
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«24» січня 2022 року  
м. Хмельницький                             

                       № 26/22 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 24 січня 2022 року, протокол № 8 

 

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 24 січня 2022 року, протокол № 8: 

1.1. Про затвердження ліміту стипендіатів; 

1.2. Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук за спеціальністю 081 Право Роману ГАВРІКУ. 

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 

24 січня 2022 року, протокол №8 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження ліміту стипендіатів 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера 

університету Валентини ДЯДЮК щодо необхідності затвердження ліміту 

стипендіатів з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, 

керуючись п. 2.5. Правил призначення стипендій, надання матеріальної 

допомоги та заохочення здобувачів вищої освіти у Хмельницькому 

університеті управління та права, затверджених вченою радою 25 січня 2017 

року, протокол №9, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію головного бухгалтера університету Валентини ДЯДЮК 

взяти до відома. 

2. Затвердити ліміт стипендіатів з урахуванням видатків на 

стипендіальне забезпечення на рівні 40 % фактичної кількості студентів 

денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) 

замовленням. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

24 січня 2022 року, протокол № 8 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження теми дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора наук за спеціальністю 081 Право Роману ГАВРІКУ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачки кафедри 

цивільного права та процесу Світлани ГРИНЬКО, враховуючи рішення 

цієї ж кафедри від 17 січня 2022 року, протокол № 6, беручи до уваги 

інформацію кандидата юридичних наук, доцента Романа ГАВРІКА щодо 

затвердження теми дисертації, відповідно до п. п. 10, 14, 37 Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року №261, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувачки кафедри цивільного права та процесу 

Світлани ГРИНЬКО взяти до відома.  
2. Затвердити тему дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора наук за спеціальністю 081 Право кандидату юридичних наук, 

доценту ГАВРІКУ Роману Олександровичу «Способи захисту сімейних 

прав та інтересів». 

3. Призначити науковим консультантом професора кафедри 

цивільного права та процесу, доктора юридичних наук, професора, 

заслуженого юриста України ВАТРАСА Володимира Антоновича.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету  Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
 
 


