
Введено в дію 

Наказом ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка 

від 25.09.2020 № 439 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка від 24 вересня 2020 року (протокол № 2) з питання 

порядку денного «Про підсумки проведення табірних зборів із курсантами 

першого курсу» 

 

Заслухавши інформацію проректора університету Кіма В.Р. з питання 

порядку денного «Про підсумки проведення табірних зборів із курсантами 

першого курсу» вчена рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Організацію та підсумки проведення табірного збору з курсантами 

першого курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної 

поліції України визнати задовільними. 

3. Вжити заходи щодо заміщення вакантних посад посадових осіб для 

комплектування керівного складу курсантських підрозділів набору 2021 року. 

Термін: липень 2021 р. Відповідальні: Бойчук М.М. 

4. Надати пропозиції щодо облаштування табірного збору на постійній 

основі з розвиненою відповідною інфраструктурою, яка б забезпечила 

необхідні умови виконання поставлених завдань.  

Термін: грудень 2020 р. Відповідальні: Бондар В.С., 

Сольоний О.В., Печенюк В.В., 

Булава К.С. відділ матеріального 

забезпечення 

5. Під час підготовчого періоду з організації проведення табірних 

зборів з курсантами набору 2021 року здійснити вичерпні заходи з питань 

підбору молодшого командного складу, облаштування табору, організації 

харчування та медичного обслуговування, забезпечення умов для помиття 

особового складу та зміни постільної білизни. Забезпечити своєчасне 

погодження для повноцінного функціонування табірних зборів з відповідними 

контролюючими органами та установами.  

Термін: липень 2021 р. Відповідальні: Бондар В.С., відділ 

матеріального забезпечення 

6. Забезпечити взаємодію та посилити контроль за постійним 

залученням працівників підрозділів ГУПН в Луганській області та інших 



підрозділів поліції до освітнього процесу під час проходження курсантами 

табірного збору у 2021 році. 

Термін: серпень-вересень 2021 р. Відповідальні: Бондар В.С. 

7. Забезпечити проведення факультетом підготовки фахівців для 

підрозділів Національної поліції України анкетування серед курсантів 1 курсу 

з метою встановлення рівня їх адаптації до служби в Національній поліції, з 

урахуванням досвіду проведення табірного збору з курсантами набору 2020 

року. 

Термін: листопад 2020 р. Відповідальні: Бондар В.С., 

Сольоний О.В., Бурлаченко О.С. 

8. Оновити соціальні паспорти 1-го, 2-го, 3-го і 4-го курсів з 

урахуванням всіх показників та напрямів діяльності курсантів. 

Термін: листопад 2020 р. Відповідальні: Бондар В.С., 

Сольоний О.В., Печенюк В.В., 

Булава К.С. 

9. Підготувати та направити листи-подяки керівникам навчальних 

закладів і підрозділів Національної поліції, з яких у більшій кількості було 

направлено кандидатів на навчання до університету. 

Термін: жовтень 2020 р. Відповідальні: Бойчук М.М.,  

Бондар В.С., Сольоний О.В. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора 

університету Кіма В.Р. 

 

 

Заступник голови вченої ради           о/п                              Володимир БОНДАР                       

 

Учений секретар                          о/п                             Володимир КОВАЛЕНКО 


