
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

еГС  . _ 20 р. № з -  ^

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про вищу освіту» 
та з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОУШ-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна для Львівської філії 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна від 09.07.2021 № 6772 про розширення провадження 
освітньої діяльності на рівні вищої освіти без розгляду згідно з підставами, 
що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (КриштофС.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна про прийняте органом ліцензування 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ‘заступника 
Міністра з питань європейської інтеграції Ві гоенка А.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Л  (?  х> ^  2021 р. №

, Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні вищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6772

Дата 09.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1406/0/9.5-21

Дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Дніпровський національний 
університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної особи 01116130
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Львівська філія Дніпровського 
національного університету 
залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний ко^.відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

33338211

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою 
Інтероперабельність та безпека на 
залізничному транспорті зі 
спеціальності 273 Залізничний 
транспорт на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні вищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право користування майном Львівською філією 
Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна на приміщення за адресами: Львівська обл., м. Львів, вул. 
І. Блажкевич, будинок 12-А; м. Львів, вул. В. Великого, будинок 57; м. Львів, вул. 
Снопківська, будинок 47, оскільки наявні копії документів, що підтверджують 
право власності або користування майном Дніпровським національним 
університетом залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів про доступність приміщень для осіб 3 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури за адресами:



Львівська обл., м. Львів, вул. І. Блажкевич, будинок 12-А; м. Львів, вул. В. 
Великого, будинок 57; м. Львів, вул. Снопківська, будинок 47, підтверджені 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на 
проведення зазначених обстежень, що не відповідає вимогам підпункту 8 пункту 
39 і пункту 25 Ліцензійних умов. ___ _____________________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутня інформація про кількість обладнання, устаткування, не зазначена 
адреса приміщення, в якому розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет 
у таблиці «Інформація про забезпечення освітніх компонентів необхідними 
засобами провадження», що не відповідає вимогам додатка 18 до Ліцензійних 
умов;

- відсутня інформація про найменування пакетів прикладних програм (у тому 
числі ліцензованих) у таблиці «Інформація про обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 
забезпечують виконання навчального плану за відповідною освітньою 
програмою, що не відповідає вимогам додатку 18 до Ліцензійних вимог.

Крім того, функціонування Львівської філії Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна є порушенням 
підпункту 20і пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про вищу освіту», а саме: територіально відокремлені структурні 
підрозділи закладів вищої освіти в містах Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, 
що функціонують на день набрання чинності цим Законом, мають бути 
реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 року рішенням закладів вищої
освіти або їх засновників.________________________________________________
_________________ Пропозиції щодо усунення недоліків_________________

Реорганізувати або припинити функціонування Львівської філії Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»______________________


