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«02» березня 2023 року  
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                № 143/23 
  

Про уведення в дію  

рішення вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 02 березня 2023 року, протокол № 11 
 

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

Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 4.1.23.3 та 4.1.23.23 

Статуту університету  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.УВЕСТИ в дію рішення вченої ради від 02 березня 2023 року, 

протокол № 11: 

1.1.Про недопущення ліквідації або реорганізації Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова. 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Ректор університету                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 
 

 



 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1  

02 березня 2023 року, протокол 11 

м. Хмельницький 

 

Про недопущення ліквідації або реорганізації  

Хмельницького університету управління та права  

імені Леоніда Юзькова 

Враховуючи рейтингові позиції Хмельницького університету 

управління та права імені Леоніда Юзькова в державі, належну та 

самодостатню інфраструктуру, унікальний характер закладу освіти на 

теренах Подільського краю, вагомі досягнення у підготовці юридичних та 

управлінських кадрів, з метою збереження науково-педагогічного 

потенціалу та захисту прав усіх працівників та здобувачів вищої освіти 

університету та заслухавши інформацію ректора університету Олега 

ОМЕЛЬЧУКА «Про недопущення ліквідації або реорганізації 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова» 

, відповідно до пункту 16 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу 

освіту» та керуючись підпунктами 4.2.8.17., 4.2.8.33., 6.1.12. Статуту 

університету, 

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Визнати неприпустимими ліквідацію або реорганізацію 

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

та засудити намагання започаткування процедури ліквідації або 

реорганізації Хмельницького університету управління та права імені 



Леоніда Юзькова без врахування думки колективу та здобувачів освіти 

університету. 

2. Клопотати перед Хмельницькою обласною військовою 

адміністрацією та Хмельницькою обласною радою про залучення 

представників Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова до всіх подальших засідань робочих органів, які будуть 

розглядати питання щодо подальшої діяльності університету з правом 

голосу. 

3. Клопотати перед колегією Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації допустити до участі в 

засіданні колегії 03 березня 2023 року представників Хмельницького 

університету управління та права імені Леоніда Юзькова, а саме: 

- ректора – Олега ОМЕЛЬЧУКА; 

- першу проректорку – Ірину КОВТУН; 

- проректора з економічної та адміністративно-господарської 

роботи – Володимира ХІМІЧА. 

4. В разі необхідності, підтримати ініціативу ректора 

університету про невідкладне скликання конференції трудового колективу 

університету з метою обговорення питання можливої реорганізації або 

ліквідації Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова. 

 

 

Голова вченої ради     Олег ОМЕЛЬЧУК 
 


