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Про залишення заяви
без розгляду
Відповідно до частини першої і частини 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 (СОУШ-19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Головної астрономічної обсерваторії Національної
академії наук України від 26.08.2021 № 6985 про отримання ліцензії на
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 Головну астрономічну обсерваторію Національної академії
наук України про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого закупника
Міністра Вітренка А.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/^52021 р. №
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому ) рівні вищої
освіти без розгляду
відповідно до частини першої і другої статті 12 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 6985
Вх. № заяви юридичної особи
1615/0/9.5-21

дата 26.08.2021
дата 30.08.2021

Найменування юридичної особи

Головна
астрономічна
обсерваторія
Національної академії наук України
дентифікаційний код юридичної особи 05417360
Вид освітньої діяльності, рівень вищої Отримання ліцензії на провадження освітньої
освіти, код та найменування
діяльності
на
третьому
(освітньоспеціальності, зазначені юридичною
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої
особою у заяві
ОСВІТИ
Ліцензований обсяг за заявою
5 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому ) рівні
_________________________ вищої освіти без розгляду
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 наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті
інформації та документів (або коментарів до них), передбачених додатком 19 до
Ліцензійних умов, що є порушенням вимог підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови);
- відсутнє забезпечення науково-педагогічними, науковими та іншими працівниками
всіх освітніх компонентів освітньо-наукової програми (Філософія наук, культури,
Іноземна мова професійного спрямування), що є порушенням вимог підпункту З
пункту 41 Ліцензійних умов;
- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі), яке підтверджує
забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення вимог підпункту 7
пункту 41 Ліцензійних умов).
Крім того, інформуємо, що загальні площі приміщень обсерваторії за адресою:
м. Київ. вул. Академіка Заболотного, 27 (3724, 5 кв. м), які зазначені у Витязі з реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (індексний
номер витягу 245496210), не відповідають площам приміщень, які зазначені у

паспортних даних документу № 5 електронної ліцензійної справи (1162, 97 кв. м), що
потребує уточнення та приведення у відповідність.
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву щодо отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти за
встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.____________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________________________________

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ

