
Службові відрядження за кордон 

працівників Національної академії внутрішніх справ у 2015 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Курсант 2 курсу 

ННІПФЕКП 

Рабчун В.В. 

м. Могильов 

(Республіка 

Білорусь) 

24-28 

лютого 

Участь в 

українсько-

білоруській 

матчевій зустрічі 

з легкої атлетики 

№ 7743 від 

18.02.2015 

№ 46/246 м 

від 

03.03.2015 

Виборов 

ІІ місце 

на дистанції 

1500 м 

За кошти 

Мінмо-

лодьспорту 

України 

2. Професор каф. 

адмін. діяльності 

Варивода В.І. 

м. Будапешт 

(Угорщина) 

8-15 

березня 

Навчання у 

Міжнародній 

правоохоронній 

академії 

№ 10160 від 

03.03.2015 

У складі 

делегації 

МВС 

України 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань вияв-

лення та роз-

слідування зло-

чинів у багато-

культурному 

середовищі  

За кошти 

Посольства 

США в 

Україні 

3. Проректор 

Чернявський С.С., 

помічник ректора 

Могила О.В. 

м. Юрмала 

(Латвійська 

Республіка) 

24-28 

березня 

Участь у міжна-

родній конференції 

«Стратегічний під-

хід до протидії кі-

берзлочинності: 

майбутні виклики у 

сфері інструмен-

тарію злочинності 

он-лайн» 

№ 7270 від 

13.02.2015 

№ 46/401 м 

від 

01.04.2015 

Взято участь 

у роботі 

міжнародної 

конференції 

За кошти 

CEPOL 



4. Нач-к наук. лаб. 

з проблем громад.  

безпеки ННІ 

ПФПМГБПСНГУ 

Костюк В.Л. 

м. Будапешт 

(Угорщина) 

30 

березня – 

15 травня 

Навчання у 

Міжнародній 

правоохоронній 

академії 

№ 13711 від 

23.03.2015 

У складі 

делегації 

МВС 

України 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань право-

охоронної ді-

яльності та 

розвитку лідер-

ських якостей 

За кошти 

Посольства 

США в 

Україні 

5. Курсант 2 курсу 

ННІПФЕКП 

Рабчун В.В. 

м. Пітєшті 

(Румунія) 

22 – 27 

квітня 

Участь в українсь-

ко-ізраїльсько-ру-

мунсько-кіпрській 

матчевій зустрічі з 

легкої атлетики 

№ 18088 від 

15.04.2015 

№ 46/565 м 

від 

30.04.2015 

Виборов 

І місце 

на дистанції 

3000 м 

За кошти 

Мінмо-

лодьспорту 

України 

6. Заст. нач-ка каф. 

кримін. процесу 

Савицький Д.О. 

м. Загреб 

(Республіка 

Хорватія) 

26 – 29 

квітня 

Ознайомлення з 

практикою 

впровадження та 

адаптації програми 

TAHCLE 

№ 17861/Ав 

від 17.04.2015 

У складі 

делегації 

МВС 

України 

Взято участь в 

ознайомленні з 

практикою 

впровадження 

та адаптації 

програми 

TAHCLE 

За кошти 

Міжнарод-

ної органі-

зації з 

міграції 

7. Викл. каф. вогн. та 

спец. фіз. підгот-

ки ННІПФЕКП 

Чорний С.С. 

м. Загреб 

(Республіка 

Хорватія) 

13-20 

травня 

Участь у чемпіонаті 

Європи з боротьби 

самбо 

№ 21316 від 

06.05.2015 

№ 46/650 м 

від 

23.05.2015 

Виборов 

II місце 

За кошти 

Федерації 

самбо 

України 

8. Пров. н. с. наук. 

лаб. з проблем 

експ.-криміналіст. 

забезпеч. діяльн. 

ОВС ННІПФЕКП 

Калатур М.В. 

м. Віченца 

(Італійська 

Республіка) 

19 

травня – 

17 червня 

Участь у 10-му 

навчальному курсі 

«Захист цивільного 

населення» 

№ 20139 від 

28.04.2015 

№ 46/779 м 

від 

22.06.2015 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань захисту 

цивільного 

населення у 

миротворчій 

діяльності 

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 



9. Нач-к ВМЗ 

Акімов М.О., 

проф. каф. СТ та 

ОРД 

ННІПФПСКМ 

Василинчук В.І., 

н.с. ВОНДР 

Гелемей М.О., 

н.с. ВОНДР 

Титко А.В. 

