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ПОЛОЖЕННЯ
про відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю 

Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ

1. Загальні положення
1.1. Відділ організаційно-аналітичної роботи та контролю (далі -  відділ) 

є самостійним структурним підрозділом, який підпорядковується безпосередньо 
ректору Дніпропетровського державного університет -  внутрішніх справ 
(далі -  університет), а в питаннях оперативного управління - першому проректору.

1.2. Правовою основою діяльності відділу є Конституція України, Закон 
України «Про Національну поліцію», Закон України «Про запобігання 
корупції», укази та розпорядження Президента України, постанови Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ 
України та Національної поліції, Міністерства освіти і науки України, Статут 
університету, Положення про Вчену раду, Положення про ректорат університету 
та це Положенням.

1.3. Відділ здійснює свою роботу в тісному контакті з керівництвом 
університету, Вченою радою та структурними підрозділами університету.

1.4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 
звільняється з неї ректором університету.

1.5. Штатна чисельність відділу визначається штатом університету.
До складу відділу входять:
-  начальник відділу;
-  заступник начальника відділу;
-  помічник ректора державного університету;
-  провідний фахівець;
-  старший інспектор.
1.6. Посадові інструкції працівників відділу організаційно-аналітичної 

роботи та контролю розробляються начальником відділу згідно з Положенням і 
затверджуються ректором університету.

1.7. Свою діяльність відділ організовує на основі поєднання 
колегіальності та єдиноначальності у вирішенні службових питань з 
визначенням відповідальності кожного працівника за стан справ, доручену 
ділянку роботи та виконання окремих завдань.

2. Основні завдання відділу
Основними завданнями відділу є:
2.1. Організація проведень засідань ректорату університету.
2.2. Проведення аналітичної роботи за напрямками діяльності вищого'
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навчального закладу.

2.3. Здійснення функції контролю за дотриманням строків виконання актів 
МВС України, розпорядчих документів університету, завдань, порушених на 
нарадах керівництва, планів роботи та інших документів.

2.4. Інформування керівництва університету з підконтрольних відділу 
питань.

2.5. Внесення на розгляд керівництва Університету пропозицій щодо 
вдосконалення організаційно-управлінської діяльності та оптимізації процесу 
управління Університетом загалом або окремими його підрозділами.

2.6. Організаційно-аналітичне супроводження роботи ректорату, 
конференції трудового колективу, зустрічей ректора з колективом Університету 
та його структурними підрозділами.

2.7. Доведення затверджених установленому порядку планів і 
прийнятих ректоратом рішень до безпосередніх виконавців.

2.8. Координація роботи структурних підрозділів Університету у сфері 
планування, аналітичної роботи та здійснення контролю за станом виконавської 
дисципліни.

2.9. Подання на вимогу Міністерства внутрішніх справ України 
аналітичної, довідкової, статистичної та іншої інформації про діяльність 
університету.

3. Функції відділу
На відділ покладаються такі функції:
3.1. Розробка плану основних заходів університету.
3.2. Розробка плану проведення засідань ректорату на семестр.
3.3. Визначення питань, що виносяться на засідання ректорату, та осіб, які 

відповідають за підготовку доповідей на них.
3.4. Протоколювання засідань ректорату.
3.5. Підготовка та узгодження проектів рішень і доручень засідань 

ректорату, доведення їх до безпосередніх виконавців.
3.6. Підготовка аналітичних документів за напрямками діяльності вищого 

навчального закладу.
3.7. Узагальнення та систематизація пропозицій структурних підрозділів 

для покращення діяльності університету.
3.8. Узагальнення звітів структурних підрозділів університету про 

проведену роботу.
3.9. Перевірка та аналіз стану виконавської дисципліни у структурних 

підрозділах університету з підконтрольних відділу питань.
3.10. Підготовка документів за дорученням ректора університету,

їх узгодження з першим проректором, проректорами та керівниками
структурних підрозділів університету.

3.11. Здійснення контролю:
3.11.1. За виконанням структурними підрозділами заходів, передбачених 

планами МВС та МОН України.
3.11.2 .3а виконанням структурними підрозділами університету рішень



ректорату та інших нормативно-правових і розпорядчих документів, контроль 
за виконанням яких покладено на відділ відповідно до резолюції ректора 
університету або особи, що тимчасово виконує його обов'язки, поточних і 
перспективних планів роботи університету.

3.11.3. За дотриманням строків і якістю виконання резолюцій 
керівництва університету, якщо контроль за їх виконанням покладено на відділ.

3.11.4. За виконанням рішень ректорату та інших нормативно-правових і 
розпорядчих документів.

3.11.5. За дотриманням строків та якістю виконання Плану основних 
заходів ДДУВС.

3.11.6. За дотриманням строків і якістю виконання Планів роботи
структурних підрозділів.

3.12. Інформування:
3.12.1. Членів ректорату про хід виконання рішень і доручень за

напрямками роботи.
3.12.2. Ректора університету, першого проректора, проректорів і 

керівників структурних підрозділів університету про стан виконавської 
дисципліни з підконтрольних відділ питань.

3.12.3. Організація роботи з документами в процесі здійснення 
управлінських функцій (діловодство).

4. Права і обов'язки відділу
4.1. До прав відділу входить:
4.1.1. Вимагати та одержувати в установленому порядку від керівників 

структурних підрозділів університету необхідні матеріали для роботи з 
документами з питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.2. За дорученням ректора залучати окремих співробітників університету 
до підготовки документів (довідок, інформацій, звітів).

4.1.3. Проводити попередній розгляд документів, які надходять до 
університету.

