
М ІН ІС Т Е РС Т В О  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Усі 20 ^ / „ .  М- Київ №

Про реорганізацію Луганського 
національного аграрного університету

Відповідно до глави 7 Цивільного кодексу України, статей 32, 40, 42, 44, 
492 Кодексу законів про працю України, статті 29, 31 Закону України «Про вищу 
освіту», законів України «Про управління об’єктами державної власності», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 листопада 2021 р. № 1498 «Про реорганізацію Луганського 
національного аграрного університету»,

НАКАЗУЮ :

1, Реорганізувати:
Луганський національний аграрний університет (код згідно з ЄДРПОУ 

00493669) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля (код згідно з ЄДРПОУ 02070714);

Відокремлений підрозділ «Політехнічний коледж Луганського 
національного аграрного університету» (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 34386568) 
шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля з утворенням на його базі Відокремленого структурного 
підрозділу «Політехнічний фдховий коледж Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля»;

Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж 
Луганського національного аграрного університету» (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 
34386547) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля з утворенням на його базі Відокремленого 
структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля-»;

Відокремлений підрозділ «Слов’яносербеький технікум Луганського 
національного аграрного університету» (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 34386552) 
шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля з утворенням на його базі Відокремленого структурного



підрозділу «Слов’яносербський фаховий коледж Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля»;

Відокремлений структурний підрозділ «Донецький фаховий коледж 
Луганського національного аграрного університету» (код згідно з ЄДРГІОУ ВІЇ; 
00696556) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля з утворенням на його базі Відокремленого 
структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля»;

Відокремлений підрозділ «Горлівський технікум харчової промисловості 
Луганського національного аграрного університету» (код згідно з ЄДРГІОУ ВИ: 
01565951) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля з утворенням на його базі Відокремленого 
структурного підрозділу «Горлівський фаховий коледж харчової промисловості 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»;

Відокремлений структурний підрозділ «Донбаський аграрний фаховий 
коледж Луганського національного аграрного університету» (код згідно з 
ЄДРПОУ ВП: 43638845) шляхом його приєднання до Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля з утворенням на його базі 
Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий 
коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля»;

Санаторій-профілакторій Луганського національного аграрного 
університету (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 25060339) шляхом його приєднання до 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Структурний підрозділ «Центр-сервіс» Луганського національного 
аграрного університету (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 26298020) шляхом його 
приєднання до Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля;

Відокремлений підрозділ «Луганський державний обласний навчальний 
центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК 
Луганського національного аграрного університету (код згідно з ЄДРПОУ ВП: 
20188684) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля».

2, Надати окремі права фінансово-господарської самостійності:
Відокремленому структурному підрозділу «Старобільський фаховий 

коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля»;

Відокремленому структурному підрозділу «Донецький фаховий 
коледж Східноукраїнського'-: національного університету імені Володимира 
Даля»;

Відокремленому структурному підрозділу «Донбаський аграрний 
фаховий коледж Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля», зокрема права вести окремий баланс, відкриття 
реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби з правом 
мати окремий код мережі, мати печатку та штамп.
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3. Установити,, що Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 
Луганського національного аграрного університету та використовує у своїй 
діяльності ліцензії на надання освітніх послуг, видані цьому закладу освіти до 
переоформлення ліцензії в установленому законодавством порядку.

4. Взяти до відома, що здобувані вищої освіти та інші особи, які 
навчаються в Луганському національному аграрному університеті та його 
відокремлених структурних підрозділах, продовжують навчання у 
Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля та 
його відповідних відокремлених структурних підрозділах за обраними 
спеціальностями та джерелами фінансування,

5. Створити комісію з реорганізації Луганського національного 
аграрного університету (далі -  Комісія) у складі згідно з додатком,

6. В, о, ректора Луганського національного аграрного університету 
(Подольському Р.) забезпечити:

1) безперешкодний доступ членів Комісії до приміщень та всіх підрозділів 
закладів освіти;

2) надання первинних документів фінансово-господарської та іншої 
діяльності на вимогу членів Комісії;

3) збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, 
унеможливити втрату і несанкціоноване знищення відповідних документів.

7. Установити, що відповідно до частини четвертої статті 105 Цивільного 
кодексу України з моменту призначення Комісії до голови Комісії переходять 
повноваження щодо управління справами Луганського національного аграрного 
університету, повноваження в, о. ректора Луганського національного аграрного 
університету припиняються.

8, Департаменту кадрового забезпечення (Ф урлетН.) попередити в 
установленому порядку керівника Луганського національного аграрного 
університету про вивільнення згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 
Кодексу законів про працю України,

9. Комісії:
1)у  триденний строк повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації Луганського 
національного аграрного університету;

2) розробити та організувати виконання плану заходів щодо реорганізації 
Луганського національного аграрного університету;

3) щомісячно інформувати Міністерство освіти і науки України про 
заходи, вжиті на виконання цього наказу;

4) попередити в, установленому порядку працівників Луганського 
національного аграрного'-' університету та керівників і працівників 
Відокремленого структурного підрозділу «Старрбільський фаховий коледж 
Луганського національного аграрного університету», Відокремленого 
структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж Луганського 
національного аграрного університету», Відокремлений структурний підрозділ 
«Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного 
університету» про реорганізацію та забезпечити дотримання їх трудових прав та
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соціальних гарантій у порядку, визначеному законодавством України, у тому 
числі повідомити Державну службу зайнятості України про заплановане 
вивільнення працівників;

