
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
<9  ̂ ' > 20 * - ' /  р. м. Київ № Ю С -

Про планову перевірку Товарнетна 
з обмеженою відновідальністю 
«Заклад вищої освіти Східно-свропенськіпі 
слов'янський унівсрси гетт

Відповідно до статей 5, 7, 8, 9 Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зі змінами), 
статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (зі
змінами), стані 42 Закону України «1.Іро державну службу», пункт}' 3 розділу )!
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки 
платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУІГ)-!* 1))» (зі змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. 39 902 «Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, 
та визначається періодичність здійснення планових заході в держа вно то нагляд}' 
(контролю) Міністерством освіти і науки, обласними. Київською міською 
державними адміністраціями», підпункту  пункту 4 І Іоложення про
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року УЗ 630 (зі змінами), пункту 17 Річного 
плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти
і науки України на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.11.2020 29 1481. ураховуючи лист Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.12.2020 № 3632- 
06/73643-03,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити та відрядити комісію для проведення планової перевірки
(далі.Комісія) до м. Ужгород. Закарпатської області, у період з 04.09.202 і
по 08.09.202 1 у складі:

Свтухова Сергія Андрійовича.головного спеціаліста відділу контролю за
виконанням ліцензійних умов департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації 
(голова Комісії);



Сіренко Юлії Володимирівни - заступника начальника відділ), 
ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації кадрів вищої 
кваліфікації;

Лихошерст і нші  Миколаївни -  головного спеціаліста відділу ліцензування 
освітньої діяльнос ті департамен ту атестації кадрів вищої кваліфікації.

2. Комісії в період з 06.09.2021 по 08.09.2021 перевірити провадження
Товариством з обмеженою відповідальністю «Заклад вищої освіти Східно
європейський слов'янський університет» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  38330147) освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері вищої 
освіти). 4

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Заклад вищої освіти 
Східно-європейський слов'янський університет» (Нееух Л.) створити необхідні 
умови для роботи Комісії відповідно до статті 11 Закону України «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» за 
місцями проводження освітньої діяльності:

вул. Гагарі на, будинок 42-1, м. Ужгород, Закарпатської обл., 88018.
4. Управлінню бухгалтереького обліку та звітності (Поливая Л ) здійснити 

фінансування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників Міністерства 
ос в і ги і науки України (Свтухов СУ Сіренко Ю., Лихошерст І.) до м. Ужгород, 
Закарпатської області, у період з 04.09.2021 по 08.09.2021.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

А /

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ


