
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

«c2Jl»,)ktC!no� 2021 року м. Кам'янець-Подільський

Про організаційно-правові заходи 

щодо перейменування та 

впорядкування документацїї 

У зв' язку з перейменуванням Подільського державного аграрно
технічного університету у Заклад вищої освіти «Подільський державний 
університет» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки У країни від 15 
жовтня 2020 року №1273 «Щодо перейменування Подільського державного 
аграрно-технічного університету», та наказу Міністерства освіти 1 науки 
України від 15 листопада 2021 року № 1230 «Про затвердження Статуту 
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальнику юридичного відділу Дмитру МАЛЬЧЕНКУ та ученому
секретарю Олені КОБЕРНЮК у термін до 25.11.2021 року подати на державну 
реєстрацію зміни до відомостей про Заклад вищої освіти «Подільський 
державний університет», що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

2. Головному бухгалтеру Тетяні ГРОМИК:
1) у термін до О 1.12.2021 року повщомити органи державно�

казначейської служби У країни та банківські установи, у яких відкриті рахунки 
ПДАТУ, Державну фіскальну службу України, Державну службу статистики 
У країни, Пенсійний фонд У країни, Фонд соціального страхування У країни 
про перейменування ПДА ТУ, а також провести комплекс інших заходів шодо 
забезпечення роботи з фінансових питань; 

2) забезпечити внесення змін до тендерної документації та договорів з
контрагентами. 

3. Керівнику відділу загального діловодства та архівного зберігання
документів Вікторії КОРЧАК: 

1) припинити дію бланків листів, наказів, штампів, печаток ПДА ТУ;



2) забезпечити виготовлення печаток, штампів, бланків з назвою Заклад
вищої освіти «Подільський державний університет» та ввести їх в дію з 
О 1.12.2021 року; 

3) привести у відповідність Інструкцію з діловодства та Номенклатуру
справ. 

4. Проректору з навчальної роботи Ірині ЯСІНЕЦЬКІЙ забезпечити
переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності та сертифікатів 

. . .

про акредитац1ю осв1тюх програм в установленому порядку. 
5. Керівнику навчально-методичного центру забезпечення якості вищої

освіти Віталію ВОЛОЩУКУ забезпечити проведення реєстрації Закладу 
вищої освіти «Подільський державний університет» в Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). 

б. Керівникам структурних підрозділів внести зміни у документацію в 
зв'язку з перейменуванням з 26.11.2021 року. 

7. Начальнику відділу кадрів вжити заходів щодо внесення змін до
.. 

. .. 

кадрово1 документац11. 
8. Директору центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку

Ользі ПРОКОПОВІЙ: 
1) забезпечити виготовлення вивісок (табличок) з назвою Заклад вищої

освіти «Подільський державний університет»; 
2) розробити пропозицїі щодо внесення змін у символіку ПДА ТУ, яка

. . 

м1стить назву закладу осв1ти; 
3) внести відповідні зміни на офіційному веб-сайті ПДА ТУ та

. 

. . . 

ВІДПОВІДНИХ стор1нках у соц�альних мережах; 
4) розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті.
9. Змінити юридичну адресу закладу освіти: вул. Шевченка, 12,

м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32316. 
1 О.Контроль за виконанням наказу 

Ректор Володимир ІВАНИШИН 


