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ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНО ВІДОКРЕМЛЕНОГО 

ВІДДІЛЕННЯ «ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ» 

І. Загальні положення  
1.1 Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Положення про проходження 

первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового 

і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України 
(далі – ДКВС), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 26 

грудня 2018 року № 4091/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
27.12.2018 за № 1496/32948 особи рядового і начальницького складу (далі – 

слухачі), вперше прийняті на службу в територіальні органи Міністерства 

юстиції України, органи або установи ДКВС, зобов’язані пройти первинну 
професійну підготовку у закладах освіти, що належать до сфери управління 

Міністерства юстиції України і здійснюють таку первинну професійну 
підготовку. 

1.2 Первинна професійна підготовка є видом професійного навчання та 

полягає у цілеспрямованому формуванні у новопризначених осіб рядового і 
начальницького складу ДКВС комплексу професійних компетентностей, 

необхідних для освоєння нового виду професійної діяльності, досягнення 

належного професійного рівня та максимально якісного виконання службових 
обов’язків за конкретною посадою.  

1.3 Первинна професійна підготовка здійснюється виключно за денною 
формою навчання. 

За рішенням Міністерства юстиції України та на підставі затверджених 

ним типових освітніх програм первинної професійної підготовки для окремих 
категорій осіб рядового і начальницького складу первинна професійна 

підготовка може здійснюватися за іншими формами навчання, передбаченими 

законодавством про освіту. 
 

ІІ. Вимоги до вступників  

2.1 Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Без вимог до 

стажу роботи. Навчання за програмами первинної професійної підготовки осіб 

рядового і начальницького складу в закладах освіти ДКВС протягом двох 
тижнів з дати прийняття на службу (призначення). 

2.2 Особливі вимоги. Визначаються законодавством, зокрема законами 
України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про 

Національну поліцію». 



ІІІ. Підготовка слухачів 

3.1 Підготовка слухачів у Територіально відокремленому відділенні 

«Хмельницька філія Академії ДПтС» (далі – Відділення) здійснюється за 

рахунок видатків державного бюджету в Академії ДПтС (державне замовлення)  
3.2 Термін навчання у Відділенні – 9 тижнів. 

 
ІV. Порядок організації навчання 

4.1 Первинна професійна підготовка слухачів у Відділенні здійснюється 

відповідно до визначених Міністерством юстиції України обсягів, напрямів та 
видів. 

4.2 Направлення конкретних осіб рядового і начальницького складу до 

Відділення для проходження первинної професійної підготовки здійснюється 
наказами керівника Адміністрації ДКВС, керівників територіальних органів 

нижчого рівня, органів або установ ДКВС. 
4.3 Особи рядового і начальницького складу прибувають до Відділення не 

пізніше часу початку навчальних занять та повинні мати при собі: 

направлення на первинну професійну підготовку; 
паспорт; 

службове посвідчення; 

медичну довідку закладу охорони здоров’я; 
однострій за сезоном; 

спортивний одяг та взуття, предмети особистої гігієни; 
зошити та письмове приладдя. 

4.4 Особи рядового і начальницького складу не зараховуються до 

Відділення у таких випадках: 
прибуття до закладу освіти після видання наказу про зарахування; 

незадовільний стан здоров’я, що підтверджено в установленому порядку; 
відсутність однострою; 

подання особою начальнику Відділення письмового рапорту про відмову 

від проходження навчання 
 

ІV. Результати навчання 

5.1 У разі успішного закінчення слухачем професійного навчання 

Відділення оформлює сертифікат про первинну професійну підготовку, який 
засвідчує успішне закінчення особою рядового або начальницького складу 

навчання за програмою первинної професійної підготовки та право допуску 

особи рядового чи начальницького складу до самостійного несення служби, 
отримання табельної зброї, спеціальних засобів, залучення до оперативно-

службових заходів, що пов’язані з ризиком для життя і здоров’я. 

5.2 Слухачі, після успішного закінчення професійного навчання 
повертаються до органів, з яких вони були направленні для проходження 

первинної професійної підготовки, для подальшого проходження служби. 

 


