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ПОЛОЖЕННЯ 

про відділення моніторингу відділу кадрового забезпечення 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

 

1. Загальні засади 

 

Відділення моніторингу (далі – ВМ) відділу кадрового забезпечення (далі 

– ВКЗ) Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС)  

організовує свою діяльність відповідно до вимог Конституції України; Законів 

України «Про Національну поліцію України», «Про Дисциплінарний статут 

Національної поліції України», наказу МВС України №893 від 07.11.2018; 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, інших наказів, 

доручень та вказівок Міністерства внутрішніх справ України та ОДУВС.  

Робота ВМ ВКЗ ОДУВС спрямована на досягнення основної мети – 

зміцнення дисципліни та законності в діяльності університету; забезпечення 

повного, об’єктивного та всебічного дослідження звернень, щодо дій особового 

складу університету, встановлення обставин надзвичайних подій; системне 

впровадження відповідних моніторингових заходів та надання методичної 

допомоги структурним підрозділам навчального закладу щодо зміцнення стану 

дисципліни та законності.   

 

2. Основними завданнями ВМ ВКЗ ОДУВС є: 

 

- організовувати взаємодію з підрозділами МВС України, Національної 

поліції та іншими правоохоронними органами з питань проведення 

моніторингових заходів щодо дотриманням дисципліни й законності особовим 

складом ОДУВС;  

- вносити відповідні пропозиції в плани роботи навчального закладу та 

його структурних підрозділів, відділу кадрового забезпечення щодо зміцнення 

дисципліни та законності, контролювати своєчасне проведення запланованих 

заходів; 

- організаційно забезпечувати проведення службових розслідувань по 

фактах порушень дисципліни та законності особовим складом ОДУВС, надавати 

практичну та методичну допомогу підрозділам ОДУВС у їх проведенні;  

- вживати організаційні та профілактичні заходи щодо запобіганню 

порушень дисципліни та законності особовим складом ОДУВС, за погодженням 

керівництва залучати до участі в них необхідні сили та засоби. 



- узагальнювати і аналізувати стан дисципліни законності серед 

особового складу ОДУВС, запровадити комплекс заходів щодо постійного 

моніторингу;    

- забезпечувати виконання поставлених перед ВМ ВКЗ ОДУВС задач, 

які випливають з цього Положення. 

 

 

3. Основні напрямки діяльності, функції та права ВМ ВКЗ ОДУВС: 

 

3.1.1. Разом з іншими структурними підрозділами ОДУВС, контролювати 

стан дисципліни та законності, вживати відповідні заходи щодо попередження 

правопорушень з боку особового складу та зміцнення дисципліни та законності. 

3.1.2. Забезпечити проведення службових розслідувань за фактами 

правопорушень та інших надзвичайних подій, скоєних особовим складом, 

курсантами та слухачами ОДУВС, у тому числі використання зброї, що 

призвели до поранення або загибелі громадян, самогубств, загибелі та 

поранення особового складу, дорожньо-транспортних пригод, за фактами 

порушень законності; перевіряти результати проведення службових 

розслідувань, які здійснювалися структурними підрозділами ОДУВС.   

3.1.3. Запровадити систему постійного моніторингу та аналізу за станом 

дисципліни та законності, проводити відповідні перевірки та профілактичні 

відпрацювання. Узагальнювати інформацію, що надходить до ОДУВС про 

скоєні особовим складом порушень законності та злочини, вивчати причини і 

умови, що їм сприяли та вживати відповідні заходи реагування з метою 

запобігання їх у майбутньому. 

3.1.4. Готувати самостійно або разом з відповідними підрозділами ОДУВС 

проекти наказів та інших документів з питань дотримання та зміцнення 

дисципліни та законності серед особового складу ОДУВС. 

3.1.5. Надавати практичну та методичну допомогу структурним 

підрозділам ОДУВС щодо організації роботи по дотриманню та зміцненню 

дисципліни та законності.  

3.1.6. Вживати заходів щодо вдосконалення діяльності ВМ ВКЗ ОДУВС, 

вносить пропозиції з цих питань на розгляд керівництва щодо прийняття 

відповідних управлінських рішень.  

3.1.7.  Здійснення в межах компетенції організаційних та практичних 

заходів щодо реалізації та дотримання вимог антикорупційного законодавства 

України. 

3.1.8. Координація та проведення заходів щодо протидії фактам 

поширення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують особовий 

склад та діяльність ОДУВС.  

3.1.9.  Здійснення в межах компетенції заходів щодо аналізу та проведення 

необхідних перевірок з питань дотримання в системі ОДУВС: 

1)   порядку зберігання матеріальних носіїв службової документації; 



2) правил пропускного режиму та порядку надання доступу до 

режимних приміщень, організації службової діяльності та навчального 

процесу, порушень у сфері фінансово-господарської діяльності. 

3.1.10. Відповідно до законодавства України збирання, накопичення, 

систематизація та аналіз інформації щодо негативних явищ і тенденцій у 

системі ОДУВС, а також ужиття заходів щодо їх запобіганню.  

3.1.11. Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо 

запобігання та попередження фактів вчинення особовим складом 

кримінальних, дисциплінарних, адміністративних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень, а також виконання інших завдань, покладених на ВМ ВКЗ. 

3.1.12. Організація взаємодії між структурними підрозділами та 

службами ОДУВС щодо проведення аналітичних досліджень та 

прогнозування динаміки стану дисципліни та законності серед особового 

складу.  

