
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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Про результати планової перевірки Відокремленого 
структурного підрозділу «Фаховий коледж економіки, 
права та інформаційних технологій» Приватного 
закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський 
податковий інститут»

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами), 
пункту 6 частини першої статті 7, абзацу першого частини сьомої та частини 
восьмої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (зі змінами), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 
2014 року № 630 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України 
від 16.08.2021 № 135-л «Про планову перевірку Відокремленого структурного 
підрозділу «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій» 
Приватного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський податковий 
інститут» та на підставі результатів планової перевірки, що зазначені 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 фахової 
передвищої освіти) від 27.08.2021 № 10.3-12-51 (далі -  Акт від 27.08.2021 
№ 10.3-12-51), ураховуючи доповідну записку від 31.08.2021 № 9/122-вн-21,

НАКАЗУЮ:

1. Приватному закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський податковий 
інститут» (ідентифікаційний код юридичної особи -  41757627) (Савчук Д.) з дня 
отримання цього наказу розробити заходи та у тримісячний строк усунути 
порушення, виявлені під час планової перевірки щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню (у сфері фахової передвищої освіти), що зазначені в Акті 
від 27.08.2021 № 10.3-12-51, та про результати поінформувати Міністерство 
освіти і науки України.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):



з

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

2) після спливу строку для виконання ліцензіатом цього наказу провести 
перевірку Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 
економіки, права та інформаційних технологій» Приватного закладу вищої 
освіти «Кам’янець-Подільський податковий інститут» щодо усунення порушень, 
виявлених під час планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері 
освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері фахової передвищої 
освіти).

З. Контроль за виконанням цього наказу покласти на гершого заступника 
Міністра Вітренка А.

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 фахової передвищої освіти) від 27.08.2021 № 10.3-12-51.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ
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