
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03  20м  Р. м К и ї в

Про залишення заяви 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 « Іро 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)>:

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Державного професійно-технічного навчальц 
закладу «Софіївський професійний ліцей» від 22.02.2021 № 147 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері професій 
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додають«

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний професійно-технічний навчальний за: 

«Софіївський професійний ліцей» про прийняте органом ліцензування рішеї
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на дирекі 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С.
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Міністр Сергій Ш КАРІЕТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « о Г  » р. № З о ґ

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування виді в 
______________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)______________________

Вих. № заяви юридичної особи 147 Дата 22.02.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
283/0/9.5-21

Дата 26.02.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічі 
навчальний заклад «Софіївсьі 
професійний ліцей»
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Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21902126

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки 
кваліфікованих робітників за професієк 
6131 Робітник фермерського господарю ва

Ліцензований обсяг за ліцензією 30 осіб
Збільшення ліцензованого обсягу Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка - збільшення з 30 до 60 
осіб

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освіті 
діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) у сфері професії 
(професійно-технічної) освіти без розгляду
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1. Підписані документи, що додаються до заяви про розшире 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 част 
другої статті 12 Закону):

-відсутні копії затверджених в установленому порядку навчальних плаг 
професійно-технічного навчання та підготовки кваліфікованих робітникі 
пояснювальними записками до них, розроблених на основі держав 
стандартів професійно-технічної освіти, що не відповідає вимогам підпункг 
пункту 73 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затвердже 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 
змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів Укр; 
від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови);

-відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувач 
попередній рік, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 73 Ліцензій 
умов.
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та

Ліцензійних умов.


