
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ № 3 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

Порядок денний засідання Вченої ради 

26 липня 2017 року 

 

 

1. Про обговорення та рекомендацію на розгляд Вченої ради НАВС 

кандидатури Андреєва Д.В. на посаду директора ННІ № 3 НАВС. 

 

Доповідає: Комаринська Ю.Б.  

 

2. Про схвалення та рекомендацію на розгляд науково-методичною радою 

НАВС методичних рекомендацій «Взаємодія Національної поліції з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, а також громадськістю під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М., 

Константінов С.Ф., Куліков В.А.), передбачених п. 54 р. 2 Плану НД і ДКР 

НАВС на 2017 рік, замовник – ГУ НП в м. Києві. 

 

Доповідає: Комаринська Ю.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

26.07.2017     м. Київ                     протокол № 8/1 

 
Про обговорення та рекомендацію на 

розгляд Вченої ради НАВС кандидатури 

Андреєва Д.В. на посаду директора  

ННІ № 3 НАВС 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Вченої ради 

інституту Комаринської Ю.Б. про обговорення та рекомендацію на розгляд 

Вченої ради НАВС кандидатури Андреєва Д.В. на посаду директора ННІ № 3 

НАВС, 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Надані на розгляд документи кандидата на посаду директора ННІ № 3 

НАВС Андреєва Д.В. відповідають п. 3.4.1. «Порядку проведення конкурсного 

відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 

Національної академії внутрішніх справ та укладання з ними трудових 

договорів (контрактів)» затвердженого Рішенням Вченої ради Національної 

академії внутрішніх справ від 30 серпня 2016 року, протокол № 16 Уведено в 

дію наказом НАВС від 05.09.2016 № 1247. 

Рекомендувати на розгляд конкурсної комісії та Вченої ради НАВС 

кандидатуру Андреєва Д.В. на посаду директора ННІ № 3 НАВС. 

 

 

Заступник голови Вченої ради 

кандидат юридичних наук, доцент                                        Комаринська Ю.Б. 

 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

Вченої ради навчально-наукового інституту № 3 НАВС 

 

26.07.2017     м. Київ                     протокол № 8/2 

 

Про схвалення та рекомендацію на 

розгляд науково-методичною радою 

НАВС методичних рекомендацій 

«Взаємодія Національної поліції з 

органами державної влади та місцевого 

самоврядування, а також громадськістю 

під час забезпечення публічної безпеки і 

порядку» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Вченої ради 

інституту Комаринської Ю.Б. про схвалення та рекомендацію на розгляд 

науково-методичною радою НАВС методичних рекомендацій «Взаємодія 

Національної поліції з органами державної влади та місцевого самоврядування, 

а також громадськістю під час забезпечення публічної безпеки і порядку», 

 

ВЧЕНА РАДА УХВАЛИЛА: 

 

Схвалити та рекомендувати на розгляд науково-методичною радою НАВС 

методичних рекомендацій «Взаємодія Національної поліції з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, а також громадськістю під час 

забезпечення публічної безпеки і порядку» (укладачі: Костюк В.Л., Жук О.М., 

Константінов С.Ф., Куліков В.А.), передбачених п. 54 р. 2 Плану НД і ДКР 

НАВС на 2017 рік, замовник – ГУ НП в м. Києві. 

 

 

Голова Вченої ради 

доктор юридичних наук, доцент                                                      Д.В. Андреєв 

 

 

Учений секретар Вченої ради 

кандидат юридичних наук                                                                         А.В. Сук 
 

 


