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Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону Укра1НИ
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням в:і мог
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 Військової частини А2641 від 29.03.2021 № 5347
про
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професій ної
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаютьр я.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Військову частину А2641 про прийняте органом
ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Микола КИ: ИМ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « /4 »
0?
2021 р. № 4 # - А
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадженні і
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відп овід н о до частин п ер ш о ї і д р у го ї статті 12 Закон у У країн и «П ро л іц ен зу ван н я ви ;ів
госп о д ар сько ї д іял ьн о сті» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 5347
Вх. № заяви юридичної особи 496/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії
Ліцензований обсяг

Дата 29.03.2021

Дата 07.04.2021
Військова частина А2641
24982999
Започаткування професії
8332
Машиніст
кр< на
автомобільного
професійно-технічне навчанн ї 100 осіб
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на проваджені ІЯ
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіт и
без розгляду
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширеї ІНЯ
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пунк' - 1
частини другої статті 12 Закону):
- відсутня пояснювальна записка до навчального плану, що не
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провадже ІНЯ
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра їни
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесені ми
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 3 47)
(далі - Ліцензійні умови);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфік 1ЦІЇ
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункт) 73
Ліцензійних умов;
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви зро
отримання ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Зак< ну,
складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язк ово
вносяться до них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статт 12
Закону):
- у документі № 7 електронної ліцензійної справи у окре л и х
педагогічних працівників відсутня інформація про отриману осі іту,
спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію, теми підвищення кваліфік ції,
документ, який отримано за результатами проходження підвищу ння
кваліфікації,
- 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 навчальн их
дисциплін та виробничого навчання на певному рівні професій] юї
(професійно-технічної) освіти», що не відповідає вимогам додатка 18 ДО
Ліцензійних умов;
- відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання ^ ЛЯ
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, і ля
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закла ДУ
за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнай ня
використовується (порушення вимог додатка 17 до Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійн их
умов.

