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2.5. Всебічне сприяння підготовці науково-педагогічних кадрів.
2.6. Здійснення інформаційно-аналітичної роботи, узагальнення та 

розповсюдження передового досвіду редакційно видавничої діяльності.
2.7. Популяризація і розповсюдження видань навчального закладу.
2.8. Надання платних послуг фізичним та юридичним особам на основі 

затверджених в установленому порядку калькуляцій робіт.

3. Функції відділення
3.1. Видання навчальної, наукової та методичної літератури (у т.ч. 

обмеженого користування) для забезпечення навчально-виховного процесу в 
Університеті та відомчих навчальних закладах, а також для вдосконалення 
правоохоронної діяльності підрозділів Національної поліції та інших 
правоохоронних органів України.

3.2. Підготовка й видання збірника наукових праць університету 
“Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 
справ” та наукового журналу «Придніпровський правничий часопис».

3.3. Підготовка й видання збірників матеріалів наукових конференцій та 
іншої друкованої продукції.

3.4. Здійснення науково-методичного забезпечення і контролю за 
організацією, плануванням та управлінням редакційно-видавничою діяльністю 
науково-педагогічного складу, інших працівників, курсантів, слухачів і 
студентів.

3.5. Розробка спільно з факультетами і кафедрами проектів планів 
редакційно-видавничої роботи та інших документів з планування та організації 
цього напрямку діяльності.

3.6. Складання на календарний рік плану редакційно-видавничої 
діяльності Університету та на навчальний рік -  плану роботи відділення.

3.7. Контроль за виконанням планів та програм редакційно-видавничої 
роботи.

3.8. Розробка пропозицій щодо вдосконалення планування та організації 
редакційно-видавничої діяльності університету.

3.9. Розробка рекомендацій та пропозицій до комплексних та 
перспективних планів розвитку університету.

3.10. Ведення обліку та статистичної звітності з питань редакційно- 
видавничої роботи.

3.11. Організація та проведення наукових семінарів з питань оптимізації 
редакційно-видавничої роботи науково-педагогічного складу.

3.12. Розробка пропозицій щодо інтенсифікації редакційно-видавничої 
роботи.

3.13. Підготовка пропозицій та розрахунків щодо видів і нормативів 
обсягу редакційно-видавничої роботи науково-педагогічного складу, її аналіз та 
висновки щодо ефективності.

3.14. Надання фізичним та юридичним особам платних послуг з 
виготовлення друкованої продукції.

3.15. Складання, погодження та подання на затвердження калькуляцій



з
виготовлення видань відповідно до чинних нормативів та вартості матеріалів і 
робіт,

3.16. Періодичний технічний огляд та поточний ремонт поліграфічного 
обладнання із залученням для цього відповідних фахівців.

3.17. Обов’язкова розсилка навчальних та наукових видань відповідно до 
чинного законодавства.

3.18. Надання електронних версій випущених видань до відповідних 
бібліотек України та загальної бібліотеки університету.

3.19. На підставі відповідних дозволів і допусків у працівників випуск 
видань з грифами обмеженого користування.

3.20. Підготовка матеріалів щодо державної реєстрації періодичних 
наукових видань та періодичного їх включення до переліку фахових видань 
України.

3.21. Розробка спільно з факультетами, кафедрами, відділами та службами 
перспективного і річного планів розвитку та вдосконалення матеріальної бази 
редакційно-видавничої роботи.

3.22. Вивчення стану та вжиття заходів щодо забезпечення процесу 
видавничої роботи науковою та науково-методичною літературою.

3.23. Забезпечення кафедр документацією з питань оформлення 
відповідних напрямків редакційно-видавничої роботи.

3.24. Підготовка проектів наказів і розпоряджень університету, матеріалів 
та рішень Вченої ради й науково-методичної ради з питань організації 
редакційно-видавничої діяльності, здійснення контролю за їх виконанням.

3.25. Спільно з кафедрами, іншими структурними підрозділами 
університету розробка заходів на виконання рішень Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства внутрішніх справ України щодо редакційно-видавничої 
роботи.

3.26. Спільно з факультетами та кафедрами підбір госпрозрахункової 
тематики видань для подальшого планування редакційно-видавничої діяльності; 
підготовка проектів угод з УМВС, підтримка постійних зв’язків з органами 
Національної поліції у сфері редакційно-видавничої роботи.

3.27. Участь в організації та проведенні науково-практичних, науково- 
методичних конференцій, конкурсів наукових робіт, аналіз стану та розробка 
пропозицій щодо вдосконалення організації цієї роботи.

3.28. Організація замовлення, виготовлення та розповсюдження 
документів з питань редакційно-видавничої роботи.

3.29. Спільно з кафедрами забезпечення впровадження в редакційно- 
видавничу роботу університету технічних засобів, інформаційних систем при 
проведенні аналізів, узагальнень та інших досліджень, використання технічних 
засобів у поліграфічній справі.

3.30. Організація роботи щодо впровадження та використання 
комп’ютерної та іншої техніки в редакційно-видавничій справі.

3.31. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань редакційно- 
видавничої діяльності та поліграфії, реалізація відповідних заходів щодо його 
використання в університеті.
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3.32. Організація виставок та конкурсів на кращі видання та публікації; 
участь у відомчих, міжвузівських, регіональних та загальнодержавних виставках 
і конкурсах.

