
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

 

  

  

ВИТЯГ З НАКАЗУ №772-к 

 

19 грудня 2022 року    
 

м.Хмельницький 

  

 

Про проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників 

 

Відповідно до ч.11 ст.55 Закону України «Про вищу освіту», Розділу 5 Статуту 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, погодженого 

конференцією трудового колективу Хмельницького університету управління та права 22 

квітня 2019 року, протокол № 1 та затвердженого розпорядженням голови Хмельницької 

обласної ради від 7 травня 2019 року № 70/2019-о, Порядку проведення конкурсного відбору 

при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затвердженого вченою радою 

університету 30 березня 2016 року, протокол № 11, уведеного в дію наказом ректора 

університету від 6 квітня 2016 року № 181-к (зі змінами та доповненнями),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ОГОЛОСИТИ конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників університету: 

 професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, на 1,0 

ставку (посада вакантна з 01.10.2022 р.) 

 доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права на 0,25 

ставки (посада вакантна з 01.09.2022 р.) 

 доцент кафедри кримінального права та процесу, на 0,25 ставки (посада вакантна з 

20.10.2022 р.) 

 старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, на 0,5 ставки (посада 

вакантна з 01.07.2022 р.) 

 доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 0,33 

ставки (посада вакантна з 01.10.2022 р.) 

 доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, на 0,25 

ставки (посада вакантна з 01.07.2022 р.) 

 старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, на 0,33 ставки 

(посада вакантна з 01.07.2022 р.) 

 асистент кафедри філософії, соціально-гуманітарних наук та фізичного виховання, 

на 0,5 ставки (посада вакантна з 01.09.2022 р.) 

2. Встановити, що претенденти на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників подають до відділу кадрів університету відповідні заяви та копії документів 



згідно з Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова у термін не пізніше 18 січня 2023 року. 

3. Провідному фахівцю відділу кадрів Коваль О.В. розмістити оголошення на 

офіційному веб-сайті університету. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Перший  проректор   підпис   Ірина КОВТУН 

 

 

 

 


