МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20^ / р.

м Київ

№

4 0

-

Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону Укр аши
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням в і мог
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України <1 Іро
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямовани) на
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)>
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Державного навчального закладу «Умаї ісь кии
професійний ліцей» від 05.03.2021 № 4594 про розширення провадяче ПНЯ
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) ОСВІТІ без
розгляду згідно з підставами,' що додаються.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформаці' про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний навчальний заклад «Уманський профес 1 Л ІН И
ліцей» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міі сгра
з питань європейської інтеграції Ві гренка А.

Т. в. о. Міністра

Віра РОІ ОВД

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « **«£»

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 ви;|ів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4594 ____________
Вх. № заяви юридичної особи 379/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії

Дата 05.03.2021
Дата 17.03.2021
Державний
навчальний
заклад
«Уманський професійний л іцей:
02548587
Розширення провадження освітрьої
ДІЯЛЬНОСТІ

ЩОДО

П ІДГО'ГС ІЗк и

кваліфікованих
робітників
за
професією 7412 Кондитер
Первинна професійна підготов!
Ліцензований обсяг
30 осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини
другої статті 12 Закону):
відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіа^а за
попередній 2020 рік, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 73
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 тррвня
2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови);
відсутні копії документів, що підтверджують право власності,
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення ионного
циклу освітньої діяльності (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних
умов);
відсутня копія пояснювальної записки до навчального плану (порушення
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов).
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений ше за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться д ф н и х
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- відсутнє подання в описовій формі Обгрунтування достатньої кіл Якості
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що
ліцензується, для заявленоїю ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензозЬнсго І

обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному прои есі
таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці 3 Дода гка
17 до Ліцензійних умов (Документ № 9 ліцензійної справи).
Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та
Ліцензійних умов.
J

