
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 4 . О б ' 20^&у. м. Київ №

Деякі питання реорганізації закладів освіти

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів У країни 
від 19 лютого 2020 року № 199 «Деякі питання реорганізації закладів освіти» 
(зі змінами), глави 7 Цивільного кодексу України, статей 32, 40, 42, 44, 492 
Кодексу законів про працю України, статті 29, 31 Закону України «Про виц.у 
освіту», частини 9 статті 27 та підпункту другого частини 2 Прикінцевих [та 
перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ‘та 
громадських формувань»

НАКАЗУЮ:

м1. Утворити Державний університет економіки і технологій шляхр 
виділу Криворізького економічного інституту Державного ВИЩОГО 

навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ ВП 40783970), Криворізького 
фахового коледжу економіки та управління Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193275) з Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ 02070884) та Криворізького 
металургійного інституту Національної металургійної академії України (4®д 
згідно з ЄДРПОУ ВП 40787933), Криворізького коледжу Національної 
металургійної академії України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 001932б|9), 
Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії 
України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193329) з Національної металургійної 
академії України (код згідно з ЄДРПОУ 02070766).



2. Визначити місцезнаходження Державного університету економік^ і 
технологій: 50005, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулищя 
Медична, будинок 16.

І

3. Реорганізувати шляхом приєднання до Державного університету 
економіки і технологій як відокремленого структурного підрозділу 
Український політехнічний технікум (код згідно з ЄДРГІОУ 00193312).

4. Надати окремі права фінансово-господарської самостійності 
Українському політехнічному технікуму Державного університету економіки 
і технологій, зокрема права вести окремий баланс, відкриття реєстраційного 
рахунку в органах Державної казначейської служби з правом мати код 
мережі, мати печатку та штамп.

5. Державному університету економіки і технологій вжити заходіів, 
передбачених законодавством, щодо утворення:

1) у своїй структурі Навчально-наукового технологічного інституту на 
базі Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадика 
Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ ВІТ 40783970) та Криворізького 
металургійного інституту Національної металургійної академії України (к;од 
згідно з ЄДРПОУ ВП 40787933);

2) Відокремленого структурного підрозділу «Криворізький фаховий 
коледж Державного університету економіки і технологій» (далі -  * ВШП 
Криворізький фаховий коледж) на базі Криворізького фахового коледжу 
економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
(код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193275), Криворізького коледжу Національніої 
металургійної академії України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193269) та 
Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії 
України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193329).

6. Установити, що:
1) Державний університет економіки і технологій 

правонаступником:
Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» у частині, що пов’язанаі з 
Криворізьким економічним інститутом Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вади 
Гетьмана», Криворізьким фаховим коледжем економіки та управліні|ія 
Державного вищого навчального закладу «Київський націонал ьн 
економічний університет Імені Вадима Гетьмана»;
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Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Національної металургійної академії України у частині, що пов'язана 
з Криворізьким металургійним інститутом Національної металургійної 
академії України, Криворізьким коледжем Національної металургійної 
академії України, Криворізьким технічним коледжем Національної 
металургійної академії України;

всього майна, прав та обов’язків Українського політехнічного 
технікуму (код згідно з ЄДРПОУ 00193312);

2) Державний університет економіки і технологій, ВСП Криворізький 
фаховий коледж та Український політехнічний технікум Державно 
університету економіки і технологій використовують у своїй діяльнос 
ліцензії на надання освітніх послуг, видані Криворізькому економічної 
інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізькому фаховому 
коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман^ 
Криворізькому металургійному інституту Національної металургійні 
академії України, Криворізькому коледжу Національної металургійгі 
академії України, Криворізькому технічному коледжу Національної 
металургійної академії України, Українському політехнічному технікуму 'що 
переоформлення ліцензії в установленому законодавством порядку.
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7. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, 

навчаються у Криворізькому економічному інституті Державного вище 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», Криворізькому фаховому коледжі економіки 
управління Державного вищого навчального закладу «Київська
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Криворізькому металургійному інституті Національної металургійн 
академії України, Криворізькому коледжі Національної металургійн 
академії України, Криворізькому технічному коледжі Національної 
металургійної академії України, Українському політехнічному технікумі 
продовжують навчання у Державному університеті економіки і технолог і 
ВСП Криворізький фаховий коледж та Українському політехнічно 
технікумі Державного університету економіки і технологій за обрани 
спеці альностями та джерелами фінансування;

МИ

8. Створити комісію з- реорганізації Українського політехнічно 
технікуму (далі -  Комісія) у складі згідно з додатком.

