
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

4 2  дХ
НАКАЗ

м. Київ

Про планову перевірку Донбаської 
державної машинобудівної академії

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності», статті 19 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», статті 42 Закону України «Про 
державну службу», Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 630, та згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Міністерством освіти і науки України на 2020 рік, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2019 № 1495,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та відрядити комісію для проведення планової перевірки 
(далі -  Комісія) Донбаської державної машинобудівної академії, 
м. Краматорськ, Донецької області, у період з 10.03.2020 по 19.03.2020 у складі:

Проценко Валентини Миколаївни -  начальника відділу контролю за 
виконанням ліцензійних умов департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 
(голова Комісії);

Кліменка Андрія Лукича -  головного спеціаліста відділу контролю за 
виконанням ліцензійних умов департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації;

Божко Ольги Антонівни -  головного спеціаліста відділу координації 
менеджменту закладів освіти головного управління вищої освіти директорату 
вищої освіти і освіти дорослих;

Пустової Тамари Вікторівни -  начальника відділу атестації здобувачів 
наукових ступенів департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації.



2. Комісії в період з 11.03.2020 по 18.03.2020 перевірити дотримання 
Донбаською державною машинобудівною академією (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02070789) вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, 
що підлягає ліцензуванню (у сфері вищої освіти).

3. Донбаській державній машинобудівній академії (Ковальов В. Д.) 
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:

м. Краматорськ, Донецької обл. вул. Академічна (Шкадінова), 72, 74, 76, 
бульвар Машинобудівників, 34, 39, 39а, 47.

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. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л. Л.) 
здійснити фінансування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників 
Міністерства освіти і науки України (Проценко В. М., Кліменко А. Л., 
Божко О. А., Пустова Т. В.) до м. Краматорськ, Донецької обл., у період
з 10.03.2020 по 19.03.2020.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Єгора СТАДНОГО.

Т. в. о. Міністра Максим ЯРМИСТИЙ


