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№
п/п

Дата
проведення

Перелік питань що
виносяться на розгляд
ректорату

Відповідальні
особи

Січень

1.

08.01.2019

1. Про стан виконавської
дисципліни

Начальник відділу
організаційнорозпорядчої роботи

2. Про стан організації
правової роботи за
результати діяльності
у 2018 році

Начальник
юридичного
відділу

2.

15.01.2019

1. Про організацію
діловодства в Університеті
та формування
номенклатури справ
на 2019 рік

Начальник
відділу
організаційнорозпорядчої роботи

3.

22.01.2019

1. Про підготовку
до атестації
здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським)
рівнем

Директори ННІ,
начальник
ФПППКППМ

2. Про хід підготовки
видання до 100-річчя
Університету

Проректор
з наукової роботи

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр
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Примітка

4.

29.01.2019
Розширене
засідання
ректорату

Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів
Університету

3. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Про організацію
пропускного
режиму
та цивільної оборони

Начальник
відділу
пропускного
режиму та штабу
цивільної оборони

2. Про діяльність громадської Голова ради
організації Ради ветеранів
ветеранів
Університету і завдання щодо Університету
вдосконалення роботи з
ветеранами

Лютий

1.

2.

05.02.2019

12.02.2019

1. Про результати
діяльності Видавничополіграфічного центру
за 2018 рік

Начальник
видавничополіграфічного
центру

2. Про соціально-побутове
забезпечення студентів
Університету: проблеми та
шляхи вирішення

Директор
студмістечка

1. Про підсумки
фінансово-економічної
діяльності Університету за
2018 рік
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Головний
бухгалтерначальник служби
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

2. Про організацію
роботи архіву Університету

3.

19.02.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр

4.

26.02.2019
Розширене
засідання
ректорату

Начальник
відділу
організаційнорозпорядчої
роботи, завідувач
архіву

1. Про організацію освітнього Директор
процесу в НавчальноНавчальнонауковому інституті права
наукового
інституту права
2. Про підсумки проведення
атестації здобувачів вищої
освіти ОР «Магістр»

Директори ННІ,
начальник
ФПППКППМ

3. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (січень, лютий, березень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

4. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Про стан виконання
Річного плану закупівель
на 2018 рік та
обговорення проекту
Річного плану закупівель
на 2019 рік

Начальник відділу
державний
закупівель та
договірної роботи
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Запрошені –
2. Стан надання платних
керівники
послуг: проблеми, завдання,
структурних перспективи.
підрозділів
Університету

Начальник відділу
маркетингу та
перспективних
технологій

Березень

1.

2.

05.03.2019

12.03.2019

1. Про впровадження засобів
інформаційно-технічної
підтримки діяльності
ректорату, ННІ,
ФППКПППМ, кафедр та
інших структурних
підрозділів Університету
ДФС України.
Введення електронного
документообігу.

Начальник Центру
навчальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

2. Про стан та перспективи
впровадження елементів
дистанційного навчання для
студентів, які навчаються за
індивідуальним графіком

Директор
навчальнонаукового центру
інноваційних
освітніх технологій
та регіонального
навчання

1. Про роботу відділу
інформації та зв’язків з
громадськістю, покращення
іміджу Університету в
інформаційному просторі

Начальник відділу
інформації та
зв’язків з
громадськістю

2. Про співпрацю з ЗВО
іноземних держав та іншими
зарубіжними установами

Завідувач відділу
міжнародного
освітнього
співробітництва
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3.

19.03.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр

4.

26.03.2019
Розширене
засідання
ректорату

1. Про організацію освітнього
процесу в Навчальнонауковому інституті фінансів,
банківської справи

Директор
Навчальнонаукового
інституту фінансів,
банківської справи

2. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (квітень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

3. Про результати акредитації
освітніх програм за другим
(магістерським) рівнем вищої
освіти спеціальностей
262 Правоохоронна
діяльність,
073 Менеджмент

Начальник
ФПППКППМ,
Директор
навчальнонаукового
інституту
економіки,
оподаткування та
митної справи

4. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Про підготовку до
опалювального сезону
2019/2020 н.р.

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету
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Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів
Університету

2. Про стан пожежної безпеки Начальник відділу
в Університеті ДФС України, охорони праці та
усунення недоліків, які були пожежної безпеки
виявлені в результаті
перевірки

Квітень

1.

02.04.2019

1. Про роботу відділу
Начальник відділу
організації виховного
організації
процесу та соціальних питань виховного процесу
та соціальних
питань

2.

