
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

^  2 0 ^ /  р . №  у & Г .  ^

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і 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 (СОУЮ-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Комунального закладу «Криворізький фаховий 
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» від 08.07.2021 № 6771 про 
розширення провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти без розгляду 
згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Комунальний заклад «Криворізький фаховий медичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради» про прийняте органом ліцензування 
рішення.

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

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ

*



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 2 0 2 1  р.  № УС'**' —

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
» діяльності ліцензіату у сфері 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 № 6771 дата 08.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1412/0/9.5-21 дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи
Комунальний заклад «Криворізький 
фаховий медичний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи 02011143

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за 
освітньою програмою Сестринська справа 
зі спеціальності 223 Медсестринство за 
першим (бакалаврським) рівнем

Ліцензований обсяг д 15 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи 60 осіб (на рік)

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):

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб 3 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що повинно бути 
документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель 
та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення підпункту 8 
пункту 41 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами 
і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 березня 2021 року № 1187) (далі -  Ліцензійні умови), пункту 25 

Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків

Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов.


