
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

1. СЛУХАЛИ: 

інформацію доповідь керівника робочої групи з проведення 

профорієнтаційної роботи Юрочко О.М. про стан проведення 

профорієнтаційної роботи в університеті 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію керівника робочої групи з проведення профорієнтаційної 

роботи Юрочко О.М. взяти до відома.  

2. Роботу з виконання плану проведення профорієнтаційних заходів на 

2020-2021 навчальний рік уважати задовільною. 

3. Керівникам структурних підрозділів університету забезпечити неухильне 

виконання доручення ректора університету № 11 від 21 січня 2021 року про 

проведення профорієнтаційної роботи у Вінницькій, Кіровоградській, 

Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській областях. 

4. Деканам факультетів організувати проведення днів відкритих дверей у 

режимі відеоконференції на сторінці університету в соціальній мережі Instagram 

за окремим графіком, підготовленим координатором робочої групи з 

профорієнтаційної роботи Юрочко О.М. 

5. Керівництву навчально-наукового інституту права та кібербезпеки 

посилити профорієнтаційну роботу в закладах фахової передвищої освіти. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Берназа П.В. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

2. СЛУХАЛИ: 

інформацію начальника відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Бєлих С.І. про ухвалення фінансового звіту за 2020 рік 

та фінансового плану на 2021 рік  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Начальнику відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку: 

1.1. У 2021 р. по загальному фонду державного бюджету здійснювати 

видатки та брати зобов’язання лише в межах виділених асигнувань, 

затверджених для установи на відповідний рік; за спеціальним фондом – 

виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду 

державного бюджету. 

1.2. У разі наявності понадпланових надходжень у 2021 р. та за умови 

забезпечення ресурсами заходів з виконання основних функцій університету, 

передбачати спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на 

погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, 

комунальних послуг та енергоносіїв. 

1.3. На виконання вимог наказу МВС України від 15 січня 2018 року № 20, 

у разі відсутності заборгованості, спрямовувати 50 % понадпланових коштів на 

заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень, і 50 % суми 

понадпланових надходжень перераховувати на рахунок МВС України для 

акумулювання та подальшого розподілу на виконання функцій, не забезпечених 

коштами загального фонду. 

1.4. Не допускати залишку виділених коштів на утримання установи у 2021 

р. Тримати на контролі ефективного та повного використання виділених коштів 

загального фонду державного бюджету у поточному році. 

1.5. Спільно з керівниками структурних підрозділів забезпечити 

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, цільове та ефективне 

використання бюджетних та залучених коштів, недопущення невиправданих 

витрат матеріальних цінностей та фінансових ресурсів. 

1.6. Спільно з начальником відділу матеріального забезпечення видатки на 

утримання установи у 2021 р. здійснювати в режимі жорсткої економії та 

раціонального використання виділених асигнувань (на комунальні послуги та 

енергоносії, послуги зв’язку, придбання предметів, матеріалів, технічне 

обслуговування техніки, ремонтні роботи тощо). Спрямовувати виділені кошти 

на першочергові потреби установи і не допускати утворення кредиторської 



заборгованості з виплати заробітної плати/грошового забезпечення, 

комунальних послуг, засобів зв’язку тощо. 

1.7. Спільно з начальником відділу кадрового забезпечення утримувати 

чисельність працівників по спеціальному фонду державного бюджету і 

здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії 

та інші види заохочень, матеріальну допомогу, лише в межах фактичних 

надходжень. 

1.8. Спільно з начальником відділу юридичного забезпечення для 

зменшення дебіторської заборгованості за доходами по спеціальному фонду, 

постійно проводити претензійно-позовну роботу та інші заходи щодо 

своєчасного відшкодування витрат, примусового виконання виконавчих 

документів та добровільного відшкодування вартості навчання курсантами, які 

навчались за державним замовленням та були відраховані. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

Аброськіна В.В. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

3. СЛУХАЛИ: 

інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про 

присвоєння імен структурним підрозділам університету  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. 

