ПРОТОКОЛ № 1
засідання комісії з реорганізації
Луганського національного аграрного університету (ЛНАУ)
шляхом приєднання до
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля)
«20» грудня 2021 р.

м. Сєвєродонецьк

Голова - Ольга Поркуян
Секретар - Лідія Пояркова
Присутні члени комісії: Лілія Мартинець, Любов Бєлоусова, Наталія Возіянова, Лариса
Літвінова, Іван Любімов, Євген Пролигін, Іван Різниченко, Володимир Стовбуненко,
Олена Хорова
Запрошені: Дмитро Марченко, Руслан Галгаш, Ростислав Подольський, Олексій Целіщев,
Євген Дрогін.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про реорганізацію Луганського національного аграрного університету.
Доповідач: голова комісії Ольга Поркуян
Виступила ректор СНУ ім. В. Даля, яка доповіла членам комісії, що згідно наказу МОН
№1381 від 16.12.2021 Луганський національний аграрний університет та його відокремлені
підрозділи реорганізуються шляхом приєднання до Східноукраїнського національного
університету ім. Володимира Даля.
Необхідно затвердити План основних заходів щодо реорганізації ЛНАУ, обговорити
кожний пункт та затвердити кандидатури відповідальних за виконання. Прошу розглянути
запропонований проєкт та надати пропозиції.
ВИСТУПИЛИ:
- Дмитро Марченко: пункт №3, необхідно обговорити та створити робочі групи
стосовно питань поточної діяльності та підготувати наказ про створення робочих груп
до 24.12.2021.
- Наталія Возіянова: прибрати пункт №8, бо ЛНАУ не має профспілкової організації,
проводяться лише конференції трудового колективу.
- Євген Пролигін: в пунктах №17-19 необхідно змінити строки виконання, а саме «У
день припинення ЛНАУ» замінити на «Згідно чинного законодавства».
- Іван Любімов: необхідно визначити кандидатури підписантів фінансових документів.
ВСТАНОВИЛИ:
Голова комісії Ольга Поркуян:
- внести запропоновані зміни до проєкту Плану основних заходів, щодо реорганізації ЛНАУ
та затвердити відповідальних за виконання;
- підготувати наказ про створення робочих груп стосовно питань поточної діяльності,
пов’язаної з реорганізацією ЛНАУ, та організація їх роботи.
- підготувати накази, щодо підписантів фінансових документів.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА»
- 11
«ПРОТИ»
- 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити План основних заходів, щодо реорганізації ЛНАУ та відповідальних за
виконання.
2. Підготувати наказ про створення робочих груп стосовно питань поточної діяльності,
пов’язаної з реорганізацією ЛНАУ, та організація їх роботи до 24.12.2021.
3. Підготувати накази, щодо підписантів фінансових документів до 22.12.2021

