
ДООПРАЦЬОВАНИЙ

У К Р А Ї Н А
О Д Е С Ь К А   О Б Л А С Н А   Р А Д А 

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України 

та Грамотою Верховної Ради України з нагоди 120-річчя заснування
Одеського національного технологічного університету

Відповідно до частини другої  статті  43 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Положення  про  Почесну  грамоту  та  Грамоту
Верховної Ради України, затвердженого Постановою Верховної Ради України
від 05 липня 2001 року № 2541-ІІІ (зі змінами), обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися  до  Голови  Верховної  Ради  України  із  клопотанням
щодо  нагородження  за  багаторічну  сумлінну  працю,  вагомий  внесок  у
розвиток вітчизняної науки, плідну науково-педагогічну діяльність,  високий
професіоналізм  та  з  нагоди  120-річчя  заснування  Одеського  національного
технологічного університету: 

1.1. Грамотою  Верховної  Ради  України  трудового  колективу
Одеського національного технологічного університету.

1.2. Почесною грамотою Верховної Ради України:
Страхової  Тетяни  Василівни  –  голови  первинної  профспілкової

організації  Одеського  національного  технологічного  університету,  доцента
кафедри технології зерна і комбікормів, кандидата технічних наук;

Бурдо Олега Григоровича – завідувача кафедри процесів, обладнання та
енергетичного  менеджменту  Одеського  національного  технологічного
університету, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних
наук, професора;

Осипової  Ірини  Володимирівни  –  начальника  планово-фінансового
відділу Одеського національного технологічного університету.

1.3. Грамотою Верховної  Ради  України:
Федосова  Сергія  Никифоровича  –  професора  кафедри  фізико-

математичних  наук  Одеського  національного  технологічного  університету,
доктора фізико-математичних наук;



Левицького Анатолія Павловича – професора кафедри технології зерна і
комбікормів  Одеського  національного  технологічного  університету,
заслуженого  діяча  науки  і  техніки  України,  члена-кореспондента  НААН
України, доктора біологічних наук;

Павлова  Олександра  Івановича  –  завідувача  кафедри  економіки
промисловості Одеського національного технологічного університету, доктора
економічних наук.

Проєкт рішення підготовлено
депутатом  Одеської  обласної  ради
Єгоровим  Богданом  та  винесено  на
сесію головою Одеської обласної ради 
Григорієм Діденком



Пояснювальна записка
до проєкту рішення обласної ради

«Про клопотання щодо нагородження
Почесною грамотою Верховної Ради України 

та Грамотою Верховної Ради України з нагоди 120-річчя заснування
Одеського національного технологічного університету»

З нагоди 120-річчя заснування Одеського національного технологічного
університету,  на  підставі  частини  другої  статті  43  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постанови Верховної Ради України від 05
липня 2001 року № 2541-ІІІ «Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради
України»,  прошу  внести  до  порядку  денного  сесії  Одеської  обласної  ради
проєкт  рішення  «Про  клопотання  щодо  нагородження  Почесною грамотою
Верховної Ради України та Грамотою Верховної Ради України з нагоди 120-
річчя заснування Одеського національного технологічного університету».

Одеський національний технологічний університет (далі – Університет)
був заснований 20 жовтня 1902 року за рішенням Міністерства фінансів «Про
створення Одеської школи мукомелів». Одеська школа мукомелів у 1909 році
була  перетворена  на  Одеське  млинарно-технічне  училище,  яке  у  1921 році
реорганізовано в Одеський технікум зерна й борошна, потім у 1929 році – в
інститут,  згодом,  у  1970  році  в  Одеський  технологічний  інститут  харчової
промисловості ім. М.В.Ломоносова.  Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 квітня  1994 року  № 244 «Про вдосконалення мережі вищих
навчальних  закладів»  на  базі  Одеського  технологічного  інституту  харчової
промисловості  ім.  М.В.  Ломоносова  утворено  Одеську  державну  академію
харчових технологій. 

Згідно  з   Указом  Президента   України  від 21 вересня  2002  року №
846/2002  «Про  надання  Одеській  державній  академії  харчових  технологій
статусу  національної»  надалі  її  іменовано  Одеська  національна  академія
харчових технологій.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2012
року № 334-2012-р. «Про реорганізацію Одеської державної академії холоду»
реорганізація  Одеської  державної  академії  холоду  здійснена  шляхом
приєднання  до  Одеської  національної  академії  харчових  технологій  з
утворенням на її базі структурного підрозділу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (далі – МОН)
від  18.08.2021  року  №  918  «Про  зміну  типу  та  перейменування  Одеської
національної  академії  харчових технологій та її  відокремлених структурних
підрозділів» Одеській національній академії харчових технологій було змінено
тип та перейменовано на Одеський національний технологічний університет.

Сьогодні  Одеський національний технологічний університет  не тільки
один з найстаріших освітніх і наукових центрів України, але й визнаний лідер
з підготовки здобувачів вищої освіти. Щороку створюються сучасні навчальні
науково-дослідні лабораторії, публікуються десятки підручників і монографій,
виходять у світ дев’ять наукових і науково-практичних видань. Високі індекси



цитування  наших  вчених,  участь  у  численних  міжнародних  програмах  і
грантах,  практичне  стажування  студентів  на  кращих  закордонних
підприємствах, активне членство у 14-ти міжнародних організаціях і щорічна
сертифікація  за  системою  міжнародних  стандартів  ISO  9001:2015
підтверджують високий статус і міжнародне визнання здобутків Університету
та його колективу.

Депутат Одеської обласної ради                                                   Богдан ЄГОРОВ


