
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
  

  

Н А К А З 

 

 

«12» жовтня 2020 року  
м. Хмельницький                             

                       № 544/20 
  

Про уведення в дію  

рішень вченої ради  

Хмельницького університету 

управління та права  

імені Леоніда Юзькова  

від 09 жовтня 2020 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 09 жовтня 2020 року, протокол № 4: 

1.1. Про присвоєння вченого звання професора Налуцишину В. В.;  

1.2. Про присвоєння вченого звання доцента Крушинському С. А.;  

1.3. Про присвоєння вченого звання доцента Анікіній Г.В.; 

1.4. Про присвоєння вченого звання доцента Гарієвській М. Б.;  

1.5. Про рекомендацію до друку монографії Налуцишина В. В. «Кримінальна 

відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та 

держав Європейського Союзу»; 

1.6. Про призначення наукового консультанта доценту Туровцю Ю .М.;  

1.7. Про присвоєння вченого звання доцента Шевчук І.В.; 

1.8. Про перехід на дистанційне навчання. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря 

університету Світлану ЛОЗІНСЬКУ. 

 

 

 

Т.в.о. ректора університету                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 1 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання професора Налуцишину В. В.  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.  про присвоєння вченого звання професора по кафедрі 

кримінального права та процесу Налуцишину В. В та керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної 

комісії про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Налуцишину Віктору Володимировичу вчене звання 

професора по кафедрі кримінального права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 2 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Крушинському С.А. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.  про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі 

кримінального права та процесу Крушинському С. А. та керуючись наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про 

затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2016 року за № 183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної 

комісії про результати таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Крушинському Сергію Антоновичу вчене звання доцента по 

кафедрі кримінального права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК  

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 3 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Анікіній Г.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.  про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі цивільного 

права та процесу Анікіній Г. В. та керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії про результати 

таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Анікіній Галині Володимирівні вчене звання доцента по 

кафедрі цивільного права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 4 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Гарієвській М.Б. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.  про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі цивільного 

права та процесу Гарієвській М. Б. та керуючись наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії про результати 

таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Гарієвській Мирославі Богданівні вчене звання доцента по 

кафедрі цивільного права та процесу.   

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 5 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про рекомендацію до друку монографії Налуцишина В. В. 

«Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за 

законодавством України та держав Європейського Союзу» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана юридичного факультету, 

доцента кафедри кримінального права та процесу, кандидата юридичних наук 

Крушинського С. А., врахувавши рішення кафедри кримінального права та 

процесу від 26 серпня 2020 року, протокол № 1 щодо рекомендації до друку 

монографії доцента кафедри кримінального права та процесу, кандидата 

юридичних наук, Налуцишина В. В. «Кримінальна відповідальність за 

невиконання судового рішення за законодавством України та держав 

Європейського Союзу»,  

 

вчена рада вирішила: 

 

Рекомендувати до друку монографію доцента кафедри кримінального 

права та процесу, кандидата юридичних наук Налуцишина Володимира 

Вікторовича «Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за 

законодавством України та держав Європейського Союзу». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 6 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про призначення наукового консультанта  

доценту Туровцю Ю.М. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію доцента кафедри конституційного, 

адміністративного та фінансового права, к.ю.н., доц. Литвиненко І. Л., 

керуючись п.п. 2, 44 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 р. № 

261, п. 2.3. Положення про планування й облік науково-педагогічної діяльності в 

Хмельницькому університеті управління та права від 19 лютого 2018 року, 

беручи до уваги рішення кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права від 15.09.2020 р., протокол № 2 щодо призначення наукового 

консультанта здобувачу наукового ступеня доктора юридичних наук, доценту 

кафедри кримінального права та процесу, кандидату юридичних наук, доценту 

Туровцю Ю.М.,  

 

вчена рада вирішила: 

 

1. Інформацію доцента кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, к.ю.н., доц. Литвиненко І. Л. взяти до уваги.  
2. Призначити професора кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента 
НАПрНУ, Заслуженого юриста України Буханевича О. М. науковим 
консультантом здобувачу наукового ступеня доктора юридичних наук, доценту 
кафедри кримінального права та процесу, кандидату юридичних наук, доценту 
Туровцю Ю. М. за темою дисертаційного дослідження «Адміністративні 
послуги у сфері будівництва: теоретико-правові та практичні засади». 

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК  
  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 7 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про присвоєння вченого звання доцента Шевчук І.В. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію вченого секретаря університету 

Лозінської С. В.  про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі публічного 

управління та адміністрування Шевчук І.В. та керуючись наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13 «Про затвердження Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 

183/28313, беручи до уваги інформацію голови лічильної комісії про результати 

таємного голосування,  
 

вчена рада вирішила: 

 

1. Затвердити протокол лічильної комісії. 

2. Присвоїти Шевчук Інні Володимирівні вчене звання доцента по кафедрі 

публічного управління та адміністрування.  

 

 

 

Голова вченої ради 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ВЧЕНА РАДА 

 

РІШЕННЯ № 8 

9 жовтня 2020 року, протокол № 4 

м. Хмельницький 

 

Про перехід на дистанційне навчання 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-

педагогічної роботи Ковтун І. Б. щодо ситуації із розповсюдженням 

коронавірусної хвороби у м. Хмельницькому, з метою упередження 

захворюваності серед працівників та здобувачів вищої освіти університету, 

враховуючи рішення комісії з питань організації освітнього процесу та 

діяльності Хмельницького університету управління та права імені Леоніда 

Юзькова в період пандемії COVID-19 від 09 жовтня 2020 року, протокол № 4, 

керуючись пунктом 9 частини 2 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» та 

пунктом 4.2.8.10 Статуту Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова,  

 

вчена рада вирішила: 

 

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

до відома.  

2. Перевести на дистанційне навчання усі групи здобувачів вищої освіти у 

Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова із 12 

жовтня 2020 року. 

 

 

 

Голова вченої ради, 

т.в.о. ректора університету    Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 