взяти до відома.  

2. Керівникам факультетів: 

2.1. організувати обговорення постійним і перемінним складом питання 

щодо присвоєння імен факультетам. 

2.2. подати до секретаріату Вченої ради клопотання про присвоєння імені 

факультету з урахуванням вимог пунктів 2.2, 2.3 Положення про іменні 

(меморіальні) структурні підрозділи та аудиторії (інші приміщення) 

університету, затвердженого на засіданні Вченої ради (протокол № 3 від 29 

жовтня 2020 р.). 

3. Ученому секретарю секретаріату Вченої ради внести питання про 

присвоєння імені факультетам до порядку денного засідання Вченої ради, 

присвяченого 99-й річниці створення університету, у лютому 2021 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л.  

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

4. СЛУХАЛИ: 

доповідь проректора державного університету Поліщука О.Г. про 

затвердження Положення про наглядову раду університету,  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора державного університету Поліщука О.Г. взяти до 

відома.  

2. Затвердити Положення про наглядову раду університету. 

3. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про наглядову раду 

університету, затверджене рішенням Вченої ради від 24 жовтня 2019 р. 

(протокол № 4). 

4. Ученому секретарю секретаріату Вченої ради Ісаєнку М.М. надати 

положення до відділення комп’ютерного та програмного забезпечення для 

розміщення на офіційному вебсайті університету. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на ректора університету 

Аброськіна В.В.  

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

5. СЛУХАЛИ: 

доповідь начальника відділу кадрового забезпечення Данєляна Е.Ш. про 

затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників університету на 2021 рік  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу кадрового забезпечення Данєляна Е.Ш. 

взяти до відома.  

2. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників університету на 2021 рік. 

3. Начальнику відділу післядипломної освіти спільно з начальником відділу 

кадрового забезпечення забезпечити проведення підвищення кваліфікації 

науково-педагогічного складу відповідно до термінів та напрямів, затверджених 

орієнтовним планом підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу на 

2021 рік. 

4. Керівникам структурних підрозділів забезпечити: 

4.1. вчасне прибуття підлеглих науково-педагогічних працівників до відділу 

післядипломної освіти. 

4.2. надання до відділу кадрового забезпечення пропозицій у вигляді 

доповідних записок з пропозиціями щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників на наступний 2022 рік до 25 листопада 2021 

року. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора державного 

університету Поліщука О.Г.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

7. СЛУХАЛИ: 

інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про 

рекомендацію до друку видань  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. взяти 

до відома.  

2. Рекомендувати до друку: 

навчально-практичний посібник «Співучасть у кримінальному 

правопорушенні», підготовлений професором Беніцьким А.С.; 

монографію «Адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 

транспортних засобів в Україні», підготовлений авторським колективом; 

науковий фаховий журнал «Юридичний бюлетень», № 17. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 6 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 січня 2021 року              м. Одеса 

 

Голова – Аброськін В.В. 

Секретар – Ісаєнко М.М. 

Присутні: члени Вченої ради 

 

8. СЛУХАЛИ: 

завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про відрахування 

аспірантів 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. взяти до 

відома.  

2. Відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать 

до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих 

навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної 

поліції України, затвердженого наказом МВС від 28.11.2017 № 963, відрахувати 

з 01 лютого 2021 року у зв’язку з невиконанням індивідуальних планів наукової 

роботи:  

- Даровську І.Л., аспірантку заочної форми навчання; 

- Лазаренко Ю.О., аспірантку заочної форми навчання.  

3. Завідувачу докторантури та аспірантури Теслюк І.О. спільно з відділом 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом лютого 2021 року 

провести перевірку своєчасності та повноти оплати освітніх послуг аспірантами 

університету. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого проректора 

державного університету професора Грохольського В.Л. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 

Голова   

Вченої ради  підпис В’ячеслав АБРОСЬКІН 

 

Учений секретар  

Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 

 

Підготував: 

Учений секретар  

секретаріату Вченої ради Максим ІСАЄНКО  


