
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

2 0 р. № У4А

І Іро залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«І Іро ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням вимог 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «І Іро 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусиої хвороби (СОУШ-19)»

ІІЛКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Подільський навчально-технічний центр» від 06.08.2021 № 6952 про
розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної 
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення; л
2) повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський 

навчально-технічний центр» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Вітрснка А.

Міністр Сергій ПІКАРДІЇ!



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від _ 2021 р. №

' Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльноезі на рівні професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої етап і 12 Закону України «І Іро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі Закон)

Вих. № заяв юридичної особи
№ СДНБО 6952
Вх. № заяв юридичної особи
1550/0/9 ,5-21
І Іайменування юридичної особи

дата 06.08.2021 

дата 10.08.2021 

Товариство
відповідальністю

з обмеженою
«Подільський

навчально-технічний центр»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41534686

Вид освітньої діяльності, рівень Професійно-технічне навчання за
вищої освіти, код та найменування професією 8155 Оператор заправних
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

станцій (лі дензований обсяг 15 осіб)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльноез і на рівні професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 
12 Закону):

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
надана не в повному обсязі (порушення вимог підпункту 1 1 пункту 59 
Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов.

Т.в.о. заступника директора департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації - 
начальника відділу ліцензування 
освітньої діяльності Юлія СІРНІІ КО