3.1.13. Підготовка запитів для отримання інформації від органів, 

підприємств, установ всіх форм власності та структурних підрозділів ОДУВС 

для виконання завдань, покладених на ВМ ВКЗ ОДУВС; 

3.1.14. Робота з особовими справами  співробітників, курсантів та слухачів 

ОДУВС;  

3.1.15. Виконання інших функцій, що випливають з покладених на ВМ 

ВКЗ ОДУВС завдань. 

 

ВМ ВКЗ ОДУВС для виконання покладених завдань і функцій в 

установленому порядку має право: 

 

3.2.1. Контролювати та перевіряти стан дотримання законності та 

дисципліни, вимог антикорупційного законодавства України в системі ОДУВС. 

3.2.2. Здійснювати перевірки за фактами скоєння особовим складом  

дисциплінарних проступків, порушень чинного законодавства. 

3.2.3. У межах компетенції, відповідно до законодавства України вносити 

пропозиції щодо притягнення до відповідальності поліцейських, службовців  з 

числа особового складу, курсантів та слухачів ОДУВС. 

3.2.4. Відповідно до законодавства України викликати та опитувати 

працівників поліції, службовців, курсантів та слухачів під час проведення 

перевірок, розгляду звернень, щодо організації службової діяльності та 

навчального, наукового процесу в системі ОДУВС.  

3.2.5. Отримувати в системі ОДУВС відомості, необхідні для проведення 

перевірки та інших профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення 

дисципліна та законності.  

3.2.6. При виконанні службових повноважень, за дорученням Ректора, у 

відповідності до вимог законодавства України, безперешкодно, у будь-який час 

доби, відвідувати структурні  підрозділи, навчальні заклади, які входять до 

складу ОДУВС, та здійснювати їх перевірки за всіма напрямами службової 

діяльності та організації навчального процесу, мати доступ до їх службових 



приміщень, в т.ч. режимних із дотриманням вимог законодавства України у сфері 

охорони державної таємниці. 

3.2.7.  Під час виконання завдань, покладених на ВМ ВКЗ, з метою 

перевірки інформації та звернень про можливе вчинення кримінальних, 

корупційних, адміністративних та дисциплінарних правопорушень, особовим 

складом ОДУВС з дотриманням вимог законодавства України: 

1) ознайомлюватися з матеріалами щодо організації служби та навчального 

процесу відповідного структурного підрозділу ОДУВС; 

2) за наявності підстав ознайомлюватися з матеріалами особових справ та 

іншими відомостями щодо проходження служби або навчання. 

3.2.8. Виключно за дорученням Ректора, у межах компетенції здійснювати 

заходи щодо виявлення порушень та перевірки фінансово-господарської 

діяльності відповідних структурних підрозділів університету.  

3.2.9. Для здійснення покладених на ВМ ВКЗ у встановленому порядку 

завдань запитувати та отримувати від структурних підрозділів університету, 

інформацію та документи (копії документів). 

3.2.10. У разі виявлення недоліків, порушень вимог законодавства 

України, нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, 

Національної поліції України, організаційно-розпорядчих актів ОДУВС, з 

питань діяльності – невідкладно доповідати Ректору для вжиття відповідних 

заходів реагування. 

3.2.11. Відповідно до законодавства України накопичувати статистичні, 

аналітичні, службові та інші матеріали за напрямами діяльності ВМ ВКЗ, мати 

доступ та користуватися наявними інформаційними базами даних, 

автоматизованими інформаційними системами ОДУВС. 

 

4. Організаційне та кадрове забезпечення роботи ВМ ВКЗ ОДУВС. 

 

3.1. ВМ є структурним підрозділом ОДУВС у складі відділу кадрового 

забезпечення.  

3.2. Роботою ВМ ВКЗ ОДУВС керує начальник відділення, який 

забезпечує та організовує службову діяльність відділення, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на ВМ ВКЗ завдань і функцій, 

підпорядкований ректору та начальникові відділу кадрового забезпечення. 

3.3. Свою діяльність організовує на основі єдиноначальності з 

установленням персональної відповідальності працівників за доручену ділянку 

роботи.  

3.4. Певний об’єм завдань і функцій ВМ ВКЗ ОДУВС  покладається на 

начальників структурних підрозділів університету. 

3.5. Правовою основою діяльності відділення є чинне законодавство, 

накази, розпорядження та інструкції МВС України, Національної поліції 

України, Міністерства освіти та науки, накази та розпорядження ОДУВС, дане 

Положення. 

3.6. Організаційною основою діяльності ВМ ВКЗ ОДУВС є дане 

Положення та план роботи, який складається на  навчальний  рік. 



3.7. ВМ ВКЗ ОДУВС у своїй роботі взаємодіє з факультетами, 

кафедрами та іншими підрозділами університету у встановленому порядку 

отримує від них інформаційні, звітні документи та інші матеріали, необхідні 

для виконання завдань, покладених на ВМ ВКЗ. 

3.8. Функціональні обов’язки працівників ВМ ВКЗ ОДУВС  

розробляються згідно з цим Положенням та затверджуються начальником 

відділу кадрового забезпечення. 

 

 

5. Взаємодія 

 

У  повсякденній роботі ВМ ВКЗ ОДУВС взаємодіє з: 

-  керівництвом ОДУВС; 

- керівниками факультетів, кафедр, інших структурних підрозділів та 

служб ОДУВС; 

-  керівниками курсів, курсантами та слухачами ОДУВС; 

- в межах повноважень – з Міністерством внутрішніх справ України, 

Національною поліцією України, іншими правоохоронними та державними 

органами влади України. 

  

   

 
        

 

 

 

 

 

 


