
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЗО 0 /  2 0 М  р .

м. Київ

Про оголошення конкурсів на 
заміщення посад керівників 
закладів вищої освіти

Відповідно до частини третьої статті 42 та частини першої статті 79 
Закону України “Про вищу освіту”

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурси на заміщення посад керівників нижчезазначених 
закладів вищої освіти:

- Вінницький національний аграрний університет;
- Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
- Ізмаїльський державний гуманітарний університет;
- Маріупольський державний університет;
- Національний університет «Запорізька політехніка»;
- Одеський національний економічний університет;
- Одеський національний морський університет;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
- Херсонський національний технічний університет.

2. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.):
2.1. Забезпечити розміщення оголошення щодо проведення конкурсу на 

заміщення посад керівників закладів вищої освіти, зазначених у пункті 1 цього 
наказу, на офіційному веб-сайті Міністерства (уууу\у.топ.цоу.иа).

2.2. Організувати прийом і розгляд документів від претендентів на їх 
відповідність вимогам, передбаченим Законом України «Про вищу освіту», та 
внести кандидатури претендентів до закладів вищої освіти, зазначених у пункті 
1 цього наказу.

2.3. Надавати методичні рекомендації щодо організації проведення 
виборів керівників закладів вищої освіти, зазначених у пункті 1 цього наказу, 
згідно з вимогами статті 42 Закону України «Про вищу освіту».
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3. Адміністрації закладів вищої освіти, зазначених у пункті 1 цього 
наказу, організувати проведення виборів ректора згідно з вимогами статті 42 
Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКЗ- 
СоУ-2».

4. Вибори ректора Вінницького національного аграрного університету 
провести 27 жовтня 2020 року.

5. Вибори ректора Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури 28 жовтня 2020 року.

6. Вибори ректора Ізмаїльського державного гуманітарного університету 
провести 28 жовтня 2020 року.

7. Вибори ректора Маріупольського державного університету провести 
04 листопада 2020 року.

8. Вибори ректора Національного університету «Запорізька політехніка» 
провести 26 жовтня 2020 року.

9. Вибори ректора Одеського національного економічного університету 
провести 29 жовтня 2020 року.

10. Вибори ректора Одеського національного морського університету 
провести 29 жовтня 2020 року.

11. Вибори ректора Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця провести 29 жовтня 2020 року.

12. Вибори ректора Херсонського національного технічного університету 
провести 28 жовтня 2020 року.

13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
• департаменту кадрового забезпечення Фурлет Н. Я .


