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Про уведення в дію  

рішення вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 22 листопада 2021 року, протокол № 4 

 

Відповідно до пункту 3 частини 3 статті 34, частини 6 статті 36 Закону 

України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.24.3 та 4.1.24.23 Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 22 листопада 2021 року, протокол 

№ 4: 

1.1. Про обрання делегатів на з’їзд представників юридичних вищих 

навчальних закладів та наукових установ для обрання члена Вищої ради 

правосуддя. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Ректор університету      Олег ОМЕЛЬЧУК 
 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

22 листопада 2021 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

Про обрання делегатів на з’їзд представників юридичних  

вищих навчальних закладів та наукових установ  

для обрання члена Вищої ради правосуддя 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету Ірини КОВТУН щодо обрання делегатів на з’їзд представників 

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ для обрання 

члена Вищої ради правосуддя за квотою від з’їзду, беручи до уваги лист-

повідомлення Організаційного комітету з’їзду представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ від 11.11.2021 №1,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію першого проректора університету Ірини КОВТУН щодо 

обрання делегатів на з’їзд представників юридичних вищих навчальних 

закладів та наукових установ для обрання члена Вищої ради правосуддя 

взяти до відома.  

2. Обрати делегатами для участі у з’їзді від університету:  

– ректора Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 

України ОМЕЛЬЧУКА Олега Миколайовича; 

– в. о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста 

України САМСІНА Ігоря Леоновича. 

 

 

 

Перший проректор університету     Ірина КОВТУН 

 
 

 