5) повідомити органи Державної служби статистики України, Державної 
фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та відповідного фонду 
соціального страхування про реорганізацію;

6) вжити всіх заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів, а також 
письмово їх повідомити про реорганізацію;

7) встановити строк заявления кредиторами вимог -  два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення;

8) здійснити інвентаризацію майна Луганського національного аграрного 
університету, у тому числі відокремлених структурних підрозділів;

9) після закінчення строку для пред’явлення (заявления) вимог 
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог;

скласти передавальні акти державного майна Луганського національного 
аграрного університету, у тому числі, відокремлених структурних підрозділів, 
погоджені головою та членами Комісіїу у шести примірниках, що повинні 
містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань стосовно всіх 
кредиторів та дебіторів, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами, 
та в десятиденний строк подати на затвердження Міністерству освіти і науки 
України;

нотаріально посвідчені копії передавального акта, затвердженого 
Міністерством освіти і науки України, подати до органу, який здійснює 
державну реєстрацію;

10) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, 
пов’язані з реорганізацією Луганського національного аграрного університету;

11) після завершення процедури реорганізації Луганського національного 
агарного університету подати Міністерству освіти і науки України інформацію 
про вжиті заходи щодо виконання цього наказу,

10. Ректорові Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля (Поркуян О.) забезпечити:

1) подання на затвердження Міністерству освіти і науки України Статуту 
закладу вищої освіти;

2) затвердження структури, штатного розпису закладу вищої освіти в 
установленому законодавством порядку;

3) подання документів на переоформлення сертифікатів про акредитацію 
спеціальностей (освітніх програм) та ліцензії на провадження освітньої 
діяльності із урахуванням сертифікатів про акредитацію та ліцензій 
реорганізованого закладу вищої освіти;

4) подання щомісячно інформації про вжиті заходи щодо виконання цього 
наказу;

5) здійснення інших дій, передбачених законодавством, необхідних для 
забезпечення діяльності закладу вищої освіти. 4
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11. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 
(Ткаченко О.), управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливам Л.) 
забезпечити фінансування:

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з 
урахуванням бюджетних асигнувань, затверджених для Луганського, 
національного аграрного університету;

Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий 
коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля» з урахуванням бюджетних асигнувань, що затверджені для 
Відокремленого структурного підрозділу «Старобільський фаховий коледж 
Луганського національного аграрного університету»;

Відокремленого структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля» з 
урахуванням бюджетних асигнувань, що затверджені для Відокремленого 
структурного підрозділу «Донецький фаховий коледж Луганського 
національного аграрного університету»;

Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий 
коледж Східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля» з урахуванням бюджетних асигнувань, що затверджені для 
Відокремленого структурного підрозділу «Донбаський аграрний фаховий 
коледж Луганського національного аграрного університету».

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Вітренка А, /

/
Міністр Сергій ШКАРЛЕТ

/

%



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від Є 2021 р. № /

Склад комісії з реорганізації 
Луганського національного аграрного університету

Лг2 з/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада

Реєстраційний
номер

облікової
картки

платника
податків

1. Поркуян
Ольга Вікторівна

ректор Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля, 
голова Комісії

2247709581

2. Мартинець 
Лілія Асхатівна

перший проректор 
Луганського національного 
аграрного університету, 
заступник голо б и Комісії

2813108364

3. Белоусова 
Любов Іванівна

головний бухгалтер 
Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля

2035905640

4. Возіянова 
Наталія Павлівна

начальник відділу кадрів 
Луганського національного 
аграрного університету

2686507804

5, Вознюк
Віктор М иколайович

головний спеціаліст відділу з 
питань державного майна та 
підприємств управління з 
питань державного майна та 
підприємств Міністерства 
освіти і науки України

3184419412 1

6. Літвінова
Лариса М иколаївна

начальник відділу кадрів 
Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля

2357509902

7. Любімов
Іван М иколайович

ч.:

проректор з науково- 
педагогічної та 
адміністративно- 
господарської роботи 
Луганського національного 
аграрного університету

2911714018
і

8. Поливач 
Леся Леонідівна

начальник управління 
бухгалтерського обліку та
ЗВІТНОСТІ -  ГОЛОВНИЙ V.,
бухгалтер Міністерства 
освіти і науки України

3022615923



9. Пояркова 
Лідія Іванівна

начальник відділу організації 
документообігу 
Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля

2013811084

10. Пролигін
Євген Анатолійович

начальник юридичного 
відділу Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля

3045108134

11. Рибалко
Алла Вікторівна

керівник експертної групи 3 
питань вищої освіти та 
освіти дорослих директорату 
фахової передвищої, вищої 
освіти Міністерства освіти і 
науки України

2643814088

12. Різниченко 
Іван Вікторович

директор Центру сучасних 
освітніх та інформаційних 
технологій Луганського 
національного аграрного 
університету

3232102314

13. Стовбуненко
Володимир Володимирович

проректор з адміністративно- 
господарської роботи 
Східноукраїнського 
національного університету 
імені Володимира Даля

3117522956

14. Ткаченко
Оксана Леонідівна

в.о. директора департаменту 
фінансування державних і 
загальнодержавних видатків 
Міністерства освіти і науки 
України

2860704461

15. Хорова
Олена Олександрівна

головний бухгалтер 
Луганського національного 
аграрного університету

2364913900

Генеральний директор директорату 
фахової передвищої, вищої освіти С Олег ШАРОВ

З оригіналом


