
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

/ У  20 ої/ р . № .РтСР

Про реорганізацію Подільського 
спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально- 
економічного коледжу

Відповідно до глави 7 Цивільного кодексу України, статей 32, 40, 42, 
44, 492 Кодексу законів про працю України, статей 13, 31 Закону України 
«Про вищу освіту», статті 28 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», законів України «Про управління об’єктами державної власності» та 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. 
№ 498-р «Про утворення Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут», враховуючи рішення вченої 
ради Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально- 
економічного коледжу від 08 вересня 2021 року (протокол № 9) та звернення 
керівника Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут» (лист від 08.09.2021 № 7)

НАКАЗУЮ:

1. Реорганізувати шляхом приєднання до Навчально-реабілітаційного 
закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» (код 
згідно з ЄДРПОУ 44370030) як відокремленого структурного підрозділу 
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 
коледж (код згідно з ЄДРПОУ 03191615) і надалі найменувати його 
Відокремлений структурний підрозділ «Кам’янець-Подільський фаховий 
коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут».

Надати окремі права фінансово-господарської самостійності 
Відокремленому структурному підрозділу «Кам’янець-Подільський фаховий 
коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут», зокрема: права вести окремий баланс, 
відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби 
з правом мати код мережі, мати печатку та штамп.
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2. Установити, що Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут» є правонаступником всього 
майна, прав та обов’язків Подільського спеціального навчально- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу та використовує у своїй 
діяльності ліцензії на надання освітніх послуг, видані цьому закладу освіти, 
до переоформлення ліцензії в установленому законодавством порядку.

3. Взяти до відома, що здобувані освіти та інші особи, які навчаються 
в Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному соціально- 
економічному коледжі, продовжують навчання за обраними спеціальностями 
та джерелами фінансування, а саме:

здобувані вищої освіти (на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти) -  у Навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут»;

здобувані вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 
спеціаліст) та фахової передвищої освіти, інші особи -  у Відокремленому 
структурному підрозділі «Кам’янець-Подільський фаховий коледж 
Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець-Подільський 
державний інститут».

4. Створити комісію з реорганізації Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу (далі -  Комісія) 
у складі згідно з додатком.

5. Керівнику Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу забезпечити:

1) безперешкодний доступ членів Комісії до приміщень та всіх 
підрозділів закладу освіти;

2) надання первинних документів фінансово-господарської та іншої 
діяльності на вимогу членів Комісії;

3) збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, 
унеможливити втрату і несанкціоноване знищення відповідних документів.

6. Установити, що відповідно до частини четвертої статті 105 
Цивільного кодексу України з моменту призначення Комісії до неї 
переходять повноваження щодо управління справами Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 
повноваження керівника цього закладу освіти припиняються.

7. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н.) попередити в 
установленому порядку керівника Подільського спеціального навчально-
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реабілітаційного соціально-економічного коледжу про вивільнення згідно з 
пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

8 Комісії:
1 )  у триденний строк повідомити орган, що здійснює державну 

реєстрацію, про прийняття рішення щодо реорганізації Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;

2) розробити та організувати виконання плану заходів щодо 
реорганізації Подільського спеціального навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного коледжу;

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

4) попередити в установленому порядку працівників Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу 
про реорганізацію та забезпечити дотримання їх трудових прав та соціальних 
гарантій у порядку, визначеному законодавством України, у тому числі 
повідомити Державну службу зайнятості України про заплановане 
вивільнення працівників;

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

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

7) встановити строк заявлення кредиторами вимог -  два місяці з ^ня 
оприлюднення повідомлення;

8) здійснити інвентаризацію майна Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу;

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

скласти передавальний акт державного майна Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 
погоджений Головою та членами Комісії, що повинен містити положення йро 
правонаступництво щодо всіх зобов’язань стосовно всіх кредиторів та 
дебіторів, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами, тщ в 
десятиденний строк подати у шести примірниках на затвердження 
Міністерству освіти і науки України;

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

10) здійснити у встановленому законодавством порядку інші заходи, 
пов’язані з реорганізацією Подільського спеціального навчальцо- 
реабілітаційного соціально-економічного коледжу;

11) після завершення процедури реорганізації Подільського 
спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу
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подати Міністерству освіти і науки України інформацію про вжиті заходи 
щодо виконання цього наказу;

12) здійснити заходи щодо переоформлення ліцензії:
для Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 

Подільський державний інститут» щодо провадження освітньої діяльності ца 
початковому (короткому циклі), першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти;

для Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-
Подільський фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої 
освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» щодо провадження 
освітньої діяльності для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста та у сфері фахової передвищої освіти.

9. Керівнику Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут» забезпечити:

1) подання документів на переоформлення сертифікатів цро 
акредитацію спеціальностей (освітніх, освітньо-професійних програм) 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціальцо- 
економічного коледжу на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти 
для Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний інститут», у сфері вищої освіти для освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та у сфері фахової передвищої 
освіти для Відокремленого структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський 
фаховий коледж Навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти 
«Кам’янець-Подільський державний інститут» після переоформлення 
ліцензії у встановленому законодавством порядку;

2) подання щомісячно інформації про вжиті заходи щодо виконання 
цього наказу;

3) здійснення інших дій, передбачених законодавством.

10. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних 
видатків (Ткаченко О.), управлінню бухгалтерського обліку та звітності 
(Поливач Л.) забезпечити фінансування Навчально-реабілітаційного закладу 
вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» з урахуванням 
бюджетних асигнувань, затверджених для Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, в 
установленому законодавством порядку.

11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від /У Р Р  2021 року №

Склад комісії з реорганізації
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-

економічного коледжу

№ з/п
Прізвище, ім'я, по 

батькові
Посада

Реєстраційний
номер

облікової
картки

платника
податків

1. ТРІПАК 
Мар’ян 
Миколайович 
(Голова комісії)

В. о. ректора Навчально- 
реабілітаційного закладу 
вищої освіти «Кам’янець- 
Подільський державний 
інститут»

2747414577

2.
ПРАСКОВА 
Лариса Василівна

Г оловний бухгалтер 
Подільського спеціального 
навчально-реабілітаційного 
соціально-економічного 
коледжу

2570609620

3.

КУЧЕР
Андрій
Анатолійович

Головний спеціаліст відділу 
з питань державного майна 
та підприємств управління з 
питань державного майна та 
підприємств Міністерства 
освіти і науки України

3313806890

4.

ПОЛИВАЧ 
Леся Леонідівна

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

3022615923

5.

ЛИСЕНКО 
Ігор Едуардович

Заступник начальника 
головного управління- 
начальник відділу 
координації менеджменту 
закладів освіти директорату 
фахової передвищої, вищої 
освіти Міністерства освіти і 
науки України

2388115792
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6 .

ТКАЧЕНКО 
Оксана Леонідівна

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

2860704461


