
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Д М  0 ?  20 р. м К и ї в  № / Т Д -  -

11 ро залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закон) України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням вимог 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до теяких законодавчих актів України, спрямованих па 
запобігання виникненню і поширенню коронавіруспої хвороби (СОУІГУ 19 И

НАКАЗУЮ: •'

1. Залишити наяву Сокирянського вищого професійного училища від 
10.09.2021 № 3824 про розширення провадження освітньої д ія л ь н о с т і  па рівні 
професійної (професійно-технічної) осві ти без розгляд) зг ідно з підставами, що 
додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Кринітоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОЇ І інформації про 

ирийпя'ге органом ліцензування рішення;
2) повідомити Сокирянеьке вище професійне училище про»прийняте 

органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказ) покласти на першого заступника 

Міністра Вітренка А.
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «Д7*/ » &  *  2021 р. .V- /S3  - ^

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

відповідно до частин першої і другої сіаі іі 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (.часіі Чакон)

Вих. ТС заяв юридичної особи 
№ СДІ .ІЮ 3824 
Вх. .Vі 1 заяв юридичної особи 
І 685/Ш9.5-2 1
І Іаймснування юридичної особи 
І дснтиф і каці й н и й ко;і юри д и ч 11ої 
особи
Вид Ревіти ЬОЇ діял ьності. рівень 
вищої освіти, код і а найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві 
Ліцензований обсяг

Дата 10.09.2021 

дата 1 6.09.202 1

Сокирянськс вище професійне училище 
02549018

Збільшення ліцензованого обсягу щодо 
підготовки кваліфікованих робітників за 
професії ю 7212 Плектрозварник

1 Іервинна професійна підготовка 60 
осіб (з 30 до 60 осіб)

Підсгави для залишення іаяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

Заява або хоча б один з документів, що додаться до заяви про отримання 
ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться то них 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини дру рої етапі  І 2 Закону):

- відсутні відомості про кількісні та якісні показники матеріально- 
технічного забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної 
(професійно-технічної) освіти (документ №> 6) (порушення підпункту/'6 пункту 
59 Ліцензійних умов);

відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності (документ 4) не містять даних про перелік навчальних 
дисциплін (таблиця 2 додатку 36 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИЦІ ҐОФ


