
Рішення
позачергової конференції трудового колективу 

Національної академії внутрішніх справ

29.01.2019 м. Київ Протокол № 1/1

Про обрання делегатів з’їзду 
представників юридичних закладів 
вищої освіти та наукових установ

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора академії, доктора 
юридичних наук, професора, полковника поліції Чернявського С.С. про 
обрання делегатів з’їзду представників юридичних закладів вищої освіти та 
наукових установ, конференція трудового колективу

УХВАЛИЛА:

1. Відповідно до статті 13 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» 
та звернення Голови Вищої ради правосуддя від 09.01.2019 № 691/0/9-19 обрати 
від Національної академії внутрішніх справ делегатами з’їзду представників 
юридичних закладів вищої освіти та наукових установ:

- Гусарєва Станіслава Дмитровича, першого проректора академії, доктора 
юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України, полковника поліції;

- Шакуна Василя Івановича, професора кафедри кримінального права, 
доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових 
наук України, віце-президента Академії вищої освіти України, члена наукової 
ради Національного фонду досліджень України, Заслуженого діяча науки і 
техніки України.

2. Секретаріату Вченої ради ((Василевич В.В.), відділу аналітичної 
роботи та організації управління (Корж-Ікаєва Т.Г.) до 10.02.2019 направити 
витяг з протоколу конференції трудового колективу НАВС до організаційного 
комітету з підготовки та проведення з’їзду представників юридичних закладів 
вищої освіти та наукових установ.

3. Контроль за виконанням рішення конференції трудового колективу 
покласти на проректора академії, доктора юридичних наук, професора, 
полковника поліції Чернявського С.С.

Головуючий -
проректор академії, 
доктор юридичних наук, професор, 
полковник поліції

Члени президії:
ректор академії,
доктор юридичних наук, професор, 
генерал поліції другого рангу

студент 2 курсу навчально-наукового 
інституту № 3 член Парламенту курсантською 
(студентського) самоврядування НАВС К.А. Головіна
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старший науковий співробітник 
відділу організації наукової діяльності 
та захисту прав інтелектуальної власності 
голова профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації академії

професор кафедри публічного управління 
та адміністрування, кандидат юридичних 
наук, професор, голова профспілкового 
комітету первинної профспілкової організації НАВС 
Всеукраїнської профспілкової організації МВС України

Секретар -
учений секретар Вченої ради НАВС, 
кандидат юридичних наук, професор

О.Ю. Ста роду б

В.Д. Сущенко

В.В. Василевич