І9. Керівнику Українського політехнічного технікуму забезпечити:
1) безперешкодний доступ членів Комісії до приміщень та в

підрозділів Українського політехнічного технікуму;



З') збереженість службових документів та інформації, яку вони м і с т я т ь , 

унеможливити втрату і несанкціоноване знищення відповідних документів. |

Р
10. Установити, що відповідно до частини четвертої статті 1(|5 

Цивільного кодексу України з моменту призначення Комісії до ^ 
переходять повноваження щодо управління справами Українсько 
політехнічного технікуму, повноваження керівника Українсько 
політехнічного технікуму припиняються.

в11. Департаменту кадрового забезпечення (ФурлетН.) попередити 
установленому порядку директора Українського політехнічного технікуму 
Семинька В. про вивільнення згідно з пунктом 1 частини першої статті 
Кодексу законів про працю України.

0

12. Комісії:
1) у триденний строк повідомити орган, що здійснює державшу 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації Українського 
політехнічного технікуму;

2) розробити та організувати виконання плану заходів щоро 
реорганізації Українського політехнічного технікуму;

3) щомісячно інформувати Міністерство освіти і науки України про 
заходи, вжиті на виконання цього наказу;

4) попередити в установленому порядку працівників Українського 
політехнічного технікуму про реорганізацію та забезпечити дотримання їх 
трудових прав та соціальних гарантій у порядку, визначено му 
законодавством України, у тому числі повідомити Державну службу 
зайнятості України про заплановане вивільнення працівників;

5) повідомити органи Державної служби статистики України, 
Державної фіскальної служби України, Пенсійного фонду України та 
відповідного фонду соціального страхування про реорганізацію;

6) вжити всіх заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів, а такс ж 
письмово їх повідомити про реорганізацію;

7) встановити строк заявления кредиторами вимог -  два місяці з дня 
оприлюднення повідомлення;

8) здійснити інвентаризацію майна Українського політехнічно -о 
технікуму;

9) після закінчення строку для пред’явлення (заявления) вимог 
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог:

скласти передавальний акт державного майна Українською 
політехнічного технікуму, погоджений Головою та членами Комісії, який 
повинен містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань 
стосовно всіх кредиторів та дебіторів, включаючи зобов’язання, які



И,

оспорюються сторонами, та в десятиденний строк подати у шес|и 
примірниках на затвердження Міністерству освіти і науки України;

дві нотаріально посвідчені копії передавального акта, затверджено 
Міністерством освіти і науки України, подати до органу, який здійсньрє
державну реєстрацію;

10) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заход 
пов’язані з реорганізацією Українського політехнічного технікуму;

11) після завершення процедури реорганізації Українського 
політехнічного технікуму подати Міністерству освіти і науки України 
інформацію про вжиті заходи щодо виконання цього наказу

ІЗ. Ректору Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 
Лук’яненку Д. та ректору Національної металургійної академії України
Величку О.:

1) попередити в установленому порядку відповідно керівний 
Криворізького економічного інституту Державного вищого навчально 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вади 
Гетьмана», Криворізького фахового коледжу економіки та управлін 
Державного вищого навчального закладу «Київський національн 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізьке^ 
металургійного інституту Національної металургійної академії України, 
Криворізького коледжу Національної металургійної академії У країн
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Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії 
України про вивільнення згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 
Кодексу законів про працю України;

2) забезпечити в установленому законодавством порядку внесен 
змін до Статутів, структури, штатного розпису Державного вище 
навчального закладу «Київський національний економічний універси' 
імені Вадима Гетьмана» та Національної металургійної академії України 
відповідно;

3) вжити заходів, передбачених законодавством, щодо припинен 
відповідно Криворізького економічного інституту Державного ви що 
навчального закладу «Київський національний економічний універси 
імені Вадима Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ ВП 40783970), Криворізького 
фахового коледжу економіки та управління Державного вищого навчального 
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадила 
Гетьмана» (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193275) та Криворізького 
металургійного інституту Національної металургійної академії України 
згідно з ЄДРПОУ ВП 40787933), Криворізького коледжу Національної 
металургійної академії України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 0019326 
Криворізького технічного коледжу Національної металургійної акадег» 
України (код згідно з ЄДРПОУ ВП 00193329);
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4) привести розпорядчі документи щодо використання державною 
майна відповідних закладів у відповідність до вимог законодавства;

14. Керівнику Державного університету економіки і технолог;
забезпечити:

