МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Про залишення заяв без розгляду
Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону Укріїни
«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 заяви Державного навчального закладу «Бахмутський щ нтр
професійно-технічної освіти» від 18.03.2021 № 2900, 2903 про розшир« ння
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-техні чЦої)
освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються (додатки 1, 2).
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний навчальний заклад «Бахмутський ц єнтр
професійно-технічної освіти» про прийняте органом ліцензування рішення
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міні|;;тра
з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Т.в.о. Міністра

Микола КИЗ ИМ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від « 0 »
2021 р. № ^ -7/
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 виді
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 2900
Вх. № заяви юридичної особи 444/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 18.03.2021

Дата 30.03.2021
Державний
навчальний
заісііад
«Бахмутський центр професіїдаотехнічної освіти»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02542283
Вид освітньої діяльності, зазначений
Розширення провадження освіті иьої
юридичною особою у заяві про отримання діяльності щодо підготовки
кваліфікованих робітників за
ліцензії
професією 7435 Закрійник
первинна професійна підготовкг 1—
Ліцензований обсяг
30 осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження о с в і т н ь і |ї
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля РУ
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розшире Іння
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 часі ини
другої статті 12 Закону):
- відсутня пояснювальна записка до навчального плану, що не в і д п о е їдає
вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провадження освіт кьої
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО гр^ гдня
2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабш іету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови),
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримі ІННЯ
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений н г за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
таблиця
1 "Інформація про загальну площу приміщень, що
використовуються під час освітнього процесу" за переліком показникі] не
відповідає вимогам таблиці 1 додатка 17 до Ліцензійних умов;
- відсутня таблиця 1 "Навчально-методичне забезпечення навчалі>них
дисциплін та виробничого навчання.. ", що не відповідає вимогам додатка 18 до
Ліцензійних умов;
- у документі № 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформація про
наявність кваліфікаційної категорії, підвищення кваліфікації, дисципліни, які
будуть викладати педагогічні працівники, а також у окремих педагогівІНИХ
працівників відсутня інформація про спеціальність отриманої освіг и і
кваліфікацію, що передбачено вимогами таблиці 2 додатка 16 до Ліцензії[НИХ
умов.
Пропозиції щодо усунення недоліків
І
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закор у та
Ліцензійних умов.
і

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « /-3 »
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 видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

В их. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 2903
Вх. № заяви юридичної особи 443/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 18.03.2021

Дата 30.03.2021
Державний
навчальний
зак:рад
«Бахмутський центр професіїшотехнічної освіти»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02542283
Розширення провадження освітгІІЬОЇ
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання діяльності щодо підготовки
кваліфікованих робітників за
ліцензії
професією 5123 Офіціант
Ліцензований обсяг
первинна професійна підготовка 1—
ЗО осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньс |ї
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля У
1. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отрима Іння
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений ш за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- відсутні таблиця 2 "Забезпечення приміщеннями навчального, навчалі >новиробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за
відповідною професією" та таблиця 3 "Обладнання навчальних, навчалі >новиробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією певі юго
рівня", що не відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умов;
- відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадж^ ння
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявлеї юго
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіті і за
іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладш іння
використовується, що не відповідає вимогам додатка 17 до Ліцензійних умо
- у документі № 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформація про
наявність кваліфікаційної категорії, підвищення кваліфікації, дисципліни! які
будуть викладати педагогічні працівники, а також у окремих педагогіч них
працівників відсутня інформація про отриману освіту або про спеціальн ість
отриманої освіти і кваліфікацію, що передбачено вимогами таблиці 2 додаті! а 16
до Ліцензійних умов.
(
Пропозиції щодо усунення недоліків
|
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закой;у та
Ліцензійних умов.
І

