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I Іро 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 «І Іро 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 
(COVID-19)»

ІІЛКЛЗУЮ:
1. Залишити заяву Інституту чорної металургії ім. 3. І. Некрасова 

Національної академії наук України від 17.08.2021 № 6973 про отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності па рівні вищої освіти без розгляде 
зі ідно з підставами, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Крииггоф
1) забезпечити розміщення на офіційному всбсайті МОЇ І інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Інститут чорної металургії ім. 3. І. Некрасова І Іаі ц он зд ь н о s 

академії наук України про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти першого заступника 

Міністра Ві гренка Л.

Міністр Сергій ШКЛРЛК 1



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « ® ^  2021 р. № У ^ - ^

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності на рівні вищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Законе’ України «1 Іро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
(ЇДЕН О  №  6973

Дата 17.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
і 1589/0/9.5-21

Дата 18.08.2021

1 Іаймснування юридичної особи Інститут чорної металургії 
ім. 3. І. Некрасова Наці о пально) 
академії наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи 00190294
Вид освітньої діяльності, зазначений Започаткувати провадження
юридичною особою у заяві про освітньої діяльності за третім
отримання ліцензії (освіти ьо-наукови м/освітньо-

< творчим) рівнем вищої освіти
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 

освіт ньої діяльност і 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 і 
час тини другої статті 1 2 Закону):

- відсутні копи документів, що підтверджують право власності чи 
користування майном для кожного місця провадження освітньої діяльності 
на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності для Інституту чорної металургії ім. 3. І. Некрасова 
Національної академії наук України (порушення підпункту 1 пункту 41 

'Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, 
вчене звання);

2. Заява або хоча б один з документів, що додасться 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 1 2 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні вищої освіти не 
відповідає вимогам підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи 

згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

Д и ре кто р д с п арта м е н ту 
атестації кадрів вищої кваліфікації


