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Національної академії внутрішніх справ

18.10.2018 м. Київ Протокол №1/3

Про обрання виборних представників 
до складу Вченої ради Національної 
академії внутрішніх справ

Заслухавши та обговоривши інформацію ученого секретаря Вченої ради 
НАВС професора Василевича В.В. про обрання виборних представників до 
складу Вченої ради Національної академії внутрішніх справ,

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ НАВС УХВАЛИЛА:

1. Відповідно до статей 36, 39 Закону України «Про вищу освіту» та 
Статуту Національної академії внутрішніх справ:

1.1. Відкликати, у зв’язку з проведеними кадровими змінами, із числа 
виборних представників у складі Вченої ради академії в порядку ротації:

Геліх Олену Анатоліївну, заступника начальника відділу -  завідувача 
відділення навчально-наукової літератури редакційно-видавничого відділу;

Герасименка Олександра Сергійовича, начальника відділу організації 
харчування;

Рожнову Вікторію Володимирівну, професора кафедри кримінального 
процесу, кандидата юридичних наук, доцента;

Степанчука Олександра Васильовича, заступника начальника», відділу -  
завідувача відділення роботи з постійним складом відділу кадрового 
забезпечення.

1.2. Обрати виборними представниками до складу Вченої ради академії: 
Дубівку Ірину Володимирівну, начальника відділу організації та

координації освітнього процесу, кандидата юридичних наук;
Решетинську Ніну Олександрівну, начальника відділу публічних 

закупівель та постачання;
Сівакова Петра Михайловича, начальника відділу кадрового

забезпечення;
Стратулат Наталію Вікторівну, завідувача кафедри юридичного 

документознавства навчально-наукового інституту № 1, кандидата
філологічних наук, доцента;

Шкуратенко Олену Володимирівну, завідувача кафедри історії держави 
та права, кандидата юридичних наук, доцента.

Головуючий -
проректор академії, 
доктор юридичних наук, професор, 
полковник поліції
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Члени президії:
ректор академії,
доктор юридичних наук, професор, 
генерал поліції другого рангу

голова Наглядової ради НАВС, 
радник Міністра внутрішніх 
справ України,
Почесний професор Національної 
академії внутрішніх справ

В.В.Чернєй

В.В. Дурдинець

курсант 3 курсу, голова ради 
курсантського (студентського) самоврядування 
навчально-наукового інституту № 2, 
рядовий поліції

голова Ради ветеранів академії 
фахівець першої категорії 
відділення міжнародного співробітництва 
відділу міжнародного співробітництва 
та комунікації

К.А. Грабовець

Ю.Г. Кобринський

голова профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації НАВС,
професор кафедри адміністративного ^
права і процесу, кандидат юридичних наук,
професор В.Д. Сущенко

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


