Службові відрядження за кордон працівників Національної академії внутрішніх справ у 2016 році
Посада, спеціальне
№ звання, прізвище,
з/п ініціали особи, яка
виїжджала

Дозвіл
керівництва
МВС України
на виїзд у
відрядження
6

Звіт про
підсумки
відрядження

Результати
відрядження

Витрачено
коштів

7

8

9

Місто,
держава

Термін

Мета
відрядження

3

4

5

1. Доц. каф. кримін.
права м-р поліції
Шармар О.М.

м. Варшава
(Республіка
Польща)

22-25
березня

№ 8414 від
11.03.2016

№ 46/187 м Взято участь
від
у тренінгу для
29.03.2016
тренерів

2. Проф. каф. адмін.
права і процесу
п/п-ник поліції
Пастух І.Д.

м. Варнсвельд
(Королівство
Нідерланди)

2-9 квітня

Участь у
тренінгу для
тренерів у
рамках
Програми
TAHCLE
Участь у
навчальному
курсі
«Поліцейська
освіта нижче
рівня моря»

№ 8416 від
11.03.2016

№ 46/248 м Взято участь
від
у навчальному
13.04.2016
курсі

3. Доц. каф. іноз. мов
Соловей М.С.,
ст. викл. каф. іноз.
мов Гребінь-Крушельницька Н.Ю.,
курсанти ННІ №1
ряд. поліції:
Андріяш Є.В.,
Бондя Н.В.,

м. Брайтон
(Велика
Британія)

3-18 квітня

Участь у
навчальному
курсі «Standard
English 20»

№ 5622 від
17.02.2016

1

2

Витрати –
за рахунок
ОБСЄ

Витрати –
за рахунок
Поліцейської академії Королівства Нідерланди
№ 46/277 м Взято участь
Витрати –
від
у навчальному за рахунок
22.04.2016
курсі
Брайтонського
мовного
центру

Лозовой Р.М.,
Найда Д.О.,
Партевян А.Р.
4. Пров. н.с. ВОНДР
к-н поліції
Севрук В.Г.,
н.с. ВОНДР
ст. л-т поліції
Титко А.В.,
н.с. ВОНДР
л-т поліції
Ткачук І.Д.

мм. Берлін та
Оранієнбург
(ФРН)

5. Проф. каф. іноз.
мов Нітенко О.В.,
ст. викл. каф. іноз.
мов Харчук Н.Р.

м. Наббург
(ФРН)

6. Курсант 2 курсу
ННІ № 3
ряд. поліції
Цюцюра М.М.

м. Прага
(Чеська
Республіка)

26 квітня –
1 травня

Ознайомче
стажування в
Університеті
прикладних
поліцейських
наук землі
Бранденбург,
участь у
міжнародній
конференції
«Поліція та
міжнародне
право прав
людини»
25-29 квітня
Переклад
та 9-14
під час підвитравня
щення кваліфікації працівників НПУ
2-12 травня Участь у чемпіонаті світу з
історичного
середньовічного бою
«Битва націй –
2016»

№ 9274 від
16.03.2016

№ 46/312 м
від
06.05.2016

Пройдене
ознайомче
стажування,
взято участь у
міжнародній
конференції

Витрати –
за рахунок
Фонду
Фрідріха
Еберта

№ 14072 від
21.04.2016

№ 46/343 м
від
18.05.2016

Здійснено
переклад

Витрати –
за рахунок
сторони, що
приймає

№ 15037 від
28.04.2016

№ 46/322 м
від
13.05.2016

У складі
збірної
команди
України
виборов
2 місце

Витрати –
за рахунок
Асоціації
історичних
реконструкторів Середньовіччя

7. Ст. викл. каф.
ВСФП ННІ № 1
ст. л-т поліції
Худякова Н.Ю.

8. Проректор
п-ник поліції
Чернявський С.С.

м. Андерматт 8-14 серпня
(Швейцарська
Конфедерація)

Польська
Республіка

Участь у
№ 25262 від
5-му тренінгу 22.07.2016
для тренерів
(літньому
таборі) ЦДКЗС

№ 46/586 м Взято участь у
від
5-му тренінгу
16.08.2016
для тренерів
(літньому таборі) ЦДКЗС

5-9 вересня Робочий візит з № 29049 від
У складі
Взято участь
метою ознайом- 30.08.2016 спільної де- у робочому
лення з систелегації МВС
візиті
мою підготовки
та Націокадрів для
нальної
поліції
поліції
України

За кошти
Центру демократичного контролю
за Збройними силами
За кошти
Консультативної
Місії ЄС в
Україні

9. Слухач ННІ № 1
л-т поліції
Кузьмич О.І.

м. Благоєвград 30 вересня – Участь (у складі № 32044 від
(Республіка
10 жовтня збірної команди 27.09.2016
Болгарія)
України) у чемпіонаті світу з
армспорту)

№ 46/775 м Взято участь у За кошти
від
чемпіонаті,
Української
13.10.2016
здобуто
федерації
кваліфікацію армспорту
судді міжнародного класу

10. Нач-к СМЦ
п-ник поліції
Шеваріхін А.О.

м. Обераммергау (ФРН)

№ 46/815 м Взято участь у
від
навчальному
27.10.2016 курсі за Програмою НАТО
Building
Integrity

15-22
жовтня

Участь у нав- № 32048 від
чальному курсі 27.09.2016
за Програмою
НАТО Building
Integrity

За кошти
НАТО

11. С.н.с. НЛ ННІ № 4
п/п-ник поліції
Галустян О.А.

м. Тбілісі
(Грузія)

19-22
жовтня

Участь у се№ 32047 від
мінарі «Роль
27.09.2016
психологічного
оцінювання у
запобіганні вчиненню злочинів»

№ 46/810 м Взято участь у За кошти
від
семінарі «Роль Європейсь26.10.2016 психологічного кої Комісії
оцінювання у
(ТАІЕХ)
запобіганні
вчиненню
злочинів»
№ 46/880 м Взято участь у За кошти
від
навчальному сторони, що
23.11.2016
курсі Поліприймає
цейської навчальної програми ЄС

12. Нач-к СМЦ
п-ник поліції
Шеваріхін А.О.

мм. Тампере
та Яамі
(Фінляндська
Республіка)

5-18
Участь у нав- № 35961 від
листопада чальному курсі 01.11.2016
Поліцейської
навчальної програми ЄС

13. Проректор
п-ник поліції
Чернявський С.С.,
нач-к відділу
міжнародних
зв’язків
п/п-ник поліції
Акімов М.О.
14. Нач-к відділу
міжнародних
зв’язків
п/п-ник поліції
Акімов М.О.

м. Тампере
(Фінляндська
Республіка)

13-16
листопада

Ознайомчий
візит до Університетського
поліцейського
коледжу
Фінляндської
Республіки

м. Страсбург
(Французька
Республіка)

5-8 грудня

Участь у між- № 38432 від
народному
21.11.2016
семінарі «Роль
поліції у
протидії
дискримінації»

№ 34457 від
19.10.2016

№ 46/870 м
від
21.11.2016

Здійснено озЗа кошти
найомчий ві- сторони, що
зит, обговореприймає
но перспективи
співробітництва

№ 46/954 м Взято участь у
від
міжнародному
12.12.2016 семінарі «Роль
поліції у протидії дискримінації»

За кошти
Ради
Європи

15. Проректор
п-ник поліції
Чернявський С.С.,
директор Ін-ту
післядипл. освіти
п-ник поліції
Удалова Л.Д.

м. Айнрінг
(ФРН)

16. Учений секретар
Василевич В.В.,
зав. каф. конст. та
міжнар. права
п/п-ник поліції
Калиновський Б.В.

м. Мінськ
(Республіка
Білорусь)

17. Ректор
генерал поліції
другого рангу
Чернєй В.В.

м. Кишинеу
(Республіка
Молдова)

12-16 грудня Ознайомчий
№ 40881 від
У складі
Здійснено озЗа кошти
візит до
05.12.2016 спільної де- найомчий віФонду
практичних
легації МВС зит, вивчено
Ганса
підрозділів та
та Націо- досвід відбору
Зайделя
навчальних
нальної
та прийому на
закладів поліції
поліції
службу до
готовності
України
поліції
Баварії
готовності
Баварії
15-18 грудня
Участь у
№ 39623 від № 46/1008 м Взято участь у За кошти
міжнародній
28.11.2016
від
міжнародній
Академії
конференції
23.12.2016
конференції
МВС
«Ідеал вільної
«Ідеал вільної Республіки
людської осолюдської осоБілорусь
бистості: від
бистості: від
Міжнародних
Міжнародних
пактів про прапактів про
ва людини до
права людини
сучасної
до сучасної
конституції»
конституції»
22-24 грудня
Участь у
№ 42525 від № 46/1019 м Взято участь у За кошти
консультаціях із 17.12.2016
від
консультаціях
ОБСЄ
удосконалення
27.12.2016 із удосконаленнавчальних
ня навчальних
програм підвипрограм підвищення кваліфіщення кваліфікації працівникації працівків поліції
ників поліції

