
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
^  ^  20 р. м*Київ №

Про залишення заяв 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 (СОУШ-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяви Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» від 18.08.2021 № 6399, № 6400, 
№ 6900, № 6901, № 6902, № 6903 про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду згідно з 
підставами, що додаються (додатки 1- 6).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 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 «/А  » 2021 р. №

Підстави залишення заяви про отримання 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 № 6903______________

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1601/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

Провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти з підвищення 
кваліфікації зі спеціальності 222 Медицина

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
____________діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду____________

1. Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
Аґ2 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти, повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує 
забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, 
навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов 
вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої 
діяльності. ________________________



2. Заява або хоча б один з документів, шо 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 науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що 
підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення 
освітнього процесу за освітніми програмами підвищення кваліфікації із 
спеціальності 222 Медицина не містять повну інформацію про місце основної 
роботи осіб, що працюють за сумісництвом (порушення вимог підпункту 4 пункту 
47 Ліцензійних умов);

-  у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти у таблиці «Інформація про забезпечення освітніх 
компонентів програм підвищення кваліфікації із спеціальності 222 Медицина 
необхідними засобами провадження» не зазначено найменування обладнання,
устаткування, та їх кількість._____________________________________________

____________________ 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



Додаток -
до наказу Міністерства освіти і науки
від «,/«: » 2021 р. № - і

Підстави залишення заяви про отримання 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 № 6902

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1600/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії____

Провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти з підготовки в 
інтернатурі зі спеціальності 222 Медицина

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
____________ діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду___________

1. Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує 
забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, 
навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов



вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої 
діяльності.

2. 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):

-  у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності у сфері 
Ьіслядипломної освіти у таблиці «Інформація про забезпечення освітніх 
компонентів програм з підготовки в інтернатурі із спеціальності 222 Медицина 
[необхідними засобами провадження» не зазначено найменування обладнання, 
устаткування, та їх кількість.
____________________ 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



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « »  09 2021 р. №

Підстави залишення заяви про отримання 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 № 6901

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1599/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

Провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти з підвищення 
кваліфікації зі спеціальності 224 Технології 
медичної діагностики та лікування________

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
____________діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду____________

Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує 
забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

! маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель,



| навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов 
вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного ч місця провадження освітньої
діяльності.____________ ________________________________________________

____________________ 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



Додаток ч
до наказу Міністерства освіти і науки
від «Л’Л » о$ 2021 р. № / / /  ^

Підстави залишення заяви про отримання 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 № 6900

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1598/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
; особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

і

Провадження освітньої діяльності у сфері 
П ІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї О С В ІТ И  3  підготовки в 
інтернатурі зі спеціальності 224 Технології 
медичної діагностики та лікування

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду

Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує



забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, 
навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов 
вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої
діяльності._______________________________________ _____________________

____________________ 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



Додаток ч
до наказу Міністерства освіти і науки
від « ЛЛ » М  2021 р. № / ї ї  ^

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду

(відповідно до частини другої статті 12 Закону У країни «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі -  Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6399

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи
1597/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

Провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти з підвищення 
кваліфікації зі спеціальності 226 Фармація, 
промислова фармація

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
____________діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду____________

Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує



забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель, 
навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов 
вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного місця провадження освітньої
діяльності._____________________________________ _______________________

____________________ 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



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Луі » 2021 р. № /<?ї  <

Підстави залишення заяви про отримання 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 № 6400

Дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1596/0/9.5-21

Дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві про отримання ліцензії

Провадження освітньої діяльності у сфері 
післядипломної освіти з підготовки в 
інтернатурі зі спеціальності 226 Фармація, 
промислова фармація____________________

Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
____________діяльності у сфері післядипломної освіти без розгляду____________

Підписані документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини 
другої статті 12 Закону):

-  відсутня копія документа, яка підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти, перелічених у наказі МОН від 
13.04.2017 № 595 «Про закріплення державного майна за Національним 
технічним університетом «Харківський політехнічний інститут», осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення пункту 25, 
підпункту 8 пункту 47 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови). У матеріалах справи наявний лист 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
від 11.06.2021 № 66-01/30 за підписом ректора Є. Сокола щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до навчальних приміщень маломобільних груп із 
зазначенням переліку корпусів закладу освіти (8 об’єктів). Доступність 
приміщень закладу освіти повинна бути документально підтверджена фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень. Зазначений лист не є документом, який підтверджує 
забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівель,



навчальних груп та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів. Окрім того, згідно із пунктом 6 Ліцензійних умов 
вимоги Ліцензійних умов стосуються кожного ч місця провадження освітньої
діяльності._____________________________________________________________

____________________ 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


