
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 р. м. Київ

№  / '-£ '3

Про позапланову перевірку Приватного 
вищого навчального закладу «Міжнародний 
коледж медицини»

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V, статті 19 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
від 02.03.2015 № 222, статті 42 Закону України «Про державну службу» 
від 10.12.2015 № 889-VIII, Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630, та 
наказу Міністерства освіти і науки України від 18.02.2019 № 154-л «Про 
результати планової перевірки щодо дотримання вимог ліцензійних умов 
Приватним вищим навчальним закладом «Міжнародний коледж медицини»

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та відрядити комісію для проведення позапланової перевірки 
(далі -  Комісія) Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний 
коледж медицини», м. Київ, 06.02.2020 у складі:

Проценко Валентини Миколаївни -  начальника відділу контролю за 
виконанням ліцензійних умов департаменту ліцензування (голова Комісії):

Кліменка Андрія Лукича -  головного спеціаліста відділу контролю за 
виконанням ліцензійних умов департаменту ліцензування.

2. Комісії 06.02.2020 перевірити усунення порушень вимог законодавства 
у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти та вищої освіти), Приватним вищим навчальним 
закладом «Міжнародний коледж медицини» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  37788298), які виявлені під час планової перевірки у період з 11.02.2019 
по 13.02.2019 (наказ МОН від 06.02.2019 № 125-л «Про планову перевірку 
Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний коледж медицини», та 
містяться в Акті складеному 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 13.02.2019 № 6/7-1-27 та в 
Акті складеному за результатами проведення планового заходу державного 
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері 
вищої освіти) від 13.02.2019 № 6/7-1-26.

3. Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний коледж 
медицини» (Мисько 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 місцями провадження 
освітньої діяльності:

вул. В. Шимановського, буд. 2/1, м. Київ, 02660;
вул. Миру, буд. 4, м. Київ.

4. Надати право голові Комісії (Проценко В. М.) 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. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИМ


