
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
^ ^ ^ 20 м. Київ № 

Про перевірку скарг і звернень громадян, 
що надійшли до Міністерства освіти 
і науки України щодо функціонування 
Національного авіаційного університету 

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 
№ 630, та з метою перевірки скарг і звернень громадян, що надійшли до 
Міністерства освіти і науки України щодо функціонування Національного 
авіаційного університету 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити комісію з перевірки скарг і звернень громадян, що 
надійшли до Міністерства освіти і науки України щодо Національного 
авіаційного університету (далі - комісія) у складі, що додається. 

2. Перше засідання комісії провести 12 травня 2016 року о 15.00. 

3. Виконуючому обов'язки ректора Національного авіаційного 
університету (Харченко В. П.) забезпечити надання на вимогу комісії 
необхідних документів та інформації, усних та письмових пояснень. 

4. На час роботи комісії призупинити виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України від 17.03.2016 № 107-к "Про оголошення конкурсу на 
заміщення посади ректора Національного авіаційного університету". 

5. Комісії забезпечити прозорість та відкритість роботи для 
громадськості і засобів масової інформації. 

6. Відділу зв'язків із засобами масової інформації управління зв'язків 
з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) 
(Конопацька І. К.) забезпечити он-лайн трансляцію засідань комісії. 



7. Комісії до 15 липня 2016 року підготувати зведену довідку про 
результати перевірки скарг і звернень громадян, що надійшли до Міністерства 
освіти і науки України щодо Національного авіаційного університету. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра - керівника апарату Гребу Р. В. 

Міністр Л. М. Гриневич 



Склад 

комісії з перевірки скарг і звернень громадян, що надійшли до Міністерства 
освіти і науки України щодо Національного авіаційного університету 

Шаров О. І., директор департаменту вищої освіти, голова комісії. 

Члени комісії: 
Даниленко С. В., директор департаменту економіки та фінансування. 
Ярмистий М. М., директор департаменту правового забезпечення. 
Фурлет Н. Я., директор департаменту кадрового забезпечення. 
Шевцов А. Г., начальник управління ліцензування та акредитації. 
Черевко В. В., завідувач сектору внутрішнього аудиту. 
Матюшенко Ю. В., заступник начальника управління з питань 

державного майна та підприємств - начальник відділу корпоративного 
управління. 

Рибалко А. В., начальник відділу університетської освіти департаменту 
вищої освіти. 

Гурак Р. В., Голова Державної інспекції навчальних закладів України 
(за згодою). 

Губерський Л. В., ректор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою). 

Згуровський М. 3. ректор Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут" (за згодою). 

Бахрушин В. Є., професор кафедри системного аналізу та обчислювальної 
математики Запорізького національного технічного університету (за згодою). 

Таланова Ж. В., завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті 
Інституту вищої освіти НАПН України (за згодою). 

Радиш Н. Ю., координатор освітніх проектів Громадянської мережі 
"ОПОРА" (за згодою). 

Директор департаменту вищої освіти 


