МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
у/Р

<Р9 20

р.

м. Київ

№

У е -у -

Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 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)»
<

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Академія професійного розвитку» від 31.08.2021 № 6509 про видачу
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 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 Товариство з обмеженою відповідальністю ««Академія
професійного розвитку» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Вітренка А.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від «VО » Р2 2021 р. № /Є
Підстави залишення заяви про видачу ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду
відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування
видів господарської діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 6509_____________
Вх. № заяви юридичної особи
1637/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві про отримання ліцензії

Дата 31.08.2021
Дата 03.09.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Академія професійного розвитку»_______
44000345

Провадження освітньої діяльності щодо
підготовки фахівців у сфері післядипломної
освіти з підвищення кваліфікації зі
спеціальності 011 Освітні, педагогічні
науки_________________________________
Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду
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):
- відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших
працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для
забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою підвищення
кваліфікації із спеціальності не містять повну інформацію про кадрове
забезпечення, зокрема відсутня інформація: про місце основної роботи,
найменування посади для осіб, що працюють за сумісництвом; про професійну
кваліфікацію (відомості про практичний досвід професійної та/або управлінської
роботи, що безпосередньо стосується змісту освітнього (практичного)
компонента, із зазначенням посади та строку роботи на ній посаді); про
спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту (порушення
вимог пункту 43, підпункту 4 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови), додатку 22 до
Ліцензійних вимог);
- відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
складені не за встановленою формою (порушення вимог підпункту 5 пункту 47
Ліцензійних умов);
- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються в
освітньому процесі, відсутня інформація про найменування та реквізити
документа про право користування навчальними приміщеннями, а саме про
договір оренди від 01,04.2021 року № 1/04/2021 (порушення вимог додатку 23 до

Ліцензійних умов)._______________________________________________________
_____ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву і документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._________

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

Світлана КРИШТОФ

