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Рішення
Вченої ради Університету «Україна» 

з питання «Про затвердження Положення про Відокремлений 
структурний підрозділ закладу вищої освіти 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій» у новій

редакції

28 квітня 2022 року

Заслухавши і обговоривши доповідь заступника керівника департаменту 
адміністративно-організаційної роботи по роботі з ТВСП Петроченко С.В. з 
питання «Про затвердження Положення про Відокремлений структурний 
підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» Мелітопольський інститут соціальних 
технологій (нова редакція)», Вчена рада зазначає, що відповідно до Законів 
України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу 
Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», від 15 березня 
2022 року № 2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про 
продовження строку дії воєнного стану в Україні"», від 21 квітня 2022 року 
№ 2212-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 
строку дії воєнного стану в Україні», в Україні запроваджено воєнний стан.

Головними пріоритетами в такий період є захист України, збереження 
життя громадян та забезпечення функціонування критичної інфраструктури 
держави.

Керуючись Статутом Університету «Україна», враховуючи необхідність 
організації освітнього процесу в умовах введеного воєнного стану, у зв’язку з 
тим, що Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій 
Університету «Україна» знаходиться на тимчасово окупованій території та з 
метою захисту учасників освітнього процесу, збереження життя працівників, 
викладачів і здобувачів освіти, відновлення та здійснення освітнього процесу 
очно, у змішаній формі чи дистанційно виникла необхідність змінити 
юридичну адресу Мелітопольського інституту екології та соціальних 
технологій Університету «Україна» та тимчасово перемістити його до міста 
Києва.



Вчена рада ухвалює:
1. Затвердити Положення про Відокремлений структурний 

підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» Мелітопольський інститут екології та 
соціальних технологій (нова редакція).

2. Заступнику керівника департаменту адміністративно- 
організаційної роботи по роботі з ТВСП (Петроченко С.В.) подати необхідні 
документи щодо внесення змін відомостей підрозділу до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

3. Директору Мелітопольського інституту екології та соціальних 
технологій (Лисенко В.І.) вжити необхідних заходів для тимчасового 
переміщення Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій 
Університету «Україна» до міста Києва.
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