09.04.2019

1. Про стан виконавської
дисципліни

Начальник відділу
організаційнорозпорядчої
роботи,
завідувач сектору
контролю

2. Про роботу Первинної
профспілкової організації
працівників Університету
ДФС України

Голова Первинної
профспілкової
організації
працівників
Університету ДФС
України

1. Про організацію освітнього
процесу в Навчальнонауковому інституті обліку,
аналізу та аудиту

Директор
Навчальнонаукового
інституту обліку,
аналізу та аудиту

2. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу
на 2019 рік (травень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

3.

16.04.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр
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4.

23.04.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів
Університету

3. Про узагальнення роботи
випускових кафедр
Університету по укладанню
договорів проходження
практики студентами (за
профілем кафедри в розрізі
освітньо-професійних
програм)

Завідувачі
/начальники
випускових кафедр

5. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

6. Підготовка до Великодня

Завідувач відділу
організації
виховного процесу
та
соціальних питань

1. Про стан впровадження
вільного доступу до мережі
Wi-fi на території
Університету

Начальник Центру
навчальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

3. Про результати проведеної
профорієнтаційної роботи
агітаторами Університету

Завідувач відділу
профорієнтаційної
роботи, практики
та сприяння
працевлаштуванню
Навчальнонаукового центру
організації
освітнього
процесу,
директори ННІ,
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начальник
ФПППКППМ

5.

30.04.2019

1. Про організацію роботи
відділу кадрів: стан та
перспективи

Начальник відділу
кадрів

Травень

1.

07.05.2019

1. Про підготовку до
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
науково-педагогічних
працівників Університету

Начальник відділу
кадрів

2.

14.05.2019

1. Про функціонування
СЕД (системи електронного
документообігу) в
Університеті

Начальник
відділу
організаційнорозпорядчої
роботи,
начальник Центру
навчальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

2. Про своєчасність та
правильність надання
електронних декларацій
працівниками та курсантами
УДФСУ

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією
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3.

21.05.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр

1. Досвід організації
освітнього процесу на
Факультеті підготовки,
перепідготовки та
підвищення кваліфікації
працівників податкової
міліції

Начальник
Факультету
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
податкової міліції

2. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (червень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

4. Про виконання рішень
Вченої ради та ректорату
щодо ліцензування нових
спеціальностей у поточному
навчальному році.
Перспективи запровадження
нових спеціальностей в
Університеті

Директори ННІ,
начальник
ФПППКППМ

5. Про організацію виховної
роботи у гуртожитках:
проблеми та перспективи

Завідувач відділу
організації
виховного процесу
та соціальних
питань

6. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією
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4.

28.05.2019
Розширене
засідання
ректорату

1. Про результати роботи
відділу охорони праці,
стан розробки збірки
нормативно-правових
документів про порядок
організації роботи відділу

Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів
2. Про підготовку
Університету матеріально-технічної бази
Університету до вступної та
випускної кампанії

3. Про стан ремонту котлів

Начальник відділу
з охорони праці та
пожежної безпеки

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

Червень

1.

04.06.2019

1. Про роботу органів
студентського
самоврядування
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Студентський
ректор, голова
первинної
профспілкової
організації
студентів, голова
первинної

профспілкової
організації
ФППКППМ
2. Про роботу відділу
Начальник відділу
маркетингу та перспективних маркетингу та
технологій
перспективних
технологій

2.

11.06.2019

1. Про організацію роботи
Приймальної комісії

Відповідальний
секретар
Приймальної
комісії

3.

18.06.2019

1. Про виконання
зобов’язань, передбачених в
контрактах науковопедагогічних працівників

Директори ННІ,
начальник
ФППКПППМ

2. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (липень-вересень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

3. Про підготовку планового
навантаження
на 2019/2020 н.р.

Перший проректор
з навчальнометодичної та
виховної роботи,
директор
навчальнонаукового центру
організації
освітнього процесу

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр
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4.

25.06.2019
Розширене
засідання
ректорату

4. Про оновлення
і наповнення фонду
електронних документів
навчально-методичного
забезпечення дисциплін та
наповнення інституційного
репозитарію Університету

Директор Наукової
бібліотеки

5. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Про впровадження засобів
інформаційно-технічної
підтримки діяльності
ректорату, ННІ, ФПМ,
кафедр та інших структурних
підрозділів Університету
ДФС України

Начальник Центру
навчальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

3. Про стан надання платних
послуг

Начальник відділу
маркетингу та
перспективних
технологій

4. Про діяльність Медичного
центру Університету у
2018-2019 н.р., стан та
перспективи

Директор
Медичного центру

Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів
2. Про впровадження системи Начальник відділу
Університету ІР відеонагляду
пропускного
режиму та штаб
цивільної оборони
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Липень

1.

02.07.2019

1. Звіт про кадрову роботу
за І півріччя 2019 року та
аналіз якісного складу
науково-педагогічних
працівників

Начальник відділу
кадрів

2.

09.07.2019

1. Благоустрій паркових зон
Університету

Начальник
Центру утримання
та розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

3.

16.07.2019

1. Про результати літньої
заліково-екзаменаційної сесії

Перший проректор
з навчальнометодичної та
виховної роботи,
директор
навчальнонаукового центру
організації
освітнього процесу

4.

23.07.2019

1. Про підсумки фінансовоекономічної діяльності
Університету
за І півріччя 2019 року

Головний
бухгалтерначальник служби
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Розширене
засідання
ректорату
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Запрошені –
2. Про надання інформації
керівники
щодо закупівлі товарів, робіт,
структурних послуг в І півріччі 2019 року
підрозділів
Університету

5.

30.07.2019

Начальник відділу
державних
закупівель та
договірної роботи

3. Про підготовку та стан
матеріально-технічної бази
Університету
до зимового періоду
2019-2020 н.р.

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

1. Про стан пожежної
безпеки в Університеті ДФС
України, план заходів на
підготовку до навчального
сезону 2019-2020рр.

Начальник
відділу з охорони
праці та пожежної
безпеки

Серпень

1.

06.08.2019

1. Про роботу Приймальної
комісії

Відповідальний
секретар
Приймальної
комісії

2.

13.08.2019

1. Про проміжні результати
діяльності Науководослідного інституту
фіскальної політики та
співпрацю з ДФС

Директор Науководослідного
інституту
фіскальної
політики

2. Про залучення іноземних
осіб на навчання

Завідувач відділу
міжнародного
освітнього
співробітництва
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3.

20.08.2019

3. Відновлення TV та
радіостудії

Начальник відділу
інформації та
зв’язків з
громадськістю

1. Про облаштування місць
охорони праці

Начальник відділу
з охорони праці та
пожежної безпеки

2. Про впровадження засобів
інформаційно-технічної
підтримки діяльності
ректорату, ННІ, ФПМ,
кафедр та інших структурних
підрозділів Університету
ДФС України
на 2019-2020 н.р.

Начальник Центру
навчальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

3. Про підготовку та стан
матеріально-технічної бази
Університету
до зимового періоду
2019-2020 н.р.

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

4. Підготовка до «Дня знань»

Завідувач відділу
організації
виховного процесу
та соціальних
питань

1. Про стан підготовки
Університету
до 2019-2020 н.р.

Перший проректор
з навчальнометодичної та
виховної роботи,
проректор з
наукової роботи,

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
керівники
структурних
підрозділів

4.

27.08.2019
Розширене
засідання
ректорату
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Запрошені –
завідувачі
кафедр

проректор з
інфраструктури,
проректор з
адміністративногосподарської
діяльності,
проректор з
міжнародної
діяльності та
інвестицій,
директори ННІ,
начальник
факультету
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників
податкової міліції

Вересень

1.

2.

03.09.2019

10.09.2019

1. Про початок нового
навчального року

Директори ННІ,
начальник
ФПППКППМ

2. Про діяльність житловопобутової комісії
Університету

Голова
житлово-побутової
комісії

1. Про підсумки роботи
Приймальної комісії

Відповідальний
секретар
Приймальної
комісії
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3.

17.09.2019
Розширене
засідання
ректорату

Запрошені –
завідувачі
кафедр

4.

24.09.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені керівники
структурних
підрозділів
Університету

2. Про стан організації
правової роботи в
Університеті

Начальник
юридичного
відділу

1. Про організацію освітнього
процесу
в Навчально-науковому
інституті інформаційних
технологій

Директор
Навчальнонаукового
інституту
інформаційних
технологій

2. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (жовтень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

3. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Про забезпечення
режимних заходів на
території Університету ДФС
України, реалізація проекту
електронних карток

Начальник відділу
пропускного
режиму та штаб
цивільної оборони

2. Про хід виконання плану
заходів щодо підготовки
Університету до осінньозимового періоду
2019-2020 н.р.

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету
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Жовтень

1.

01.10.2018

1. Про підготовку до
«Дня працівників освіти»

Завідувач відділу
організації
виховного процесу
та соціальних
питань

2. Про систематизацію та
зберігання документів
Університету

Начальник відділу
організаційнорозпорядчої
роботи,
завідувач архіву
Проректор з
наукової роботи

2.

08.10.2019

1. Про наукові школи в
Університеті

3.

