
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАКАЗ

IX. М ’Л ) Миколаїв №

Про оголошення наказу Міністерства освіти і 
науки України від 05.05.2020 року № 594 «Про 
перейменування відокремленого структурного 
підрозділу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
05.05.2020 року № 594 «Про перейменування відокремленого структурного 
підрозділу Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського»
НАКАЗУЮ:
1. До 25.05.2020 року оголосити та оприлюднити наказ Міністерства освіти і

науки України від 05.05.2020 року № 594 «Про перейменування
відокремленого структурного підрозділу Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського» на веб-сайті університету та 
коледжу.

2. Першому проректору Овчаренку А. В.:
-  До 25.10.2020 року забезпечити внесення у встановленому порядку змін 

до Статуту Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського та його затвердження у новій редакції.

-  Забезпечити (за напрямом своєї діяльності) інформування партнерів 
університету щодо перейменування коледжу.

3. У двотижневий термін після внесення відповідних змін до Статуту 
університету здійснити такі заходи:
3.1. Директору коледжу Царенко О. О.:

-  Ознайомити трудовий колектив коледжу з наказом Міністерства 
освіти і науки України від 05.05.2020 року № 594, внести у 
встановленому порядку зміни до положення та подати його на 
затвердження у новій редакції, здійснити заходи щодо замовлення та 
забезпечення виготовлення нової печатки, штампу та бланкової 
документації коледжу.

-  Забезпечити заходи щодо перереєстрації, пов’язаної із 
перейменуванням коледжу, поточних та спеціальних рахунків 
коледжу, відкритих у територіальних органах центрального органу



виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних 
коштів, в установах банків, необхідної для перереєстрації документів 
фінансової та статистичної звітності, бухгалтерського та 
оперативного обліку, договорів тощо.

-  Забезпечити внесення відповідних змін, пов’язаних із
перейменуванням коледжу, до баз даних, каталогів, реєстрів тощо.

-  Забезпечити розташування коледжу відповідно до місця
знаходження, вказаного у сертифікаті (ЄДРПОУ) та сертифікаті 
освітньої діяльності коледжу, а саме за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Бузника, 5.

3.2. Начальнику відділу кадрів Полосковій І. В.:
-  Здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо 

оформлення змін у трудових книжках працівників коледжу.
-  Внести зміни у контракт директора коледжу.

3.3. Головному бухгалтеру Тогоєвій Г. М.:
-  Здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо

надання Відокремленому структурному підрозділу «Фаховий коледж 
Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського» права фінансово-господарської самостійності, 
зокрема права вести окремий баланс, відкриття реєстраційного 
рахунку в органах Державної казначейської служби з правом мати 
код мережі.

3.4. Начальнику юридичного відділу Бєлану М. М:
-  Здійснити передбачені чинним законодавством України заходи щодо 

перереєстрації, пов’язаної із перейменуванням коледжу.
-  Підготувати заяву щодо державної реєстрації відокремленого 

структурного підрозділу юридичної особи (форма 5), згідно чинного 
законодавства України.

3.5. Проректору з науково-педагогічної роботи Кузнецовій О. А.:
-  Здійснити заходи щодо подання до Міністерства освіти і науки 

України документів коледжу для переоформлення відомостей щодо 
права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 
освіти та сертифікатів про акредитацію спеціальностей (освітніх 
програм).

-  Забезпечити (за напрямом своєї діяльності) інформування партнерів 
університету про перейменування коледжу.

3.6. Проректору з науково-педагогічної роботи Дінжосу Р. В.:
-  Забезпечити (за напрямом своєї діяльності) інформування партнерів 

університету про перейменування коледжу.
4. Контроль виконання наказу залишаю за собою.

Ректор В. Д. Будак


