
Службові відрядження за кордон 

працівників Національної академії внутрішніх справ у I півріччі 2017 року 

 

№ 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Докторант 

док-ри 

та асп-ри 

м-р поліції 

Цуцкірідзе М.С. 

м. Страсбург 

(Французька 

Республіка) 

1-4 березня Ознайомчий 

візит «Безпека 

журналістів: 

європейський 

досвід» 

№ 7111 від 

23.02.2017 

№ 46/198 м 

від 

09.03.2017 

Здійснено 

ознайомчий 

візит 

За кошти 

Офісу Ради 

Європи в 

Україні 

2. Нач-к СМЦ 

п-ник поліції 

Шеваріхін А.О. 

м Софія 

(Республіка 

Болгарія) 

12-17 березня Участь у 

тренінгу для 

правоохорон-

них органів ЄС 

«Міжнародні 

поліцейські 

місії: сектор 

безпеки та 

правосуддя» 

№ 7360 від 

27.02.2017 

№ 46/237 м 

від 

22.03.2017 

Взято участь у 

тренінгу 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

3. Пров. фахівець 

ННІ № 1 

Бахтов А.Г. 

м. Вільнюс 

(Литовська 

Республіка) 

19-31 березня Участь у 

тренінгу для 

тренерів із 

підготовки 

поліцейських 

для роботи під 

прикриттям 

№ 10693 від 

17.03.2017 

№ 46/303 м 

від 

04.04.2017 

Взято участь у 

тренінгу 

За кошти 

Консульта-

тивної Місії 

ЄС в 

Україні 



4. Нач-к відділу метод. 

забезп. навч. проц. 

п/п-ник поліції 

Колодейчак С.І., 

проф. каф. адмін. 

діяльн. п/п-ник 

поліції Братель С.Г., 

фахівець відділу 

міжнар. зв’язків 

л-т поліції 

Токаренко К.В. 

м. Каунас 

(Литовська 

Республіка) 

29 березня – 

1 квітня 

Ознайомчий 

візит до Школи 

поліції 

Литовської 

Республіки, 

обговорення 

можливих 

перспектив 

співробітництва 

№ 11785 від 

29.03.2017 

№ 46/308 м 

від 

05.04.2017 

Здійснено 

ознайомчий 

візит, обгово-

рено можливі 

перспективи 

співробітниц-

тва 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

5. Доц. каф. іноз. мов 

Левіщенко М.С., 

курсанти ННІ №1 

ряд. поліції 

Андріяш Є.В., 

Бондя Н.В. 

м. Портсмут 

(Велика 

Британія) 

1-16 квітня Участь у 

навчальному 

курсі 

«Standard 

English 15» 

№ 7113 від 

24.02.2017 

№ 46/373 м 

від 

20.04.2017 

Взято участь у 

навчальному 

курсі 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

6. Зав. наук. лаб. 

з проблем кримін. 

поліції 

п-ник поліції 

Стрільців О.М. 

м. Вільнюс 

(Литовська 

Республіка) 

3-7 квітня Участь у конфе-

ренції регіону 

Центр. та Східн. 

Європи і Центр. 

Азії «Зменшен-

ня шкоди у но-

вих умовах» 

№ 7363 від 

27.02.2017 

№ 46/344 м 

від 

12.04.2017 

Взято участь у 

конференції 

За кошти 

Управління 

ООН з 

наркотиків  

та злочин-

ності 

7. Ад’юнкт 

док-ри та асп-ри 

л-т поліції 

Дурдинець М.Ю. 

м. Апельдоорн 

(Королівство 

Нідерланди) 

9-15 квітня Участь у навч. 

курсі «Поліцей-

ська освіта 

нижче рівня 

моря» 

№ 12548 від 

05.04.2017 

№ 46/372 м 

від 

20.04.2017 

Взято участь 

у навчальному 

курсі 

За кошти 

Академії 

поліції 

Королівства 

Нідерланди 



8. Курсант 2 курсу 

ННІ № 1 

ряд. поліції 

Печенюк О.В. 

м. Мінськ 

(Республіка 

Білорусь) 

2-14 травня Участь (у складі 

національної 

збірної) у чем-

піонаті світу з 

таїландського 

боксу 

№ 14701 від 

20.04.2017 

№ 46/442 м 

від 

18.05.2017 

Взято участь 

(у складі націо-

нальної збір-

ної) у чемпіо-

наті світу з 

таїландського 

боксу 

За кошти 

Мінмолодь-

спорту та 

Української 

федерації 

таїландсько-

го боксу 

9. Проректор 

п-ник поліції 

Чернявський С.С., 

нач-к ВОНДР 

ст. л-т поліції 

Титко А.В. 

м. Тбілісі 

(Грузія) 

4-6 травня Участь у 

засіданні 

Керівної Ради 

АЄПК 

№ 14559 від 

19.04.2017  

№ 46/414 м 

від 

11.05.2017 

Взято участь 

у засіданні 

Керівної Ради 

АЄПК 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

10. Зав. каф. юрид. 