4.1.4. Відстежувати виконання вказівок і доручень ректора університету.
4.1.5. Контролювати терміни виконання документів (різних за рівнем і 

змістом).
4.1.6. Мати доступ до інформаційних потоків (нормативно-правових, 

методичних і розпорядчих документів, баз даних, глобальної комп'ютерної 
мережі Інтернет).

4.1.7. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в
університеті, скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.1.8. Брати участь в організації проведення урочистих заходах на честь 
знаменитих дат.

4.2. До обов’язків відділу входить:
4.2.1. Організація підготовки засідань ректорату, конференції трудового 

колективу університету.
4.2.2. Забезпечення (через відділ документального забезпечення та

режиму, науково-технічний інформаційно-комп’ютерний центр і редакційно-



видавничий відділ) з використанням сучасних інформаційних технологій 
своєчасного та повного ознайомлення безпосередніх виконавців із запланованими 
заходами, прийнятими ректоратом і конференцією трудового колективу 
рішеннями.

4.2.3. Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних 
підрозділах університету та інформування про це ректора.

4.2.4. Готування аналітичних довідок.
4.2.5. Дотримання співробітниками відділу антикорупційного 

законодавства України та Антикорупційної програми ДДУВС.

5. Відповідальність відділу
5.1. Відділ несе відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання поставлених завдань та функцій, передбачених даним Положенням 
та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. Питання відповідальності працівників відділу регламентуються 
посадовими інструкціями.

6. Керівництво відділу
6.1. На посаду начальника відділу призначається особа, яка вільно володіє 

українською мовою, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста і стаж роботи в органах внутрішніх справ не менше п'яти років, а також 
володіє навиками роботи на персональному комп'ютері на рівні користувача.

6.2. Начальник відділу підпорядковується ректору університету за 
посадою, а в питаннях оперативного управління - першому проректору.

6.3. У разі тимчасової відсутності керівника (відрядження, відпустки, 
тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків 
покладається на заступника начальника відділу.

6.4. Начальник відділу:
6.4.1. Організовує та планує роботу підпорядкованого підрозділу.
6.4.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між 

працівниками відділу, несе персональну відповідальність за результати роботи 
особового складу відділу.

6.4.3. Визначає питання, які входять до обов'язків працівників відділу.
6.4.4. Формує та погоджує посадові інструкції працівників відділу, 

забезпечує їх виконання.
6.4.5. Затверджує документи на рі вні відділу, забезпечує їх виконання.
6.4.6. Знайомиться з кореспонденцією, що надходить на адресу 

університету.
6.4.7. Подає документи на підпис ректорові університету.
6.4.8. Організовує підготовку матеріалів, що стосуються діяльності 

університету та підлягають розгляду на засіданнях ректорату.
6.4.9. Здійснює перевірку виконання першим проректором, проректорами 

за напрямками діяльності та керівниками структурних підрозділів рішень 
ректорату, наказів, розпоряджень, вказівок ректора університету.

6.4.10. За вказівкою ректора університету бере участь у підготовці
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проектів окремих наказів, розпоряджень, довідок, звітів та інших документів.
6.4.11. Надає ректорові університету (першому проректору, проректорам за 

пропозиції щодо вдосконалення роботи з документами в структурних підрозділах.
6.5. Начальник відділу має право:
6.5.1. Вимагати від працівників відділу знання та неухильного

виконання вимог даного Положення, посадових інструкцій.
6.5.2. Давати доручення, що є обов'язковими для виконання

працівниками відділу, та контролювати їх виконання.
6.5.3. Виносити на розгляд ректора університету (першого проректора, 

проректорів) пропозиції щодо вдосконалення діяльності університету.
6.5.4. Розподіляти функціональні обов'язки працівників відділу, 

контролювати їх виконання.
6.5.5. Подавати керівництву університету матеріали щодо призначення, 

звільнення та переміщення працівників відділу, застосування до них заохочень 
та дисциплінарних стягнень.

6.5.6. У встановленому порядку запитувати та отримувати від
структурних підрозділів статистичні дані, звіти та іншу необхідну інформацію з 
питань, що стосуються діяльності університету.

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

6.6. Начальник відділу зобов'язаний:
6.6.1. Знати вимоги нормативних документів з питань організації 

планування та контролю в системі МВС України.
6.6.2. Підтримувати стан трудової дисципліни у відділі.
6.6.3. Проводити виховну, соціальну та психологічну роботу з підлеглими.
6.6.4. Забезпечувати протипожежну безпеку в службовому кабінеті.
6.6.5. Контролювати виконання наказів, розпоряджень, інструкцій з 

питань, що стосуються діяльності відділу.
6.6.6. Здійснювати контроль за своєчасною підготовкою планової та 

звітної документації відділу.
6.6.7. Забезпечувати взаємодію зі структурними підрозділами 

університету.
6.6.8. Здійснювати координацію та аналіз роботи структурних підрозділів 

університету, надавати необхідну методичну допомогу з організаційних питань.

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

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

покладається на начальника відділу або іншу визначену ним особу, з якою 
укладається договір про повну матеріальну відповідальність.
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8. Заключні положення
8.1. Покладання на відділ завдань, функцій та обов'язків, не 

передбачених даним Положенням, не допускається.
8.2. Ректор університету створює умови для належної роботи й 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх окремим 
приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами 
та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, доступом до 
нормативно-правових, методичних, розпорядчих документів, довідкових 
матеріалів, баз даних, глобальної комп'ютерної мережі Інтернет.

Начальник відділу 
організаційно-аналітичної
роботи та контролю Н.В. Лиходієвська

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор

Провідний юрисконсульт 
відділу юридичного забезпечення


