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Про залишення заяви без розгляду

м. Київ

№

І

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-1ф »
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Державного професійно-технічного навчального
закладу «Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та
ресторанного сервісу» від 05.04.2021 № 5461 про розширення провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 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 професійно-технічний навчальний [заклад
«Криворізький центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та
ресторанного сервісу» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
з питань європейської інтеграції Вітренка А

Міністр

Сергій ШКАРЛЕТ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки І
від « 2 0 2 1
р. №
З?
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)

Вих. № заяви 5461
Вх. № заяви юридичної особи
533/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Дата 05.04.2021
Дата 15.04.2021
Державний
професійно-техні 4ний
навчальний заклад «Криворізький ьфнтр
професійної освіти робітничих к ащрів
торгівлі та ресторанного сервісу»
01566502

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений 7412 Пекар
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії
Ліцензований обсяг
первинна професійна підготовка - 751осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітні Іої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгл рду
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розшир Іення
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 час [Т И Н И
другої статті 12 Закону):
-відсутній навчальний план, затверджений в установленому порядку, який
розроблений на основі державного стандарту професійно-технічної освіті [, що
не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провад>і ення
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів У країн и від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постам овою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі - Ліцей зійні
умови).
|
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про
отримання ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону, складі ений
не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносятв ся до
них згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
-в документі № 7 електронної ліцензійної справи відсутня інформаціїІ про
дисципліни, які будуть викладати Медвєдєва М. С., Кирийчук О . р.,
Сисоєва О. В., а також про здобуту освіту в Медвєдєвої М. С., що не відп© відає
вимогам таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов.
|
Пропозиції щодо усунення недоліків
І
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закф зу та
Ліцензійних умов.
І