документознавства 

Стратулат Н.В., 

курсанти 3 курсу 

ННІ № 2 

ряд. поліції 

Самарський Я.В., 

Солоденко К.В. 

м. Мінськ 

(Республіка 

Білорусь) 

16-19 травня Участь у 

міжнар. конкур-

сі ораторської 

майстерності 

«Цицероній–

2017» 

№ 15358 від 

25.04.2017 

№ 46/460 м 

від 

24.05.2017 

Взято участь 

у міжнар. кон-

курсі оратор-

ської майстер-

ності «Цице-

роній–2017» 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

11. Учений секретар 

Василевич В.В., 

зав. каф. ТДП 

п/п-ник поліції 

Завальний А.М., 

докторант док-ри 

та асп-ри п/п-ник 

поліції Юсупов В.В. 

м. Могильов 

(Республіка 

Білорусь) 

23-27 травня Проходження 

стажування в 

Могильовсько-

му інституті 

МВС РБ 

№ 12673 від 

05.04.2017 

№ 46/496 м 

від 

31.05.2017 

Пройдене 

стажування в 

Могильовсько-

му інституті 

МВС РБ 

За кошти 

сторони, що 

приймає 



12. Нач-к відділу коор-

динації роботи навч. 

центрів «Академія 

поліції» м-р поліції 

Хуторянський О.В., 

нач-к відділу плану-

вання навч. процесу 

л-т поліції 

Дубівка І.В., 

заст. декана 

ф-ту № 1 ННІ № 1 

п/п-ник поліції 

Давигора Ю.І., 

с.н.с. лаб. з проблем 

психолог. забезпеч. 

п/п-ник поліції 

Галустян О.А. 

м. Вюрцбург 

(ФРН)  

6-10 червня Ознайомчий 

візит до 

III підрозділу 

поліції 

готовності 

Баварії 

№ 19820 від 

01.06.2017 

№ 46/548 м 

від 

14.06.2017 

Здійснено 

ознайомчий 

візит до 

III підрозділу 

поліції 

готовності 

Баварії 

За кошти 

Фонду 

Ганса 

Зайделя 

13. Нач-к ВОНДР 

ст. л-т поліції 

Титко А.В. 

м. Брюссель 

(Королівство 

Бельгія) 

14-17 червня Участь у міжна-

родному семі-

нарі «Стратегія 

підготовки фа-

хівців право-

охоронних ор-

ганів у сфері 

протидії кібер-

злочинності та 

доступ до нав-

чальних мате-

ріалів ECTEG» 

№ 20901 від 

12.06.2017 

№ 46/578 м 

від 

20.06.2017 

Взято участь 

у міжнарод-

ному семінарі 

За кошти 

Офісу Ради 

Європи з 

питань 

протидії 

кіберзло-

чинності 



14. Ректор генерал 

поліції другого 

рангу Чернєй В.В., 

помічник ректора 

Штучний В.В. 

м. Страсбург 

(Французька 

Республіка) 

17-21 червня Робочий візит 

до Ради Європи 

№ 20100 від 

06.06.2017 

№ 46/602 м 

від 

27.06.2017 

Здійснено 

робочий візит 

За кошти 

Офісу Ради 

Європи в 

Україні 

15. Директор Ін-ту 

післядипломної 

освіти 

п-ник поліції 

Удалова Л.Д., 

зав. каф. кримін. 

проц. п/п-ник 

поліції 

Рожнова В.В. 

м. Єреван 

(Республіка 

Вірменія) 

20-23 червня Участь у роботі 

міжнародної 

науково-прак-

тичної конфе-

ренції «Акту-

альні проблеми 

взаємодії гро-

мадськості та 

поліції у справі 

зміцнення 

правопорядку» 

№ 20413 від 

07.06.2017 

№ 46/598 м 

від 

27.06.2017  

Взято участь 

у роботі 

конференції 

За кошти 

сторони, що 

приймає 

16. Курсант 

2 курсу ННІ № 2 

рядовий поліції 

Ярошенко Ю.В. 

м. Таллінн 

(Естонська 

Республіка) 

26 червня – 

3 липня 

Участь у 

Міжнародному 

фестивалі 

дитячо-

молодіжної 

творчості 

«Балтійська 

хвиля»  

№ 22269 від 

21.06.2017 

№ 46/670 м 

від 

06.07.2017 

Виборола 

II місце у 

номінації 

«Вокал» 

За кошти 

Всеукраїн-

ської моло-

діжної гро-

мадської 

організації 

«Від серця 

до серця» 

17. Ректор генерал 

поліції другого 

рангу Чернєй В.В. 

США 24 липня – 

2 серпня 

Ознайомлення з 

організацією 

навчання 

поліцейських 

№ 10299/01/ 

20-2017 від 

17.07.2017  

У складі 

спільної 

делегації 

МВС та НПУ 

Здійснено 

ознайомлення з 

організацією 

навчання 

поліцейських 

За кошти 

Посольства 

США в 

Україні 

 


