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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
;д  м. Київ20 / о  р. № 5 X 9

Про позапланову виїзну перевірку 
Державного вищого навчального закладу 
«Одеське морехідне училище рибної промисловості 
імені Олексія Соляника»

Відповідно до законів України від 05 квітня 2007 року № 877-У «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», від 03 листопада 2016 року № 1728-УІІІ «Про тимчасові особливості 
здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності, внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України», від 02 березня 2015 року № 222-VIII «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», Положення про Міністерство 
освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 жовтня 2014 р. № 630, та рішення Державної регуляторної служби 
України від 27.04.2018 № 4151 щодо проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної 
особи про порушення її законних прав Державним вищим навчальним закладом 
«Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника»

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію для проведення позапланової виїзної перевірки (далі -  
Комісія) Державного вищого навчального закладу «Одеське морехідне училище 
рибної промисловості імені Олексія Соляника» (ідентифікаційний код -  
39648028) та відрядити до м. Одеса у період з 11.06.2018 по 13.06.2018 Комісію у 
складі:

Свіжевська Світлана Андріївна -  головний спеціаліст сектору контролю за 
виконанням ліцензійних вимог департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 
та ліцензування Міністерства освіти і науки України (голова Комісії);

Сіренко Юлія Володимирівна -  головний спеціаліст відділу ліцензування 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства 
освіти і науки України;

Дідусенко Світлана Іванівна -  головний спеціаліст відділу 
університетської освіти департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки



2. Комісії у період з 11.06.2018 по 13.06.2018 перевірити дотримання вимог 
ліцензійних умов щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Запорізької державної інженерної академії (ідентифікаційний код -  05402565), 
перевіривши в її ході питання, зазначені у зверненні фізичної особи про 
порушення її законних прав суб’єктом господарювання Державний вищий 
навчальний заклад «Одеське морехідне училище рибної промисловості імені 
Олексія Соляника» (вх. лист МОН від 05.04.2018 № К-1537/0).

3. Державному вищому навчальному закладу «Одеське морехідне училище 
рибної промисловості імені Олексія Соляника» (Мозолєв В. І.) створити 
необхідні умови для роботи комісії відповідно до статті 11 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» за місцем провадження освітньої діяльності: вул. Мечникова, 130, 
м. Одеса.

4. Надати право голові Комісії (Свіжевська С. А.) за погодженням з 
керівниками закладів освіти, у разі необхідності, залучати до роботи Комісії 
кваліфікованих фахівців, кандидатури яких визначити у робочому порядку.

5. Керівникам закладів освіти здійснити відповідні заходи, пов’язані з 
участю своїх співробітників у роботі Комісії.

6. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) 
витрати, пов’язані з відрядженням Комісії Міністерства освіти і науки України 
(Свіжевська С. А., Сіренко Ю В., Дідусенко С. І.) до м. Одеса у період з 
10.06.2018 по 14.06.2018, здійснити за рахунок Міністерства.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець


