
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

С-9______20 19 х>. № _  ^ ’

Про позапланову перевірку 
Приватного професійно-технічного 
навчального закладу 
«Європейський»

Відповідно до законів України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-У, «Г ро 
тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1728-УІ1І, статті 19 Закочу 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 
№ 222, статті 42 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
№ 889-УІІІ, Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 6' 0, 
та на підставі листа департаменту контррозвідувального захисту інтересів 
держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України віхі 09.09.20 іч 
№ 30/1/9-7397 щодо порушення вимог законодавства у сфері освітньої 
діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері професійної (професій! о- 
технічної) освіти), в Приватному професійно-технічному закладі освіти 
«Європейський» (ідентифікаційний код — 40446074),

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та відрядити комісію для проведення позапланоя 
перевірки (далі — Комісія) Приватного професійно-технічного закладу осві 
«Європейський», м. Київ, у період з 01.10.2019 по 03.10.2019 у складі:

Проценко Валентини Миколаївни — начальника відділу контролю 
виконанням ліцензійних умов департаменту ліцензування (голова Комісії);

Гармаш Людмили Миколаївни -  головного спеціаліста відділу змісту
освіти та організації освітнього процесу головного управління професій і 
освіти директорату професійної освіти.

2. Комісії в період з з 01.10.2019 по 03.10.2019 перевірити питань я. 
зазначені у листі департаменту контррозвідувального захисту інтересів Держави

оі 
її и

за



у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України юридичної осіб іцсідо 
порушення вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню (у сфері професійної (професійно-технічної) освіти), зокрема, ; 
професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації! за 
професіями 5169 Охоронець та 5169 Охоронник у Приватному професійно- 
технічному закладі освіти «Європейський» (ідентифікаційний код - 40446074І).

3. Приватному професійно-технічному закладі освіти «Європейський» 
(Овчаренко А. О.) створити необхідні умови для роботи Комісії відповідно Ідо 
статті 1 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю!) у 
сфері господарської діяльності» за місцями провадження освітньої діяльності! 
вул. Маршала 1'речка, 13, м. Київ, 04136; 
вул. Івана Лелсе, 16, м. Київ, 03122; 
вул. Костьольна, 10, м. Київ, 01001;
вул. Шкільна, 23, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району.

4. Надати право голові Комісії (Проценко В. М.) за погодженнямі з 
керівниками закладів освіти, у разі необхідності, залучати до роботи Комірії 
кваліфікованих фахівців, кандидатури яких визначити у робочому порядку.

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

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