15.10.2019

1. Про підсумки Приймальної Відповідальний
комісії у 2019 році
секретар
приймальної
комісії

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр

3. Про організацію
освітнього процесу в
Навчально-науковому
інституті економіки,
оподаткування та митної
справи

Директор
Навчальнонаукового
інституту
економіки,
оподаткування та
митної справи

4. Виконання Плану видання
навчально-методичного
забезпечення освітнього
процесу на 2019 рік
(листопад)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)
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5. Наповнення
фонду навчальнометодичного забезпечення на
сайті Наукової бібліотеки
Університету

Директор Наукової
бібліотеки

Начальник відділу
6. Про стан організації
внутрішнього
роботи із запобігання
університетського
корупційним та пов’язаним з контролю та
корупцією правопорушенням, боротьби з
підвищення ефективності
корупцією
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

4.

1. Проект інструкції з
охорони матеріальнотехнічної бази Університету

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

Запрошені керівники
структурних
підрозділів
Університету

2. Про підготовку та стан
матеріально-технічної бази
Університету до зимового
періоду 2019-2020рр.

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

29.10.2019

1. Про надання інформації
про закупівлю товарів, робіт,
послуг на період IV квартал
2019 року

Начальник відділу
державних
закупівель та
договірної роботи

22.10.2019
Розширене
засідання
ректорату

5.
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2. Звіт про роботу Центру
утримання та розвитку
матеріально-технічної бази
Університету

Начальник Центру
утримання та
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Університету

Листопад

1.

05.11.2019

1. Про поточні питання
організації наукової
діяльності Університету

Начальник
науковоорганізаційного
відділу

2.

12.11.2019

1. Про роботу відділу та
результати набору до
докторантури, аспірантури
(ад’юнктури)

Начальник відділу
докторантури,
аспірантури
(ад’юнктури)

3.

19.11.2019

1. Про організацію наукової
діяльності кафедр
(завдання)

Проректор з
наукової роботи

2. Про організацію освітнього
процесу в Навчальнонауковому інституті
гуманітарних наук

Директор
Навчальнонаукового
інституту
гуманітарних наук

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр
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4.

26.11.2019
Розширене
засідання
ректорату
Запрошені керівники
структурних
підрозділів
Університету

3. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

4. Про виконання Плану
видання навчальнометодичного забезпечення
освітнього процесу на 2019
рік (грудень)

Завідувачі кафедр
(згідно Плану
видання
на 2019 рік)

1. Про впровадження
засобів інформаційнотехнічної підтримки
діяльності ректорату, ННІ,
ФПМ, кафедр та інших
структурних підрозділів
Університету ДФС України

Начальник Центру
начальних
інформаційних
технологій та
комунікацій

2. Про результати діяльності
майстерні з пошиття та
ремонту одягу

Начальник
майстерні
з пошиття та
ремонту одягу

3. Про формування бюджету
на 2020 рік

Головний
бухгалтерначальник служби
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності
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Грудень

1.

03.12.2019

1. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень
та результати роботи відділу
внутрішнього
університетського контролю
та боротьби з корупцією

Начальник
відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

2. Звіт про роботу
Навчально-наукового центру
інноваційних освітніх
технологій та регіонального
навчання

Директор
Навчальнонаукового центру
інноваційних
освітніх технологій
та регіонального
навчання

2.

10.12.2019

1. Звіт про роботу Навчально- Директор
наукового центру організації Навчальноосвітнього процесу
наукового центру
організації
освітнього процесу

3.

17.12.2019

1. Про організацію освітнього
процесу в Навчальнонауковому інституті
спеціальної фізичної і
бойової підготовки
та реабілітації

Директор
Навчальнонаукового
інституту
спеціальної
фізичної і бойової
підготовки та
реабілітації

2. Про підготовку до випуску
здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським)
рівнем

Директори ННІ,
начальник
ФППКПППМ

Розширене
засідання
ректорату
Запрошені –
завідувачі
кафедр
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4.

24.12.2019
Розширене
засідання
ректорату

3. Про стан організації
роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням,
підвищення ефективності
запобігання та протидії
вказаній категорії порушень

Начальник відділу
внутрішнього
університетського
контролю та
боротьби з
корупцією

1. Звіт про роботу Центру
творчого розвитку і
виховання студентів
«Сузір’я» за 2019 рік

Директор
Центру
творчого розвитку
і виховання
студентів
«Сузір’я»

Запрошені керівники
структурних 2. Про стан виконання
підрозділів
Річного плану закупівель
Університету на 2019 рік
та обговорення проекту
Річного плану закупівель на
2020 рік

Начальник
відділу державних
закупівель та
договірної роботи

3. Про забезпечення
режимних заходів на
території
Університету ДФС України
під час святкових заходів

Начальник
відділу
пропускного
режиму та штаб
цивільної оборони

4. Звітування про стан
організації
правової роботи
та результати діяльності
у 2019 році

Начальник
юридичного
відділу
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