
 
Міністерство юстиції України  

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ 

 

Рішення 

зборів вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби 
 

07 липня 2021 року                                                                                                  м. Чернігів 

 

Порядок денний: 

1. Про внесення змін до Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби у 2021 році. 

2. Про результати аналізу діяльності територіально відокремлених структурних 

підрозділів Академії Державної пенітенціарної служби та стратегічні напрямки їх розвитку. 

3. Про затвердження калькуляції видатків на підготовку фахівців за кошти 

фізичних, юридичних осіб 2021 року набору на денній та заочній формах навчання в 

Академії Державної пенітенціарної служби. 

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

служби. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Внести зміни до Правил прийому до Академії Державної пенітенціарної 

служби в 2021 році. 

1.2. Оновлені Правила прийому до Академії Державної пенітенціарної служби в 

2021 році розмістити на офіційному вебсайті Академії ДПтС. 

Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС  

Співак В.В. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 

Термін: до 22.07.2021 

 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Результати аналізу діяльності територіально відокремлених структурних 

підрозділів Академії Державної пенітенціарної служби та стратегічні напрямки їх 

розвитку затвердити. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 07.07.2021 

 

3. УХВАЛИЛИ: 
3.1. Затвердити калькуляції видатків на підготовку фахівців за кошти фізичних, 

юридичних осіб 2021 року набору на денній та заочній формах навчання в Академії 

Державної пенітенціарної служби. 
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3.2. Відділу фінансового забезпечення Академії ДПтС та факультету заочного 

навчання та навчання за кошти фізичних, юридичних осіб Академії ДПтС керуватися 

зазначеними калькуляціями під час укладання договорів зі студентами, які будуть 

навчатися в Академії ДПтС за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Відповідальні: начальник відділу фінансового забезпечення –  

головний бухгалтер Академії ДПтС Котляр І.О.; 

начальник факультету заочного навчання та 

навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

Академії ДПтС Низовець О.М. 

Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І.   

Термін: до 01.09.2021 

 

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Про схвалення та затвердження Концепції освітньої діяльності Академії 

Державної пенітенціарної служби у сфері післядипломної освіти. 

4.1.1. Концепцію освітньої діяльності Академії Державної пенітенціарної служби у 

сфері післядипломної освіти схвалити та затвердити. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 07.07.2021 

 

4.2. Про схвалення та затвердження Типового навчального плану первинної 

професійної підготовки професіоналів Державної кримінально-виконавчої служби 

України та пояснювальної записки до нього. 

4.2.1. Типовий навчальний план первинної професійної підготовки професіоналів 

Державної кримінально-виконавчої служби України та пояснювальної записки до нього 

схвалити та затвердити. 
Відповідальний: начальник навчального відділу Академії ДПтС 

Співак В.В. 
Контроль: перший проректор Академії ДПтС Олійник О.І. 
Термін: 07.07.2021 

 


