МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20

м. Київ

№

Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до частин першої і 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 Державного навчального закладу «Новояворівське вище
професійне училище» від 10.09.2021 № 3873 про розширення провадження
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 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 Державний навчальний заклад «Новояворівсйке вище
професійне училище» 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 «еі<Л » &У
2021 р. № У £5'
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 3873
Вх. № заяви юридичної особи 1675/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 10.09.2021

Дата 16.09.2021
Державний
навчальний
заклад
«Новояворівське вище професійне
училище»
05536969
Ідентифікаційний код юридичної особи
Розширення провадження освітньої
Вид освітньої діяльності, зазначений
діяльності
щодо підготовки
юридичною особою у заяві про отримання
кваліфікованих робітників за
ліцензії
професією 5122 Кухар
підвищення
кваліфікації - 5 осіб
Ліцензований обсяг
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у на рівні професійної (професійно-технічної") 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 згідно
з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- відсутня інформація по наявність відповідного навчання або підвищення
кваліфікації з дисципліни «Охорона праці» у викладача Наконечної Л. А. (порушення
вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях,
підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки
України, затвердженого наказом Міністерства освіта і науки України від 18.04.2006
№ 304,
зареєстрованого
в
Міністерстві
юстиції
України
07 липня 2006 р. за № 806/12680, та пункту 55 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (далі - Ліцензійні умови);
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання повної і актуальної інформації про підвищення кваліфікації
викладачів (порушення підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);
- інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті
інформації та документів наявна не у повному обсязі, що не відповідає вимогам
підпункту 11 пункту 59 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 КРИШТОФ

