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«Про тимчасове переміщення Херсонського 
  гідрометеорологічного фахового коледжу ОДЕКУ 
  на час воєнного стану» 

 
 
 

У зв'язку з неможливістю подовження освітньої та іншої діяльності ВСП 
Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного 
екологічного університету на тимчасово окупованій території, враховуючи рі-
шення Педагогічної ради ВСП Херсонський гідрометеорологічний фаховий 
коледж Одеського державного екологічного університету від 15.04.2022р (про-
токол № 5) та Вченої ради Науково-навчального гідрометеорологічного інсти-
туту ОДЕКУ від 14.04.2022р. (протокол № 3) та на підставі рішення ректорату 
Одеського державного екологічного університету від 18.04.2022р. 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Перемістити ВСП Херсонський гідрометеорологічний фаховий ко-

ледж Одеського державного екологічного університету до м. Одеса на базу 
Одеського державного екологічного університету. 

 
2. Директору ВСП Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж 

Одеського державного екологічного університету Кіріяк С.Г. вжити організа-
ційних заходів щодо: 

- подовження освітнього процесу до завершення 2021/2022 навчального 
року у дистанційному режимі; 

- безпечного схоронення (по можливості) архіву та поточної документа-
ції коледжу станом на 18 квітня 2022 року; 

- створення (по можливості) та перенесення до університету електрон-
них копій документів про державну реєстрацію, реєстрації в органах податко-
вої служби, документів про реєстрацію прав власності на майно коледжу, осо-
бових справ студентів, поточної документації бухгалтерського та матеріально-
го обліку, поточної документації відділу кадрів, навчальних планів та програм 
підготовки; 

- переміщення до університету печатки коледжу, оригіналів документів 
про державну реєстрацію, реєстрації в органах податкової служби, документів 
про реєстрацію прав власності на майно коледжу, обліку майна, документів 



про створення та реорганізацію закладу, а також по можливості оригіналів всі-
єї іншої документації коледжу; 

- проведення (при можливості) позачергової інвентаризації та наступної 
консервації приміщень будівель, споруд та іншого майна коледжу. 

2. Проректорам, керівникам структурних підрозділів університету забез-
печити максимальне сприяння вирішенню всіх організаційних питань щодо 
тимчасового переміщення ВСП Херсонський гідрометеорологічний фаховий 
коледж на базу Одеського державного екологічного університету. 

3. Проректорам Сербову М.Г. та Крачковській М.А. до 22.04.2022р. за-
безпечити виділення в університеті приміщень для роботи підрозділів коледжу 
та організації освітнього процесу, а також приміщень у гуртожитках – для ро-
зміщення співробітників та студентів коледжу. 

4. Встановити, що на час воєнного стану співробітники та студенти ко-
леджу користуються приміщеннями, а також проживають у гуртожитках уні-
верситету на безоплатній основі. 

Бухгалтерії університету (Мансарлійська Т.М.) вести облік витрат, спла-
чених університетом за комунальні послуги, спожиті у будівлях (приміщеннях 
ОДЕКУ і в яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщуються 
співробітники та студенти коледжу, у відповідності до листа МОН України від 
15.04.2022р. № 1/4199-22. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе. 
 
 

Ректор       Степаненко С.М. 
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