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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
20 лютого 2019 року

м.Мелітополь

№ 44 - ОД

Про присвоєння імені
Таврійському державному
агротехнологічному університету
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 07.02.2019 № 149 «Про присвоєння імені Таврійському державному
агротехнологічному університету (далі наказ МОН),
НАКАЗУЮ:
1 Ввести в дію наказ МОН та іменувати Таврійський державний
агротехнологічний університет – Таврійский державний агротехнологічний
університет імені Дмитра Моторного (англійською мовою Dmytro Motornyi
Tavria State Agrotechnological University) (далі Університет), після затвердження
нової редакції Статуту університету та державної реєстрації закладу вищої
освіти.
2 Визнати Таврійський державний агротехнологічний університет імені
Дмитра
Моторного
правонаступником
Таврійського
державного
агротехнологічного університету.
3 Першому проректору СКЛЯРУ О.Г., проректору з науково-педагогічної
роботи ЛОМЕЙКУ О.П., проректору з наукової роботи та міжнародної
діяльності НАДИКТО В.Т., проректору з адміністративно-господарської роботи
РИЖКОВУ О.М., головному бухгалтеру КРУТІКОВІЙ Т.О., начальнику
юридичного відділу ЗІНЕНКУ К.О.:
3.1 В термін до 07 березня 2019 року підготувати проект нової редакції
Статуту Університету.
3.2 В термін до 15 березня 2019 року розробити комплекс заходів з
впровадження в діяльність Університету наказу МОН, а до 01 липня 2019 року
організувати виконання цього комплексу заходів.
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4 Провідному інженеру Центра інформаційних технологій МАНІТІ І.Ю. в
термін до 01 липня 2019 року внести відповіді зміни до інформаційних ресурсів
Університету.
5 Першому проректору СКЛЯРУ О.Г., проректору з наукової роботи та
міжнародної діяльності НАДИКТО В.Т., провідному фахівцю з конференцсервісу ВЛАСОВІЙ В.С. в термін до 25 лютого 2019 року підготувати
інформаційне повідомлення партнерів, державних органів та громадськості про
присвоєння Університету імені Дмитра Моторного.
6 Відділу міжнародних зв’язків ЄФІМЕНКО Л.М. в термін
до 01 березня 2019 року проінформувати іноземних партнерів про присвоєння
Університету імені Дмитра Моторного.
7 Завідувачу канцелярії МАРЧУК А.В. в термін до 01 липня 2019 року
підготувати, внести відповіді зміни та виготовити бланки, печатки, штемпелі
Університету та його структурних підрозділів.
8 Начальнику відділу кадрів ТЕРЕЩЕНКО А.В. в термін
до 01 липня 2019 року підготувати та внести відповідні записи до кадрової
документації.
9 Начальнику юридичного відділу ЗІНЕНКУ К.О. забезпечити
юридичний аналіз, супроводження та вчинення юридичних дій щодо
приведення документів Університету у відповідність до наказу МОН.
10 Контроль за виконання наказу покласти на першого проректора
СКЛЯРА О.Г. та начальника юридичного відділу ЗІНЕНКА К.О.
Ректор університету,
доктор технічних наук, професор
Проект вносить:
Перший проректор
О.Г.Скляр

В.М.Кюрчев
Погоджено:
Проректор з НПР
О.П.Ломейко
Проректор з НР
В.Т.Надикто
Проректор з АГР
О.М.Рижков
Головний бухгалтер
Т.О.Крутікова
Голова профкому
М.В.Андрущенко
Начальник ЮВ
К.О.Зіненко

