
М ІН ІС ТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 -3  20 р. м. Київ

№

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

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяви Західно-Донбаського професійного ріцею 
від 05.03.2021 № 4346, 4345, 4344 та від 04.03.2021 № 4343, 4342, 434І1 про 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються 
(додатки 1-6).

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Західно-Донбаський професійний ліцей про прийняте 

органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника М|ністра 

з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр Сергій ПЖДРЛЕТ



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від « 2021 р. № ^

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 ві
господарської діяльності» (далі -  Закон)

1ШВ

Вих. № заяви 4346 Дата 05.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 366/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професі 

ліцей
йЕий

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

7212 Електрогазозварник

Ліцензований обсяг первинна професійна підготов* 
60 осіб

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітні 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл

,Ьї
іду

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 документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфі 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постан< 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із зміна 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 т{ 
2018 року № 347) (далі — Ліцензійні умови).

Ьння
гини

кації 
1 73 
Ьвою 
ми і 
іавня

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви 
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, склад 
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносятн 
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи у окремих педагог! 
працівників відсутня інформація про закріплені дисципліни, підвиїт 
кваліфікації, а також освіта не підтверджена документом про освіту, 11 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутні таблиці 1 та 2 матеріально-технічного забезпечення, в і 
відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;

-у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проход: к 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження праї :г 
що не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;

-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провад к 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заяв.) е 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за п г 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використов /<
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(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);
-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осі 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкоді 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відпові, 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимо 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріалі 
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року.
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону 

Ліцензійних умов.
1 та



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

Додаток 2 і
до наказу Міністерства освіти і науки
від » 0 3  2021 р. № 3&

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

Вих. № заяви 4345 Дата 05.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 367/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професій 

ліцей
|шй

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

5220 Продавець продовольчих 
товарів

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовкг 
30 осіб

1 —

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітиш 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля

Iі
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 документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфік 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт; 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постано 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із зміна* 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 тр: 
2018 року № 347) (далі — Ліцензійні 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): І 

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи у окремих педагогії 
працівників відсутня інформація про закріплені дисципліни, про ] 
підвищення кваліфікації, а також освіта не підтверджена документом про осі 
що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 матеріально-технічного забезпечення, що не відпов 
вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов; [ 

-відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчаль 
дисциплін та виробничого навчання..», що не відповідає вимогам додатка 1 
Ліцензійних умов; 1 

-у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходжіе 
практики» відсутня інформація про наявність угод на проходження прані 
для професії 5220 Продавець продовольчих товарів 4 розряду про строк діїг 
про проходження практики, що не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 1
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Ліцензійних умов;
-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 

освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовуєтеся 
(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимогам 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріалами
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року._____________

____________________Пропозиції щодо усунення недоліків______________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон)! та 

Ліцензійних умов.____________________________________________________



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

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
від 2021 р. № £ €  - І

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

Вих. № заяви 4344 Дата 05.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 368/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професій 

ліцей
[НИЙ

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

7241 Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткувгіння

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовкг 
60 осіб

і —

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь« 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля

ії
РУ

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

-відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфії 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт; 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постане 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із зміна! 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 тр 
2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови).

Іння
мни

ації 
[ 73 
вою 
ІИ і 
ІВНЯ

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):

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформація 
наявність у окремих педагогічних працівників відсутня інформація 
закріплені дисципліни, підвищення кваліфікації, відсутня інформація 
отриману освіту у Бечко Н. Б., а також освіта не підтверджена документом 
освіту, що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 матеріально-технічного забезпечення, що не відпов 
вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;

-у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходян 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практф 
також відсутня інформація про наявність угод на проходження практики 
професії 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткуф 
4 розряду, що не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних уіи 

-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадж*
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освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за іншими 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовуєтеся 
(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осіЬ з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимогам 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріалами
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року._____________

____________________Пропозиції щодо усунення недоліків______________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон)! та 

Ліцензійних умов.____________________________________________________



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

Додаток 4 І
до наказу Міністерства освіти і науки
від««?.?» 0 3  2021 р.№ <-А

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

Вих. № заяви 4343 Дата 04.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 369/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професій 

