
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 01.09.2020 № 368 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 31 серпня 2020 року (протокол № 1) з питання 

порядку денного «Про підсумки виконання Плану основних заходів 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. 

Дідоренка у 2019-2020 навчальному році та про затвердження Плану 

основних заходів університету на 2020-2021 навчальний рік» 

 

Вчена рада з питання порядку денного «Про підсумки виконання Плану 

основних заходів Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка у 2019-2020 навчальному році та про затвердження Плану 

основних заходів університету на 2020-2021 навчальний рік»  

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити Звіт про виконання Плану основних заходів Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2019-2020 

навчальний рік. 

3. Схвалити План основних заходів Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на 2020-2021 навчальний 

рік. 

4. Постійно здійснювати контроль за виконанням пунктів плану 

основних заходів університету на 2020-2021 навчальний рік кафедрами та 

структурними підрозділами. У разі невиконання або порушення строків 

виконання зазначених пунктів інформувати керівництво університету. 

5. Керівникам кафедр, відділів та відділень університету вжити дієвих 

заходів щодо ознайомлення всіх працівників ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка зі 

змістом Плану основних заходів університету на 2020-2021 навчальний рік. 

6. Інженеру-електроніку II категорії інформаційно-технічного 

відділення навчально-методичного відділу (Бабенко О.С.) розмістити план 

основних заходів ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка на офіційному веб-сайті 

університету. 

7. З метою належного виконання вимог Інструкції з організації 

контролю за виконанням документів у системі МВС України, затвердженої 

наказом МВС від 23.04.2012 № 350 (із змінами, внесеними згідно з Наказом 

МВС № 521 від 06.05.2015), інших нормативно-правових актів і розпорядчих 

документів з питань організації контролю в системі МВС України, 



забезпечити персональний посилений контроль за якісним, повним та 

своєчасним виконанням особовим складом вимог законів України, указів, 

розпоряджень і доручень Президента України, постанов Верховної ради 

України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно- 

правових актів і розпорядчих документів МВС України та МОН України, 

наказів, доручень, вказівок керівництва ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, планів 

роботи університету та його структурних підрозділів, рішень вченої ради і 

ректорату. Вжити заходів щодо персональної відповідальності підлеглих 

працівників за якісне виконання запланованих заходів та поставлених 

керівництвом завдань. 

Термін: протягом 2019-2020 н.р. Відповідальні: ректорат, керівники 

структурних підрозділів 

Контроль за виконанням даного рішення залишити за т.в.о. ректора 

університету Карчевським М.В. 

Результати голосування: «за» - одноголосно (16 голосів). 

 

 

Голова вченої ради                           о/п                             Микола КАРЧЕВСЬКИЙ 

 

 

Т.в.о. ученого секретаря                      о/п                                Сергій ГОЛОВКІН 


