
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«03» вересня 2020 року  
м. Хмельницький                             

                       № 339/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 03 вересня 2020 року, протокол № 2 

 

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 03 вересня 2020 року, протокол № 2: 

1.1. Про затвердження змін до Положення про порядок обрання представників 

з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та науковими 

працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького університету управління 

та права; 

1.2. Про затвердження змін до Положення про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Хмельницького університету управління та права;  

1.3. Про затвердження змін до Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права;  

1.4. Про визначення чисельності виборців для участі у виборах ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; 

1.5.  Про заміну наукового керівника аспірантці кафедри міжнародного та 

європейського права Тітовій Г.О. 

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 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення про порядок обрання представників 

з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та 

науковими працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького 

університету управління та права 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного комітету 

з проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Литвиненко І. Л. щодо затвердження змін до Положення 

про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науково-педагогічними та науковими працівниками, для участі у виборах 

ректора Хмельницького університету управління та права, керуючись Законом 

України «Про вищу освіту», пунктом 21 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», пунктом 

4.1.10. Статуту Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови організаційного комітету Литвиненко І. Л. щодо 

необхідності внесення змін до Положення про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та науковими 

працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького університету 

управління та права, взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними та науковими 

працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення  

про виборчу комісію з проведення виборів ректора  

Хмельницького університету управління та права  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного комітету 

з проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Литвиненко І. Л. щодо затвердження змін до Положення 

про виборчу комісію з проведення виборів ректора Хмельницького університету 

управління та права, керуючись Законом України «Про вищу освіту», пунктом 

24 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту», пунктом 4.1.9. Статуту Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови організаційного комітету Литвиненко І. Л. щодо 

необхідності внесення змін до Положення про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Хмельницького університету управління та права, взяти до 

відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про затвердження змін до Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Хмельницького університету управління та права  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Литвиненко І. Л. щодо затвердження змін до Положення 

про організаційний комітет з проведення виборів ректора Хмельницького 

університету управління та права, керуючись Законом України «Про вищу 

освіту», пунктом 24 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», пунктом 4.1.9. Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію голови організаційного комітету Литвиненко І. Л. щодо 

необхідності внесення змін до Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права, 

взяти до відома. 

2. Затвердити зміни до Положення про організаційний комітет з 

проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, що додаються. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про визначення чисельності виборців  

для участі у виборах ректора Хмельницького університету  

управління та права імені Леоніда Юзькова 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови організаційного комітету 

з проведення виборів ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова Литвиненко І. Л. про визначення чисельності виборців 

для участі у виборах ректора Хмельницького університету управління та права 

імені Леоніда Юзькова, керуючись Законом України «Про вищу освіту», 

пунктом 24 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статутом університету, наказом 

університету від 10 липня 2020 р. № 261/20 «Про організацію виборів ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова», 

 
вчена рада вирішила: 

 

Визначити загальною чисельністю виборців для участі у виборах ректора 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова  

29 вересня 2020 року станом на 01 вересня 2020 року 140 осіб. 

З них: 

- штатні науково-педагогічні та наукові працівники університету – 105 

осіб;  

- виборні представники з числа інших штатних працівників, які не є 

науково-педагогічними та науковими працівниками – 14 осіб; 

- виборні представники з числа студентів – 21 особа. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету   Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 5 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про заміну наукового керівника аспірантці 

кафедри міжнародного та європейського права Тітовій Г.О. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри 

міжнародного та європейського права, к.ю.н., доц. Черняк О. Ю. про заміну 

наукового керівника аспірантці кафедри міжнародного та європейського права, 

відповідно до поданої заяви аспірантки, врахувавши рішення кафедри 

міжнародного та європейського права від 28 серпня 2020 року, протокол № 1, 

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію завідувача кафедри міжнародного та європейського права, 

к.ю.н., доц. Черняк О. Ю. взяти до відома. 

2. Аспірантці Тітовій Ганні Олексіївні замінити попереднього керівника 

доцента кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцента 

Лозінську С. В. та призначити нового наукового керівника, завідувача кафедри 

міжнародного та європейського права, к.ю.н, доцента Черняк О.Ю.  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 

 

 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 
 

РІШЕННЯ № 6 

03 вересня 2020 року, протокол № 2 

м. Хмельницький 

 

Про зміну назви структурного підрозділу  

«відділ підготовки публічних управлінців» на «навчальний відділ 

підготовки публічних управлінців»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету управління та 

економіки Терещенко Т .В. про зміну назви структурного підрозділу «відділ 

підготовки публічних управлінців» на «навчальний відділ підготовки публічних 

управлінців», беручи до уваги подання ректора Омельчука О. М. на підставі 

службової записки декана факультету Терещенко Т .В. від 01 вересня 2020 року, 

та відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», п. 4.2.8.6., п. 

4.2.8.24. Статуту університету,  

 
вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію декана факультету управління та економіки 

Терещенко Т .В. взяти до відома. 

2. Змінити назву структурного підрозділу «відділ підготовки публічних 

управлінців» на «навчальний відділ підготовки публічних управлінців».  

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

03 вересня 2020 року, протокол №2 

м. Хмельницький 

 

Про виведення зі складу  

науково-дослідної частини відділу аспірантури та докторантури  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-

педагогічної роботи Ковтун І. Б. щодо виведення відділу аспірантури та 

докторантури зі складу науково-дослідної частини у самостійний структурний 

підрозділ, беручи до уваги подання ректора Омельчука О. М. на підставі 

службової записки Ковтун І. Б. та керуючись вимогами п. 6 ч. 2 ст. 36 Закону 

України «Про вищу освіту» та п. 4.2.8.6. Статуту університету,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Ковтун І. Б. 

взяти до відома. 

2. Вивести зі складу науково-дослідної частини у самостійний структурний 

підрозділ відділ аспірантури та докторантури. 

3. Ввести у штатний розпис університету відділ аспірантури та 

докторантури як самостійний структурний підрозділ, підпорядкований ректору та 

проректору з науково-педагогічної роботи. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

ректор університету     Олег ОМЕЛЬЧУК  

 


