектору зв’язків із засобами масової 

інформації та громадськістю Ющенко С.П. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 20.01.2019 року. 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Усім структурним підрозділам розпочати виконання завдань, що окреслені 

проректорами Академії на другий семестр 2018–2019 навчального року.  

Відповідальні: начальники структурних підрозділів.  

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.  

Термін: до 31.07.2019 року. 
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3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Затвердити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2019 році. 

3.2. Розмістити Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2019 році на офіційному веб-сайті Академії та подати їх для верифікації до Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).  

Відповідальний: начальник навчального відділу 

Кисельова М.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І.   

Термін: до 05.02.2019 року. 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Рекомендувати до друку посібники «Кримінальне право України: загальна 

частина. Кросворди» та «Кримінальне право України: особлива частина. Кросворди» 

авторів С.Ф. Денисова та А.С. Гальчак. 

Відповідальні: завідувач кафедри кримінального, кримінально- 

  виконавчого права та кримінології Денисов С.Ф., 

  Гальчак А.С. 

Контроль: перший проректор Академії Олійник О.І. 

Термін: до 01.09.2019 року. 

 

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Затвердити у такій редакції Положення про відділ правового забезпечення та 

претензійної роботи Академії Державної пенітенціарної служби. 

5.2. Перший примірник Положення передати на зберігання до сектору 

документального забезпечення, архівної справи та роботи зі зверненнями громадян. 

Відповідальний: заступник начальника відділу правового 

забезпечення та претензійної роботи 

Миколаєнко М.С. 

Контроль: перший проректор Академії  Олійник О.І. 

Термін: до 18.01.2019 року. 

 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Надати творчу відпустку для закінчення дисертації на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук доценту кафедри кримінального, кримінально-

виконавчого права та кримінології Кареліну В.В. з 28 січня 2019 року по 28 лютого 2019 

року. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

І.А. Майборода. 

Контроль: проректор академії О.П. Шеремета. 

Термін: до 18.02.2019 року. 

 

7. УХВАЛИЛИ:  
7.1. Начальнику відділу по роботі з персоналом підготувати наказ про призначення 

начальником кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби 

Шамрука Олега Павловича. 

Відповідальний: начальник відділу по роботі з персоналом 

Майборода І.А. 

Контроль: проректор Академії Шеремета О.П. 

Термін: до 18.01.2019 року 


