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Про 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 У країни «Про 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 (СОУЮ-19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Західноукраїнського національного університету
від 23.08.2021 № 6986 про розширення провадження освітньої діяльності у
сфері 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 Західноукраїнський національний університет 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 «
2021 р. № -/£*'- _хПідстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата 23.08.2021

ЄДЕБО № 6986

Вх. № заяви юридичної особи
1616/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 30.08.2021

Західноукраїнський
національний
університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 33680120
Розширення провадження освітньої
Вид освітньої діяльності, зазначений
діяльності у сфері вищої освіти за
юридичною особою у заяві про
освітньою програмою Транспортні
отримання ліцензії
технології та логістика, що передбачає
присвоєння професійної кваліфікації з
професії, для яких запроваджено
додаткове
регулювання
зі
<
спеціальності
275
Транспортні
технології (за видами)
Ліцензований обсяг за заявою юридичної 60 осіб (на рік)
особи
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері вищої 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
копія
документа,
який
підтверджує
забезпечення
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб 3
інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресами:
корпус № 1, вул. Львівська, 11;
корпус № 2, Майдан Перемоги, 3;
корпус № 3, Майдан Перемоги, 3;
корпус № 4, вул. Бережанська, 2;
корпус № 5, вул. Микулинецька, 46а;
корпус № 6, вул. Чехова А, 8;
корпус № 7, вул. Дорошенка П. Гетьмана, 7;
корпус № 9, приміщення бібліотеки, вул. Бережанська, 4;
корпус № 10, бульвар Шевченка Т., 9;
корпус № 11, вул. Львівська, 11а;
корпус №12, вул. Бережанська, 6;
фізкультурно-оздоровчий комплекс, Майдан Перемоги, 3;
лабораторний корпус № 1, вул. Бригадна, 46;
студентський гуртожиток №1, вул. Львівська, 1;
студентський гуртожиток №2, вул. Львівська, 7;

студентський гуртожиток №3, вул. Львівська, 3;
студентський гуртожиток №4, вул. Львівська, 4;
студентський гуртожиток №5, вул. Львівська, 9 (порушення вимог
підпункту 8 пункту 41, пункту 25 Ліцензійних умов);
- відсутня
копія
кваліфікаційного
сертифікату
Богомольного
А.Н.,
уповноваженого на проведення обстежень доступність навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов)._________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків____________________

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________
Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

Світлан КРИШТОФ

