
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

<2 в  20 * г /  р. № ^

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини 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 пункту 2 розділу II «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення зміни до розділу 11 «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (СОV11)-19)» щодо перебігу строків звернення за 
отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Приватного закладу вищої освіти «Київський 
міжнародний університет» для Відокремленого структурного підрозділу 
Приватного закладу вищої осві ти «Київський міжнародний університет» - 
«Фаховий коледж Київського міжнародного університету» від 07.10.2021 
№ 7201 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої 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 Приватний заклад вищої ос віти «Київський 

міжнародний університет» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Вітрепка Л.

Міністр Л Сергій ШКАРЛЕ'1



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

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «І Іро ліцензування видів 
__________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)__________________

ІЗих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7201

Дата 07.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1804/0/9.5-21

Дата 19.10.2021

Найменування юридичної особи Приватний закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21595240

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» - 
«Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету»

Ідей тифі каці й ний код в і до к ре М Л  Є Н 0 го 
структурного підрозділу юридичної 
особи

37498756

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отр и м а н н я л і це н з і ї

Розширення провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері фахової передвищої освіти зі 
спеціальності 032 Історія та археологія

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додають 
освітньої діяльності, подані не в повному 
Закону):

- у матеріалах справи відсутні 
забезпечення б ез п е р е ш ко д н о го доступу 
осіб з інвалідністю та інших мал 
безперешкодний доступ до будівлі, 
інфраструктури відповідно до Державин 
(крім будівель, існуюча об’ємпо-план) 
здійснення заходів щодо інклюзивної 
підтверджено фахівцем з питань технічн

ся до заяви про розширення провадження 
/ обсязі (пункт 1 частини другої статті 12

копії документів, які підтверджують 
до будівель, приміщень закладу освіти 

омобільних груп населення, зокрема 
навчальних класів (груп) та іншої 

х будівельних норм, правил і стандартів 
'вальна схема яких не розрахована на 
ті), що повинно бути документально
ого обстеження будівель та споруд, який

має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на
проведення зазначених обстежень (порушення вимог пункту 25, підпункту 10 

іня освітньої діяльності закладів освіти, 
ністрів України від 30 грудня 2015 р. 

зви));
 ̂ у відкритому доступі на власному веб- 

ачених Законами України «Про освіту», 
шення вимог підпункту 12 пункту 53

асвідчують рівень освіти і кваліфікації 
ю  науковий ступінь та вчене звання

пункту 53 Ліцензійних умов проваджеі 
затвердженим постановою Кабінету М 
№ 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні ум

- відсутня інформація про наявніст 
сайті інформації та документів, передо 
«Про фахову передвищу освіту» (пор' 
Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, ЩО 3 
керівника закладу освіти, зокрема щ



(порушення вимог підпункту 14 пункту 53 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 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- у концепції освітньої діяльності за спеціальністю відсутня інформація про 
перелік освітніх компонентів для освітньої програми, спрямованих на досягнення 
передбачених результатів навчання із зазначенням необхідних засобів для 
провадження освітньої діяльності (порушення вимог підпункту 2 пункту 53 
Ліцензійних умов);

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю
032 Історія та археологія відсутня інформація про адреси приміщень, в яких 
розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 53 Ліцензійних умов). _______________________ ____

Пропозиції щодо усунення недоліків _________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та докумен ти згідно з 

вимогами Закон)' та Ліцензійних умов. ____________________________________

Д и р е кто р де парта м е т т ту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


