
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

2 0 <ТУ р .

Про залишення заяв без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу третього частини 
другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу 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 
(СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяви Тульчинського фахового коледжу культури від
21.09.2021 № 7102, № 7103, № 7104 про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, 
що додаються (додатки 1-3). *

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Тульчинський фаховий коледж культури про прийняте 

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

Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 2021 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої 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 № 7102_____________ дата 21.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1712/0/9.5-21 дата 24.09.2021

Найменування юридичної особи Тульчинський фаховий коледж 
культури_________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214403
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві___________________

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 
021 Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво

Ліцензований обсяг 25 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої 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):

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 
звання), що не відповідає вимогам підпункту 14 пункту 53 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі -  Ліцензійні 
умови); *

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог
законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для 
кожного місця провадження освітньої діяльності на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності за 
адресами: м. Тульчин, вул. Леонтовича (Леніна) 52 та вул. Незалежності 18 для 
Тульчинського фахового коледжу культури (порушення підпункту 1 пункту 53 
до Ліцензійних умов). _______________________________________________

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 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю 021 Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес за спеціальністю 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво



відсутня інформація про спеціальність здобутої освіти і отриману кваліфікацію 
у окремих педагогічних працівників (документ № 4 електронної ліцензійної 
справи), що не відповідає вимогам додатка 28 до Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які працюють у ліцензіата за 
основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка 
відповідає спеціальності відсутня інформація про стаж роботи педагогічних 
працівників (документ № 5 електронної ліцензійної справи), що не відповідає 
вимогам додатка 29 до Ліцензійних умов;

- у таблиці 2 «Забезпечення програмами і базами для проходження 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практики, 
що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 31 до Ліцензійних умов._________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « У.Л » 2021 р. № о&Я- ^

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО № 7103
Вх. № заяви юридичної особи 
1713/0/9.5-21

дата 21.09.2021

дата 24.09.2021

Найменування юридичної особи Тульчинський фаховий коледж 
культури_________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214403
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 
026 Сценічне мистецтво

Ліцензований обсяг 25 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої 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):

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 
звання), що не відповідає вимогам підпункту 14 пункту 53 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі -  Ліцензійні 
умови); д.

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог
законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для 
кожного місця провадження освітньої діяльності на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності за 
адресами: м. Тульчин, вул. Леонтовича (Леніна) 52 та вул. Незалежності 18 для 
Тульчинського фахового коледжу культури (порушення підпункту 1 пункту 53 
до Ліцензійних умов). _______________________________________________

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 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво 
не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво відсутня інформація про 
спеціальність здобутої освіти і отриману кваліфікацію у окремих педагогічних



працівників (документ № 4 електронної ліцензійної справи), що не відповідає 
вимогам додатка 28 до Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які працюють у ліцензіата за 
основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка 
відповідає спеціальності відсутня інформація про спеціальність здобутої 
освіти, отриману кваліфікацію та про стаж роботи педагогічних працівників 
(документ № 5 електронної ліцензійної справи), що не відповідає вимогам 
додатка 29 до Ліцензійних умов;

- у таблиці 2 «Забезпечення програмами і базами для проходження 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практики, 
що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 31 до Ліцензійних умов._________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
від « ЛЛ » /<Л 2021 р. № Л £ г  ~с

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7104_____________ дата 21.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1714/0/9.5-21 дата 24.09.2021

Найменування юридичної особи Тульчинський фаховий коледж 
культури_________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214403
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві_____________________

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти зі спеціальності 
025 Музичне мистецтво

Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату на рівні фахової передвищої 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):

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 
звання), що не відповідає вимогам підпункту 14 пункту 53 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі -  Ліцензійні 
умови); *

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог
законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном для 
кожного місця провадження освітньої діяльності на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності за 
адресами: м. Тульчин, вул. Леонтовича (Леніна) 52 та вул. Незалежності 18 для 
Тульчинського фахового коледжу культури (порушення підпункту 1 пункту 53 
до Ліцензійних умов). _______________________________________________

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 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес за спеціальністю 025 Музичне мистецтво відсутня інформація про 
спеціальність здобутої освіти і отриману кваліфікацію у окремих педагогічних



працівників (документ № 4 електронної ліцензійної справи), що не відповідає 
вимогам додатка 28 до Ліцензійних умов;

- у відомостях про педагогічних працівників, які працюють у ліцензіата за 
основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка 
відповідає спеціальності відсутня інформація про спеціальність здобутої 
освіти, отриману кваліфікацію та про стаж роботи педагогічних працівників 
(документ № 5 електронної ліцензійної справи), що не відповідає вимогам 
додатка 29 до Ліцензійних умов;

- у таблиці 2 «Забезпечення програмами і базами для проходження 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практики,
що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 31 до 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

А


