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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№

№ & / -

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті! 12 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу 
третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передвиїцу освії у» 
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 хворюби 
(COVID-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» від 09.03.2021 № 4595 Ііро 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти 
без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте орган ом  ліцензування рішення;
2) повідомити Державний професійно-технічний навчальний занлад 

«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» про прийняте органом 
ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з 
питань європейської інтеграції (Вітренко А.).

Т. в. о. Міністра



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «_<£*£» <рх'/ _2021 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
СДЕБО 4595
Вх. № заяви юридичної особи 
378/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг

Дата 09.03.2021

Дата 17.03.2021

Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Вінницьке вище 
професійне училище сфери послуг»
03065951

Збільшення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 181 Харчові технолопії 
галузі знань 18 Виробництво у сфе| 
фахової передвищої освіти
ЗО осіб (на рік)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньо'! 
__ діяльності ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

Підписані документи, що додаються до заяви про розширення 
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частими 
другої статті 12 Закону), а саме:

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіаіга 
за попередній 2020 рік (порушення вимог підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних 
умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (порушення вимог підпункту 12 пункту Е>4 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчальнгх 
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 (порушення вимог пункту 53 Ліцензійних умов);

- відсутня таблиця 4 додатку 9 Ліцензійних умов «Обладнаная,
устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютеріїих 
лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальнііст|о» 
(порушення вимог підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов).__________

__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків_______
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________| З


