
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
о? »/У. м. Київ

№

Про результати планової перевірки 
щодо дотримання вимог ліцензійних умов 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Центр підготовки моряків -  «АВАНТ»

Відповідно до пункту 9 статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05 квітня 
2007 року № 877-У, абзацу третього пункту 2 статті 16 Закону України «Про 

•ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222- 
VIII, статті 24 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII, 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про планову перевірку Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Центр підготовки моряків -  «АВАНТ» від 24.01.2019 № 56 та 
«Акт складений за результатами проведення планового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти) від 30.01.2019 № 6/7-1-24» (далі -  
Акт від 30.01.2019 № 6/7-1-24),

НАКАЗУЮ:

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки моряків -  
«АВАНТ» (ідентифікаційний код -  32334224) (Булах І. В.) у строк три місяці з 
дня отримання цього наказу, усунути порушення, виявлені під час планової 
перевірки щодо дотримання вимог ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що зазначені в 
Акті від 30.01.2019 № 6/7-1-24, та про результати поінформувати Міністерство 
освіти і науки України.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.):



1) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і
у науки України інформації про прийняте рішення;

2) після спливу терміну для виконання ліцензіатом цього наказу провести 
перевірку усунення порушень дотримання вимог Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки моряків -  
«АВАНТ».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: Акт складений за результатами проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти) від 30.01.2019 № 6/7-1-24.

Заступник Міністра Ю. М. Рашкевич


