
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

____ £-3_____ 2 0  ^  /  р. №  і* 7^ —/І

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-19)

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяви Державного навчального закладу «Новояворівіське 
вище професійне училище» від 17.02.2021 № 3873, 3874, 3875 про розшир ;ння 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-техніч ної) 
освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються (додатки 1, 2, 3).

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 «Новояворівське ^ище 

професійне училище» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Крйштоф С.

Міністр Сергій ШКАР. ІЕТ



Додаток 1 і
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « » £ 3  2021 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері 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

Дата 17.02.2021

Вх. № заяви юридичної особи 268/0/9.5-21 Дата 24.02.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заі 

«Новояворівське вище профес 
училище»

<рад
іине

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536969
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освіті 
діяльності щодо підготовки 
кваліфікованих робітників за 
професією 5122 Кухар

Іьої

Ліцензований обсяг підвищення кваліфікації -  5 осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньї 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля
її
РУ

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

-відсутні копії затверджених в установленому порядку навчальних пл 
для провадження освітньої діяльності з пояснювальними записками до 
розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти, 
не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провадж« 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постано 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі — Ліцею 
умови).
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2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви 
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складі 
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносятьа 
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходжі 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження пракл 
що не відповідає вимогами таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;

- у документі 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформація 
теми підвищення кваліфікації, а у окремих педагогічних працівників відсі 
інформація про найменування закріплених навчальних дисциплін, що 
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов. |
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Пропозиції щодо усунення недоліків 1
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон; 

Ліцензійних умов. |
у  та



Додаток 2 І
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 0 7  » ^  2021 р. № І

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої І 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 3875

Дата 17.02.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
269/0/9.5-21

Дата 24.02.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний з 
«Новояворівське вище професійне учил

аклад 
и ще»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536969

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки кваліфікова 
робітників за професією 5122 Кухар

иих

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовка -  30 ос ГПідстави для залишення заяви про розширення провадження освітні 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл

ої
(іду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадь 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої ста 
Закону):

-відсутні копії затверджених в установленому порядку навчальних і 
для провадження освітньої діяльності з пояснювальними записками де 
розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти, 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провад] 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів У краї] 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними поста] 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліца 
умови). 1
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2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отрнії 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений 1 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться і ,  
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону): |

- у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходи 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практик 
не відповідає вимогами таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;

- у документі 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформаці 
теми підвищення кваліфікації, а у окремих педагогічних працівників вір 
інформація про найменування закріплених навчальних дисциплін, її 
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов; 1

- відсутня таблиця 3 «Перелік фахових періодичних видань», р  
відповідає вимогам додатка 19 до Ліцензійних умов. |

иання 
не за 
о них

кення 
;и, що

я про 
сутня 
Ю не

Ю не

Пропозиції ЩОДО усунення недоліків Iі
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 

Ліцензійних умов.___________________________________________________________



Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки 
в ід  «  О У  »  0 4  2021 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без р О З Г Л ї

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

ду

в

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  3874

Дата 17.02.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 270/0/9.5-21 Дата 24.02.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний за 

«Новояворівське вище профес 
училище»

<лад
ійне

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536969
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освіти 
діяльності щодо підготовки 
кваліфікованих робітників за 
професією 5122 Кухар

ьої

Ліцензований обсяг перепідготовка -  10 осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньї 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля
її
ч у

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

-відсутні копії затверджених в установленому порядку навчальних ш 
для провадження освітньої діяльності з пояснювальними записками до 
розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти, п 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провадж 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів Україні 
ЗО грудня 2015 р. №  1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постан< 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №  347) (далі -  Ліцен 
умови).
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2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отрим 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений н 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходж 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практикі 
не відповідає вимогами таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;

- у документі 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформація 
теми підвищення кваліфікації, а у окремих педагогічних працівників від< 
інформація про найменування закріплених навчальних дисциплін, щ< 
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов.
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закої 

Ліцензійних умов.
у та


