МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
^

20

р.

№

Л /'

Про залишення заяв 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 (СОУГО-19Ь>

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви «Житомирський навчальний центр підготовки
поліцейських» від 15.02.2021 № 3702, 3703 про розширення провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду згідно з підставами, що додаються (додатки 1,2).
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2)
повідомити
«Житомирський навчальний
центр
підготовки
поліцейських» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від
» &-С
2021 р. № •&- ^
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньо!
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл ід у
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування ви, ів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 3702
Вх. № заяви юридичної особи
249/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 15.02.2021
Дата 18.02.2021

«Житомирський навчальний і ;ентр
підготовки поліцейських»
Ідентифікаційний код юридичної особи 40205385
Розширення провадження осві гньої
Вид освітньої діяльності, зазначений
діяльності
щодо
ПІДПУ овки
юридичною особою у заяві про
за
отримання ліцензії
кваліфікованих
робітників
професією 5169 Сапер (розмінуваї :ня)
підвищення кваліфікації - ЗО осіб
Ліцензований обсяг
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь ої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розглі ІДУ
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадь :ення
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої ста' ті 12
Закону):
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку пояснюва гтьної
записки до навчального плану, що не відповідає вимогам підпункту 6 пунк гу 73
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постав овою
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із з м і н і ми і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 т >авня
2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови);
відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіг іта за
попередній рік, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 73 Ліценз йних
умов;
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отриг іання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений і ге за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться д ) них
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- відсутня інформація про наявність кваліфікаційної категорії у документ № 7
електронної ліцензійної справи, що передбачено вимогами таблиці 2 додат ка 16
до Ліцензійних умов;
- відсутні таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навча [ЬНИХ
дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професійної (профес ійнотехнічної) освіти» та таблиця 3 «Забезпечення програмами і базамт для
проходження практики» у документі № 10 електронної ліцензійної справи, цо не
відповідає вимогам додатка 18 до Ліцензійних умов;
- таблиця 2 «Забезпечення підручниками, навчальними посібни ками,
довідковою та іншою навчальною літературою» за найменуванням показни сів не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 19 до Ліцензійних умов;

- відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, щ<р не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;
- відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для офб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відповідно
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимргам
пункту 69 Ліцензійних умов.
Слід також звернути увагу, що найменування закладу у Єдиному державшому
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
не відповідає Положенню про Державну установу «Житомирський навчальний
центр підготовки поліцейських»._______________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків______________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та
Ліцензійних умов.____________________________________________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від «
2021 р. № Л /- ^
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл іду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування ви, ;ів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 3703
Вх. № заяви юридичної особи
250/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 15.02.2021
Дата 18.02.2021

«Житомирський навчальний і іентр
підготовки поліцейських»
Ідентифікаційний код юридичної особи 40205385
Розширення провадження осві гньої
Вид освітньої діяльності, зазначений
ДІЯЛЬНОСТІ
Щ ОДО
ПІД ГО ' овки
юридичною особою у заяві про
за
кваліфікованих
робітників
отримання ліцензії
професією 5169 Сапер (розмінуваї іня)
професійно-технічне навчання - 3 )
Ліцензований обсяг
осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь ої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розглі ІД У
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадь :ення
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої ста' ті 12
Закону):
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку пояснюва ІТЬНОЇ
записки до навчального плану, що не відповідає вимогам підпункту 6 пунк гу 73
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постан овою
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із з м і н і ми і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 т >авня
2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензії та за
попередній рік, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 73 Ліценз йних
умов;
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отри? іання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений ііе за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться ді ) них
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- відсутня інформація про наявність кваліфікаційної категорії у документ № 7
електронної ліцензійної справи, що передбачено вимогами таблиці 2 додаї ка 16
до Ліцензійних умов;
- відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навча. [ЬНИХ
дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професійної (профес ійнотехнічної) освіти» у документі № 10 електронної ліцензійної справи, І] 1,0 не
відповідає вимогам додатка 18 до Ліцензійних умов;
- таблиця 2 «Забезпечення підручниками, навчальними посібни ками,
довідковою та іншою навчальною літературою» за найменуванням показни сів не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 19 до Ліцензійних умов;

- відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провад» ення
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензовг ного
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими профес ями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, щ з не
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;
- відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для о л б 3
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешко [ЩИЙ
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відпо: ЇІДНО
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає виіу огам
пункту 69 Ліцензійних умов.
Слід також звернути увагу, що найменування закладу у Єдиному держав тому
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форм) вань
не відповідає Положенню про Державну установу «Житомирський навчал ьний
центр підготовки поліцейських».
Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закої [у та
Ліцензійних умов.

