
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
М  . Р ?  20 р.  м К и ї в  №

I [ро залишення заяви без розгляду

Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу другого частини 
другої статті 24 Закону України «Про вищу освіту» та з урахуванням вимог 
підпункте 3 пункту 2 розділе 11 «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Комунального закладу «Криворізький фаховий 

медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» від 25.08.2021 № 677! 
про розширення провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти без 
розгляду згідно-з підс тавами, що додаються.

2. Департаменте атестації кадрів вищої кваліфікації (Крипггоф ('.):
1) забезпечити розміщення на офіційному всбсайті МОЇ 1 інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Комунальний заклад «Криворізький фаховий медичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради» про прийняте органом ліцензування 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 
Міністра Ві їренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛКТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «  <?£*£ » '  2021 р. №

Пі дставн залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні вищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статт і 12 Закону України «І Іро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ГДКЬО № 6771 
Вх. № заяви юридичної особи 
161 1/0/9.5-21
1 Іаймснування юридичної 
особи

Дата 25.08.2021 

Дата 27.08.2021

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, 
зазначен и й юридичною 
особою у заяві про отримання 
ліцензії

Комунальний заклад «Криворізький 
фаховий медичний коледж»
Дніпропетровської обласної ради»
02011143

Розширення провадження освітньої
діяльності на рівні вищої освіти шляхом 
збільшення ліцензованого обсягу г>а 
освітньою програмою Сестринська справа 
за спеціальністю 223 Медсестринство за 
першим (бакалаврським) рівнем 
15 (на рік)

60 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг за 
ліцензією
Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 

О С В І Т Н Ь О Ї  діяльності 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 
частини другої статті І 2 Закону):

- відсутній документ про декларування необхідності збільшення 
ліцензованого обсягу за певним рівнем вищої освіти (порушення підпункту 9 
пункту 41 Ліцензійних умов);
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 част ини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні вищої освіти за 
переліком показників не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 41 
Ліцензійних умов;

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», не 
відповідає найменуванню показників (порушення вимог підпункту 10 
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.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИПІТОФ


