
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
0 ?  20 ^ / р. м- Київ № А

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

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Державного навчального закладу «Бахмутський цЬнтр
професійно-технічної освіти» від 31.03.2021 № 2901 про розширення
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технн ної) 
освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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 црнтр 

професійно-технічної освіти» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра Микола КИЗ ФМ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від« /Є  »  2021 р. № А.

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

в ід п о в ід н о  до  части н  п ер ш о ї і д р у го ї статт і 12 Зако н у  У кр аїн и  «П ро л іц ен зу в ан н я  вид]
го сп о д ар ськ о ї д іял ьн о ст і»  (дал і — Закон )
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Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 2901

Дата 31.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
518/0/9.5-21

Дата 13.04.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний зак 
«Бахмутський центр професії 
технічної освіти»

пад
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Ідентифікаційний код юридичної особи 02542283
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітнь 
діяльності щодо підготовки 
кваліфікованих робітників за 
професією 7241 Електромонтер з 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування
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Ліцензований обсяг первинна професійна підготовка - 
осіб
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Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньс 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгля,

ї
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1. 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 затверджених в установленому порядку навчальних пл 
для провадження освітньої діяльності з пояснювальними записками до і 
розроблених на основі державних стандартів професійно-технічної освіти, 
не відповідає вимогам підпункту 6  пункту 73 Ліцензійних умов провадже 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постано 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліценз 
умови).
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закон; 

Ліцензійних умов.
г та


