
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
_ У р '

м. Київ №

Про результати планової перевірки 
Одеського державного аграрного 
\ніверситету

Відповідно до пункту 9 статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 7 
частини дванадцятої статті 16, частин сьомої та восьмої статті 19 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України 
«Про вищу освіту», Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року 
№ 630, наказу Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2020 року 
№ 304 «Про планову перевірку Одеського державного аграрного університету», 
Акту складеного 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 06 березня 2020 року № 10.3-12-28 (далі -  Акт від 06.03.2020 
№ 10.3-12-28) та Акту про виявлення недостовірних даних у документах, 
поданих Одеським державним аграрним університетом до органу ліцензування 
разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності від 
06 березня 2020 року № 10.3-12-29 (далі -  Акт від 06.03.2020 № 10.3-12-29)

НАКАЗУЮ:

1. Анулювати ліцензію Одеському державному аграрному університету 
(ідентифікаційному -  00493008) на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти для підготовки здобувані в освіти на початковому рівні (короткому 
циклі) вищої освіти із спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура 
галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство з ліцензованим обсягом 50 осіб 
(з урахуванням строків навчання) (наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л) у зв’язку із 
виявленням недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом 
господарювання разом із заявою про отримання ліцензії, що зазначено в 
Акті від 06.03.2020 № 10.3-12-29.



2. Олеськсчгу державному аграрному університету (Брошков М. М.) у 
тримісячний строк з дня отримання цього наказу, розробити заходи та усунути 
порушення- виявлені під час планової перевірки щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню (у сфері вищої освіти), зазначені в Акті від 06.03.2020 
-\° 10.3-12-28. та про результати поінформувати Міністерство освіти і науки 
України.

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації ліцензування 
(Криштоф С. Д.):

1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про 
прийняте рішення;

2) після спливу строку для виконання ліцензіатом цього наказу провести 
перевірку усунення порушень щодо дотримання Одеським державним 
аграрним університетом вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню (у сфері вищої освіти).

4. Контроль за виконанням цього 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 
вищої освіти) від 06.03.2020 № 10.3-12-28;

Акт про виявлення недостовірних даних у документах, поданих Одеським 
державним аграрним університетом до органу ліцензування разом із заявою про 
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності від 06.03.2020 
№ 10.3-12-29.