и

и1) подання на затвердження. Міністерству освіти і науки Україї 
Статуту закладу вищої освіти;

2) затвердження структури, штатного розпису закладу вищої освіти 
установленому законодавством порядку;

3) подання документів на переоформлення сертифікатів п 
акредитацію спеціальностей (освітніх програм) Криворізького економічно 
інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», Криворізького фахово 
коледжу економіки та управління Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман 
Криворізького металургійного інституту Національної металургів 
академії України, Криворізького коледжу Національної металургійь 
академії України, Криворізького технічного коледжу Націонал ьн 
металургійної академії України, Українського політехнічного технікуму 
після отримання нової ліцензії у встановленому законодавством порядку;

4) подання щомісячно інформації про вжиті заходи щодо виконан 
цього наказу, у тому числі відповідний витяг з Єдиного державного реєст 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

5) здійснення інших дій, передбачених законодавством, необхідні 
для забезпечення діяльності закладу вищої освіти.
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15. Департаменту фінансування державних і загальнодержавні 

видатків (Ткаченко О.), управлінню бухгалтерського обліку та звітно: 
(Поливач Л.) забезпечити фінансування Державного університет}' економіки і 
технологій, ВСП Криворізького фахового коледжу та Українсько 
політехнічного технікуму Державного університету економіки і технологій з 
урахуванням бюджетних асигнувань, затверджених для Криворізького 
економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьман^», 
Криворізького фахового коледжу економіки та управління Державного 
вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», Криворізького металургійного 
інституту Національної металургійної академії України, Криворізького 
коледжу Національної металургійної академії України, Криворізького 
технічного коледжу Національної металургійної академії України відповідаю 
та в установленому законодавством порядку.



16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступни 
Міністра Стадного Є.

Т.в.о. Міністра Любомира МАНДЗ

ОРИГІНАЛОМ



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від червня 2020 №

в««  © «в®Склад комісії з реоргашзащ? 
Українського політехнічного технікуму

№
з/п Прізвище, ім’я та 

по батькові

Дутчак Руслан 
Романович,
Голова комісії з 
реорганізації

Посада

декан факультету 
економіки та управління 
Криворізького 
економічного інституту 
ДВНЗ "Київський 
національний економічний 
університет імені В.
Г етьмана"

Реєстраційний і 
номер облікової! 
картки платника І 

податків І

3155800699

2 .
Вознюк Віктор 
Миколайович

начальник відділу з питань 
обліку державного майна 
Міністерства освіти і науки 
України ___________

3 1844і 94 і 2

3 .
Гладун Ольга 
Євгеніївна

заступник директора з 
виховної роботи 
Українського 
політехнічного технікуму

2623606583

Гузь Олена 
Володимирівна

Засельський
Володимир
Йосипович

головний бухгалтер 
Українського 
політехнічного технікуму

3078314245

директор Криворізького 
металургійного Інституту 
Національної 
металургійної академії 
України_____

1924901119

Китач
Олена Ігорівна

директор Криворізького 
технічного коледжу 
Національної 
металургійної академії 
України

2395400403

Кочуєвський 
Г еннадій 
Олексійович

заступник директора з 
фінансово -  господарської 
роботи Криворізького 
економічного інституту

2390806032



Державного вищого 
навчального закладу 
“Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана”

8. Поливач Леся 
Леонідівна

начальник управління 
бухгалтерського обліку та 
звітності - головний 
бухгалтер Міністерства 
освіти і науки України

3022615923

'

9.

Прибилсвич
Людмила
Анатоліївна

директор Криворізького 
фахового коледжу 
економіки та управління 
Державного вищого 
навчального закладу 
“Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима, Гетьмана”

2169912808

10. Рибалко Алла 
Вікторівна

керівник експертної групи 
з питань нормативно- 
правового забезпечення 
вищої освіти і освіти 
дорослих директорату 
вищої освіти і освіти 
дорослих Міністерства 
освіти і науки України

2643814088

11. Семинько Валерій 
Анатолійович

директор Українського 
політехнічного технікуму 2194415096

12.
1

. .  .

Сухотін
Віталій
Михайлович

директор Криворізького 
коледжу Національної 
металургійної академії 
України

2191909195

13. Ткаченко Оксана 
Леонідівна

в.о. директора 
департаменту 
фінансування державних і 
загальнодержавних 
видатків Міністерства 
освіти і науки України

2860704461

/  У

Генеральний директор 
директорату вищої освіти і ос
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