
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 S  2 0 ^ / р. мКиїв №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої етап 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу 
третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу осв ту» 
та з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положеі ня» 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра пи, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Державного вищого навчального закладу «Київський 

коледж будівництва, архітектури та дизайну» від 12.02.2021 № 3640 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої ос 
без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний вищий навчальний заклад «Київський колфд 

будівництва, архітектури та дизайну» про прийняте органом ліцензува 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Minier 
питань європейської інтеграції (Вітренко А.).
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « -/«і » £>3 2021 р. № -■*-

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої| 
діяльності ліцензіагу у сфері фахової передвиїцої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
Є ДЕ БО 3640
Вх. № заяви юридичної особи 
236/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг

Дата 12.02.202;

Датаї 6.02.202

Державний вищий навчальний заклад 
«Київський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»_____________
01275940

Збільшення ліцензованого обсягу Ьа 
спеціальністю 073 Менеджмент гал д з і 
знань 07 Управління та адмініструванні у 
сфері фахової передвиїцої освіти
60 осіб (на рік)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньо] 
__ діяльності ліцензіа гу у сфері фахової передвиїцої освіти без розгляду

Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадженім 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті |2 
Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутня інформація про забезпечення доступності До 
навчальних приміщень осіб - з інвалідністю та інших маломобільних грдп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груш) 
та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правилі і 
стандартів (порушення вимог пункту 53 Ліцензійних умов);

- відсутнє обгрунтування достатності обладнання для провадження освітньЬї 
діяльності за спеціальністю, що ліцензується для заявленого ліцензованої о 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнанії» 
використовується, що не відповідає вимогам таблиці 3 Додатку 9 до Ліцензійні 
умов (Документ № 6 ліцензійної справи);

- відсутня копія наказу МОН «Про закріплення державного майна...» ві|і 
03.11.2017 № 1449, що зазначений в таблиці 1 «Інформація про загальну площ 
приміщень...» (порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно р 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._________________________________


