
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
£6 20 Л  / м. Київ №  —  /і

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 па 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити заяву Державного навчального закладу «Регіональний центр 
професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» рід  
09.04.2021 № 5488 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти шляхом збільшення ліцензованого 
обсягу 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 «Регіональний центр 

професійної освіти інноваційних технологій будівництва та промисловості» про 
прийняте органом ліцензування рішення.

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

Міністр Сергій ШКАРДн І



Додаток
до наказу^Міністерства освіти і науки 
від « /<Р » /4Г 2021 р. № 'Т Я -л

Підстави залиш ення 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 юридичної особи 
ЄДЕБО № 5488_____________
Вх. № заяви юридичної особи 561/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг

Дата 09.04.202 Г
Дата 19.04.2021
Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної 
освіти інноваційних технологій 
будівництва та промисловості»
02547820
Збільшення ліцензованого обсягу 
щодо підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7212 
Електрозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах
Первинна професійна підготовка 
90 осіб (з 30 до 90 осіб)

Підстави для залиш ення заяви про розширення провадження освітньої 
діял ьності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

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

відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального 
плану з пояснювальною запискою до нього (порушення підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчальних 
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 69 Ліцензійних умов)._________________ ;

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії, оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою’або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутнє подання в описовій формі Обгрунтування достатньої кількості 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 
обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі 
таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка
17 до Ліцензійних умов (Документ № 7 ліцензійної справи).___

__Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 

Ліцензійних умов.___________________________________________________


