МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 аС/ р.

м - Київ

№

*

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

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Підприємства «Центр СПБ» від 03.03.2021 № 4317 про
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додають :я.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Підприємство «Центр СПБ» про прийняте органом
ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

Сергій ШКАР. ІЕТ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « А А - » 0 ^
2021 р. № А

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відп овід н о до частин перш ої і д р у го ї статті 12 Закону У країни «П ро л іц ен зуван н я вид ів
госп о д ар сько ї д іял ьн о сті» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4317
Вх. № заяви юридичної особи 359/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2021
Дата 15.03.2021
Підприємство «Центр СПБ»
02548860
Започаткування професії
5169 Охоронець
професійно-технічне навчанш : —
100 осіб

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на проваджена я
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіт; і
без розгляду
1. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви п зо
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закон У»
складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язкс во
вносяться до них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12
Закону):
відсутнє документальне підтвердження доступності навчальн их
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населені І Я ,
зокрема щодо безперешкодного доступу до будівлі, навчальних кла :ів
(груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних но{ м,
правил і стандартів, що повинно бути документально підтвердже но
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який Nає
кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на
проведення зазначених обстежень за адхзесою: м. Одеса, вул. Отамг на
Г оловатого 24 (пункт 69 Ліцензійних умов провадження освітні »ої
діяльності, затверджених постановою КаЄ інету Міністрів України від зо
грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і допов неннями, внесеними постанов« ) Ю
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2()18 року № 347));
- навчальний план з професійно-технн т о г о навчання не затверджен нй
відповідно до вимог статті 34 Закогіу України «Про професій ну
(професійно-технічну освіту», що не відлов ідає вимогам підпункту 6 п у т ту
73 Ліцензійних умов, а також відсутня інфо рмація про строк навчання;
відсутня інформація про загальну кіль»кість педагогічних працівникі >У
таблиці 1 «Загальна інформація про забез печення педагогічними кадра ли
для провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійі отехнічної) освіти за професією», що не відп овідає вимогам таблиці 1 додат ка
16 до Ліцензійних умов;

відсутня інформація у документі 7 електронної ліцензійної справи п ю
спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію педагогічних працівник В ,
кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, закріплені дисциплін и,
що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;
відсутні таблиці 2 та 3 матеріально-технічного забезпечення, що яе
відповідає вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов;
відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання д ля
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, д ля
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закла ДУ
за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнай ля
використовується (порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);
- відсутня
інформація
про
наявність
навчально-методично го
забезпечення за видами професійно-практичної підготовки у таблиці 1
«Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробниче го
навчання на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти», і до
не відповідає вимогам таблиці 1 додатка 18 до Ліцензійних умов);
відсутні таблиці 2 та 3 навчально-методичного забезпечення, що яе
відповідає вимогам додатка 18 до Ліцензійних умов;
- відсутні таблиці 2 та 3 інформаційного забезпечення, що не відповц ає
вимогам додатку 19 до Ліцензійних умов;
- таблиця 1 «Відомості про наявність бібліотеки» за найменуванням та
переліком показників не відповідає вимогам таблиці 1 додатка 19 ДО
Ліцензійних умов;
- Положення про відділення професійного-технічного навчання та
підвищення кваліфікації робітничих кадрів ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕП Р
СПБ» не погоджено відповідно до вимог статті 9 Закону України «П зо
професійну (професійно-технічну) освіту».

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійн их
умов.