м. Братислава 

(Словацька 

Республіка) 

2-4 

червня 

Участь у форумі 

Вишеградської 

четвірки з питань 

державного 

управління 

№ 24328 від 

28.05.2015 

№ 46/731 м 

від 

09.06.2015 

Взято участь в 

обговоренні 

проблем 

реформування 

державної 

служби (на 

досвіді країн 

Вишеградської 

четвірки) 

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

10. Проректор 

Сокуренко В.В. 

м. Осло 

(Королівство

Норвегія)  

8-11 

червня 

Участь у Конферен-

ції НАТО з питань 

освіти та навчаль-

них дисциплін 

№ 23485 від 

22.05.2015 

№ 46/755 м 

від 

16.06.2015 

Взято участь 

у заході 

За кошти 

НАТО 

11. Доц. каф. цивільн. 

права і процесу 

Чурпіта Г.В. 

м. Андерматт 

(Швейцар-

ська Конфе-

дерація) 

10-16 

серпня 

Участь у 4-му 

тренінгу для трене-

рів (літньому табо-

рі) ЦДКЗС 

№ 33363 від 

21.07.2015 

№ 46/1064 м 

від 

19.08.2015 

Взято участь у 

4-му тренінгу 

для тренерів 

(літньому та-

борі) ЦДКЗС  

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

12. Н. с. секретаріату 

Вченої ради 

Чукаєва А.В. 

м. Мюнстер 

(ФРН) 

25-29 

серпня 

Участь у 

міжнародному 

семінарі з питань 

протидії 

наркозлочинності 

№ 31137 від 

08.07.2015 

№ 46/1097 м 

від 

04.09.2015 

Взято участь у 

заході 

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

13. Заст. нач-ка СМЦ 

Кондратьєв П.Я., 

перекладач СМЦ 

Янчук С.Я. 

м. Сараєво 

(Боснія і 

Герцеговина) 

30 

серпня – 

5 вересня 

Участь у навчаль-

ному курсі з 

протидії корупції у 

рамках NATO 

Building Integrity 

Initiative 

№ 38894 від 

21.08.2015 

№ 46/1020 м 

від 

10.09.2015 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань проти-

дії корупції під 

час миротвор-

чих місій 

За кошти 

НАТО 



14. Нач-к СМЦ 

Шеваріхін А.О. 

м. Ставерн 

(Королівство 

Норвегія) 

14-25 

вересня 

Участь у навчаль-

ному курсі підго-

товки офіцерів 

поліції ООН 

№ 40805 від 

02.09.2015 

У складі 

делегації 

МВС 

України 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань підго-

товки кадрів до 

миротворчих 

місій 

За кошти 

ООН 

15. Нач-к каф. 

кримін. проц. 

Удалова Л.Д., 

перекладач ВМЗ 

Лагодзінська Ю.М. 

м. Рига 

(Латвійська 

Республіка) 

5-7 

жовтня 

Участь у IV міжна-

родній науковій 

конференції «Вико-

ристання новітніх 

технологій в діяль-

ності правоохорон-

них органів» 

№ 32725 від 

16.07.2015 

№ 46/1223 м 

від 

09.10.2015 

Взято участь у 

заході 

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

16. Проректор 

Чернявський С.С., 

нач-к ВМЗ 

Акімов М.О. 

м. Лісабон 

(Порту-

гальська 

Республіка) 

11-14 

жовтня 

Ознайомчий візит 

до Вищого інсти-

туту поліцейських 

наук та внутрішньої 

безпеки 

№ 44215 від 

24.09.2015 

№ 46/1256 м 

від 

19.10.2015 

Здійснено 

ознайомчий 

візит, обгово-

рено перспек-

тиви подаль-

шої співпраці 

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

17. Т.в.о. проректора 

Запотоцький А.П. 

м. Варшава 

(Польська 

Республіка) 

15-21 

листопада 

Участь у навчаль-

ному курсі «Попе-

редження корупції в 

Україні: розвиток та 

впровадження 

антикорупційних 

програм» 

№ 51251 від 

06.11.2015  

№ 46/1370 м 

від 

25.11.2015 

Підвищено 

кваліфікацію з 

питань органі-

зації навчання 

протидії 

корупції  

За кошти 

сторони, 

що 

приймає 

 

 

Начальник відділу 

міжнародних зв’язків НАВС                    М.О. Акімов 