3.33. Ведення номенклатурних справ:

4. Права і обов’язки відділення
4.1. Відділення має право:
4.1.1. Взаємодіяти в межах наданих повноважень з іншими структурними 

підрозділами університету з питань редакційно-видавничої діяльності.
4.1.2. Клопотати перед керівництвом університету про заохочення або 

накладення дисциплінарних стягнень на працівників відділення.
4.1.3. Вносити пропозиції до планів роботи ректорату, Вченої ради та 

плану основних організаційних та практичних заходів університету.
4.1.4. Вносити питання для розгляду на оперативних нарадах при першому 

проректорові та проректорах за напрямками стосовно редакційно-видавничої 
діяльності.

4.1.5. Висувати кандидатури делегатів для участі у зборах трудового 
колективу університету.

4.2. До обов’язків відділення належать:
4.2.1. Забезпечення додержання вимог законодавства про працю, правил і 

норм охорони праці, техніки безпеки у відділення.
4.2.2. Здійснення наукової та редакційно-видавничої діяльності відповідно 

до вимог Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України та 
Міністерства освіти і науки України.

4.2.3. Здійснення обліку та ведення звітності згідно з чинним 
законодавством.

4.2.4. Забезпечення захисту державної та інших видів таємниць, 
передбачених чинним законодавством.

4.2.5. Дотримання професійно-етичних норм поведінки працівниками 
відділення, забезпечення неухильного виконання національного 
антикорупційного законодавства.

5. Відповідальність відділення
5.1. Відділення несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання завдань та покладених на нього функцій, передбачених даним 
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

6. Керівництво відділення
6.1. На посаду завідувача відділення призначається особа, яка вільно 

володіє українською мовою, має вищу освіту та досвід роботи в галузі 
редакційно-видавничої діяльності й поліграфії.

6.2. Завідувач редакційно-видавничого відділення підпорядковується 
першому проректору.

6.3. У разі тимчасової відсутності керівника (відрядження, відпустки, 
тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається 
на старшого редактора відділення (в окремих випадках -  на одного із
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редакторів).
6.4. Завідувач відділення:
6.4.1. Організовує та планує роботу підпорядкованого підрозділу.
6.4.2. Здійснює керівництво підпорядкованим персоналом. Розподіляє 

обов’язки між працівниками відділення.
6.4.3. Формує та погоджує посадові інструкції працівників відділення.
6.4.4. Затверджує документи на рівні відділення, контролює їх виконання.
6.4.5. Знайомиться з кореспонденцією, що надходить на адресу відділення.
6.4.6. Організовує підготовку матеріалів, що стосуються редакційно- 

видавничої діяльності університету та підлягають розгляду на засіданнях 
ректорату, Вченої ради, науково-методичної ради університету.

6.4.7. Подає документи на підпис керівництву університету.
6.4.8. Надає ректорові або першому проректорові пропозиції щодо 

вдосконалення редакційно-видавничої діяльності університету.
6.4.9. За вказівкою ректора або першого проректора бере участь у 

підготовці проектів окремих наказів, доручень, довідок, звітів та інших 
документів.

6.4.10. Контролює виконання наказів і доручень керівництва з питань, що 
стосуються редакційно-видавничої діяльності.

6.5. Має право:
6.5.1. Вимагати від працівників відділення знання та неухильного 

виконання вимог даного Положення, їх посадових інструкцій та функціональних 
обов’язків.

6.5.2. Давати доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками 
відділення, та контролювати їх виконання.

6.5.3. Розподіляти функціональні обов’язки працівників відділення, 
контролювати їх виконання.

6.5.4. Подавати керівництву університету матеріали щодо призначення, 
звільнення та переміщення працівників відділення, застосування до них 
заохочень і дисциплінарних стягнень.

6.5.5. У встановленому порядку запитувати та отримувати від структурних 
підрозділів звіти та іншу необхідну інформацію з питань, що стосуються 
редакційно-видавничої діяльності.

6.5.6. Працювати з документами, які містять відомості, що становлять 
державну таємницю, та документами, яким надається гриф обмеження доступу 
«Для службового користування».

6.5.7. Вимагати від працівників відділення дотримання професійно- 
етичних норм поведінки, неухильного виконання національного 
антикорупційного законодавства.

6.6. Зобов’язаний:
6.6.1. Знати вимоги нормативних документів з питань редакційно- 

видавничої діяльності.
6.6.2. Підтримувати стан службової дисципліни у відділенні.
6.6.3. Проводити виховну та соціальну роботу з підлеглими.
6.6.4. Забезпечувати протипожежну безпеку в службових приміщеннях 

відділення.
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6.6.5. Контролювати виконання наказів, доручень, інструкцій з питань, що 
стосуються діяльності відділення.

6.6.6. Здійснювати контроль за своєчасною підготовкою планової та звітної 
документації відділення.

7. Майно і кошти
7.1. Для забезпечення виконання покладених на відділення завдань і 

функцій структурному підрозділу передаються матеріально-технічні цінності.
7.2. Матеріальна відповідальність за передані до підрозділу цінності 

покладається на керівника підрозділу або іншу визначену керівником особу, з 
якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

8. Заключні положення
8.1. Покладання на структурний підрозділ функцій, не передбачених даним 

Положенням, не допускається.

Завідувач відділення A.B. Самотуга

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор 
полковник поліції О.В. Золотоноша

Провідний юрисконсульт відділу 
юридичного забезпечення О.Ю. Анісімова


