
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Г /  Г / ?  20 -У / р. №

Про планову перевірку Приватного 
підприємства «Регіон Південь»

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), статті 42 Закону України «Про державну службу», пункту 3 розділу II 
«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 (СОУЮ-19)» (зі змінами), 
постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 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 заходів державного нагляду 
(контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською 
державними адміністраціями», підпункту 4 4 2 пункту 4 Положення про 
Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), пункту 19 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 № 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. Миколаїв Миколаївської області, у період з 13.09.2021 
по 17.09.2021 у складі:

Кліменка Андрія Лукича -  начальника відділу контролю за виконанням 
ліцензійних умов департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (голова 
Комісії);



Гармаш Людмили Миколаївни -  начальника відділу змісту освіти та 
організації освітнього процесу головного управління професійної освіти 
директорату професійної освіти.

2. Комісії в період з 13.09.2021 по 17.09.2021 перевірити провадження 
Приватним підприємством «Регіон Південь» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  33627512) освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти).

3. Приватному підприємству «Регіон Південь» (Пилипенко С.) створити 
необхідні умови для роботи Комісії відповідно до статті 11 Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» за місцем провадження освітньої діяльності:

вул. Котельна, будинок 2, Центральний район, м. Миколаїв, Миколаївська 
обл., 54003.

4. Управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Поливач Л.) здійснити 
фінансування витрат, пов’язаних з відрядженням працівників Міністерства 
освіти і науки України (Кліменко А., Гармаш Л.) до м. Миколаїв Миколаївської 
області, у період з 13.09.2021 по 17.09.2021.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

/

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ


