
Службові відрядження за кордон 

працівників Національної академії внутрішніх справ у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Посада, спеціальне 

звання, прізвище, 

ініціали особи, яка 

виїжджала 

Місто, 

держава 
Термін 

Мета 

відрядження 

Дозвіл 

керівництва 

МВС України 

на виїзд у 

відрядження 

Звіт про 

підсумки 

відрядження 

Результати 

відрядження 

Витрачено 

коштів 

1. К-т 2 курсу ННІ № 1 

ряд. поліції 

Захарченко Є.В. 

м. Гродно 

(Республіка 

Білорусь) 

1-5 березня Участь (у складі 

збірної України) 

у Міжнародній 

матчевій зустрічі 

з боксу 

Від 27.02.2018 

№ 6357 

№ 46/234 м від 

07.03.2018 

Виборов 2 місце За кошти 

ММС України 

та Федерації 

боксу України 

2. Зав. наук. лаб. з проблем 

кримін. поліції ННІ № 1 

Стрільців О.М. 

м. Астана 

(Республіка 

Казахстан) 

4-8 березня Участь у регіо-

нальній зустрічі 

«Метадонова під-

тримуюча терапія 

очима правоохо-

ронних органів» 

Від 22.02.2018 

№ 5839 

№ 46/246 м від 

13.03.2018 

Взято участь у 

регіональній 

зустрічі 

За кошти 

Управління 

ООН з 

наркотиків та 

злочинності 

3. Проф. каф. кримін-ки та 

суд. медиц. п/п-ник 

поліції Антонюк П.Є. 

м. Віченца 

(Італійська 

Республіка) 

6-21 березня Участь у навчаль-

ному курсі «До-

тримання принци-

пу гендерної рів-

ності в рамках опе-

рацій з підтриман-

ня миру і безпеки» 

Від 12.02.2018 

№ 4620 

№ 46/291 м від 

23.03.2018 

Взято участь у 

навчальному 

курсі 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

4. Доц. каф. іноз. мов 

Левіщенко М.С., слухач 

ННІ № 1 л-т поліції 

Добролежа А.В., к-ти 

ННІ № 1 ряд. поліції 

Андріяш Є.В., 

Басюк Д.В., Бондя Н.В., 

Жаркіх О.О., Кучер В.В. 

м. Брайтон 

(Велика 

Британія) 

11-24 березня Участь у 

навчальному курсі 

«Standard English 

Course 20» 

Від 25.01.2018 

№ 2586 

№ 46/317 м від 

29.03.2018 

Взято участь у 

навчальному 

курсі 

За кошти 

сторони, що 

приймає 



5. Нач-к СМЦ п-ник поліції 

Шеваріхін А.О. 

м. Каїр 

(Арабська 

(Республіка 

Єгипет) 

16-30 березня Участь у тренінгу 

ООН із порядку 

відбору та підго-

товки персоналу 

для стабілізацій-

них підрозділів 

поліції 

Від 22.02.2018 

№ 5847 

№ 46/347 м від 

04.04.2018 

Взято участь у 

тренінгу 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

 


