
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ІОЗЬКОВА

НАКАЗ
2021 року м. Хмельницький №^_/21

І

Про внесення змін до наказу «Про організацію
виборів ректора Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда ІОзькова» 
від 10 липня 2020 року № 261/20

Відповідно до статей 34, 42 Закону України від 01 липня 2014 року 
№ 1556-VII «Про вищу освіту», пункту 4Л.8. розділу 4.1. Статуту
Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, у 
зв’язку з кадровими змінами та набранням законної сили рішення суду по 
справі № 560/6415/20,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу ХУУП імені Леоніда Юзькова «Про 
організацію виборів ректора Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова» від 10 липня 2020 року № 261/20, а саме:

1.1. Пункти 1, 4, 5, 6, 7 Наказу викласти у такій редакції:
« 1. Організувати вибори ректора Хмельницького університету та права імені 
Леоніда Юзькова 02 березня 2021 року. Місцем проведення виборів визначити 
лекційний зал №1 навчального корпусу №1 університету по вул. Героїв 
Майдану, 8. Час голосування з 9.00 до і 5.00 години.

4. Організаційному комітету з проведення виборів ректора університету 
розробити та внести на розгляд позачергового засідання вченої ради 
університету 27 січня 2021 року пропозиції щодо розрахунку чисельності 
виборців з числа штатних науково-педагогічних та наукових працівників, з 
числа інших штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 
науковими працівниками, та з числа студентів університету відповідно до 
відсоткових квот, визначених абзацом восьмим частини третьої статті 42 
Закону України «Про вищу освіту», взявши за базовий показник розрахунку 
чисельність науково-педагогічних та наукових працівників університету станом 



на 01 січня 2021 року.
5. Голові студентської ради Анастасії КОБИЛЬНИК взяти до відома, що 

згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» порядок прямих 
таємних виборів виборних представників з числа студентів визначається 
положенням про студентське самоврядування університету. Обрання 
представників для участі у виборах ректора з числа студентів університету 
провести до 04 лютого 2021 року.
6. Начальнику відділу кадрів Олександру ПУГАЧОВУ забезпечити обрання 
представників для участі у виборах ректора зі штатних працівників, які не є 
науково-педагогічними працівниками університету до 29 січня 2021 року.
7. З метою забезпечення гласності та прозорості в підготовці та проведення 
виборів ректора університету начальнику відділу інформаційно-технічного 
забезпечення Володимиру КУЛИКУ створити до 01 лютого 2021 року на 
офіційному веб-сайті університету рубрику «Вибори ректора університету 
2021».

1.2. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.
2. Вказані зміни набувають чинності з дати підписання цього наказу.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. ректора університету Ірина КОВТУН



Додаток 1
до наказу ХУУП імені Леоніда 
Юзькова від 10.07.2020 р. №261/20 
(у редакції наказу ХУУП імені 
Леоніда Юзьковас^2 а'гяЛ. 2021 р. 
№ /21)

організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова

СКЛАД

1. Лілія ДАСЮДА . - начальник юридичного відділу;

2. Роман КУЛИНИЧ - завідувач кафедри математики, статистики та 
інформаційних технологій, доктор економічних 
наук, професор;

3. Ірина ЛИТВИНЕНКО - заступник декана-керівник з заочної форми 
навчання юридичного факультету, доцент кафедри 
конституційного, адміністративного та фінансового 
права, кандидат юридичних наук, доцент;

4. Уляна ОЛІЙНИК - доцент кафедри теорії та історії держави і права, 
завідувач відділу аспірантури і докторантури, 
кандидат юридичних наук;

5. Олена ГАЛУС - доцент кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права, кандидат 
юридичних наук, доцент;

6. Юлія ГРАМАТОВИЧ - керівник практики;

7. Ельвіра ПАЛАМАР - студентка другого курсу факультету управління та 
економіки.

Т.в.о. ректора університету Ірина КОВТУН


