
№
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

^  20 ^  р № У Є Л

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» 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 (СОУГО-19)»

1. Залишити заяву Військової частини А2641 від 12.08.2021 № 5347 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 МОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Військову частину А2641 про прийняте органом 

ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Вітренка А.

НАКАЗУЮ:

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « ж <9? 2021 р. № / Г /  -

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

без розгляду

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

Вих. № заяви ЄДЕБО № 5347 Дата 12.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 1578/0/9.5-21 Дата 16.08.2021
Найменування юридичної особи Військова частина А2641
Ідентифікаційний код юридичної особи 24982999
Вид освітньої діяльності, зазначений юридичною 
особою у заяві про отримання ліцензії__________

8332 Машиніст крана 
автомобільного

Ліцензований обсяг професійно-технічне 
навчання -  20 осіб

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 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 інформація про наявність у відкритому доступі на власному 
вебсайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про 
освіту» згідно із додатком 40 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 № 365) (далі -  Ліцензійні 
умови), що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59 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 згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- у документі № 4 електронної ліцензійної справи відсутня інформація у 
окремих педагогічних працівників про здобуту спеціальність і кваліфікацію 
вищої освіти, що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 36 до Ліцензійних 
умов;

- таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та 
виробничого навчання за професією..» за найменуванням та переліком 
показників, що не відповідає вимогам таблиці 1 додатка 38 до Ліцензійних 
умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

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

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