ліцей
[НИЙ

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного 
забезпечення

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовк. 
40 осіб

Т  —

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля

ії
РУ

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

-відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфії 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт; 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постане 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінаї 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 тр 
2018 року № 347) (далі — Ліцензійні умови);

-відсутня освітньо-кваліфікаційна характеристика за професією ] 
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення І категорії, ш 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов. ,
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2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви 1 
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, склад 
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносять«  ̂
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи у окремих педагогії 
працівників відсутня інформація про закріплені дисципліни, підвий* 
кваліфікації, а також освіта не підтверджена документом про освіту, п* 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 матеріально-технічного забезпечення, що не відпое 
вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчали 
дисциплін та виробничого навчання..», що не відповідає вимогам додатка 1 
Ліцензійних умов;

-у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходж«
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практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практик! і, а 
також відсутня інформація про наявність угод на проходження практики для 
професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 
І категорії, що не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних уме в;

-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявлен )го 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за інші ми 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовуєт ься 
(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осір з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкоді іий 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимогам 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріалами 
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року._____________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон) 

Ліцензійних умов.____________________________________________________
та



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

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
від ^  2021 р.№  ^  - А

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

Вих. № заяви 4342 Дата 04.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 370/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професій 

ліцей
|шй

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

8211 Оператор верстатів з 
програмним керуванням

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовка 
30 осіб

1 —

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньі 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля

|ї

ГУ3. Підписані документи, що додаються до заяви про розшир« 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 часі 
другої статті 12 Закону):

-відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфІБ 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт; 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постано 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із зміна? 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 тр; 
2018 року № 347) (далі — Ліцензійні умови).
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4. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви 
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, склад^ 
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносятьа 
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи у окремих педагогії 
працівників відсутня інформація про отриману освіту і кваліфікі 
Лавренко Н. О., відсутня інформація про закріплені дисципліни, підвищ 
кваліфікації, а також освіта не підтверджена документом про освіту, щ 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 матеріально-технічного забезпечення, що не відпо® 
вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчаль 
дисциплін та виробничого навчання..», що не відповідає вимогам додатка 1 
Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 3 «Забезпечення програмами і базами для проходхж 
практики» для професії 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 
не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов; |
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-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для проваджеі 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за інш 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовує 
(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкоді :ий 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відпов 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимо 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріал« 
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року.____________
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон} 

Ліцензійних умов.____________________________________________________
та



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « сЗЗ  » &3 2021 р. № 3  £ -

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл* ду

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

в

Вих. № заяви 4341 Дата 04.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 371/0/9.5-21 Дата 15.03.2021
Найменування юридичної особи Західно-Донбаський професій 

ліцей
ІИЙ

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541355
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

8211 Верстатник широкого 
профілю

Ліцензований обсяг первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньс 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля,

ї
(У

5. 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 документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфік 
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт) 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постано 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінаїу 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 трг 
2018 року № 347) (далі — Ліцензійні умови).
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6. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви 
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складе 
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносятьс 
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

-в документі № 7 електронної ліцензійної справи у окремих педагоги 
працівників відсутня інформація про отриману освіту і кваліфікацію Роуш А 
відсутня інформація про закріплені дисципліни, підвищення кваліфікац: 
також освіта не підтверджена документом про освіту, що не відповідає вим( 
таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 матеріально-технічного забезпечення, що не відпое 
вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;

-відсутня таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення навчалі 
дисциплін та виробничого навчання..», що не відповідає вимогам додатка 1 
Ліцензійних умов;

-у таблиці 3 «Забезпечення програмами і базами для проходж« 
практики» відсутня інформація про строк дії угод про проходження практ 
що не відповідає вимогам таблиці 3 додатка 18 до Ліцензійних умов;
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-відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для проваджеі 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявлен 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу за іншг 
професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання використовуєт 
(порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про доступність навчальних приміщень для осі 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкоді 
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів інфраструктури відлові, 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимо 
пункту 69 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що повноваження директора за матеріал« 
електронної ліцензійної справи закінчилися 30.06.2015 року.
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон} 

Ліцензійних умов.
та


