
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

б>9. 20 / / р . №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 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 (СОУЮ-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Подільський навчально-технічний центр» від 30.06.2021 № 6612 про 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що 
додаються (додаток).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОЇ 1 інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю «І Іодільський 

навчально-технічний центр» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на *циректора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.).

Міністр

І



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 03 » - <р У 2021 р. № ТУ -  « - н

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

без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів

_________________________господарської діяльності» (далі -  Закон)____________________
Вих. № заяви юридичної особи Дата 30.06.2021
ЄДЕБО 6612__________________
Вх. № заяви юридичної особи Дата 30.06.2021
1368/0/9.5-21
Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Подільський 
навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
8162 Машиніст (кочегар) котельні 
(професійно-технічне навчання)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності 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):

- відсутній акт прийому-передачі до договору оренди від 29.09.2020 р. № 34, 
що передбачений вимогами підпункту 4.1 зазначеного договору (порушення 
підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутні відомості про забезпечення навчальними матеріалами для навчання
на виробництві (порушення підпункту 8 пункту 59 Ліцензійних умов, таблиця З 
додатку 39 до Ліцензійних умов). *

2. Заява або хоча б один з документів, що додаєтьея 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 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
зокрема про адреси на веб-сайті ліцензіата або коментар щодо причини 
нерозміщення зазначеної інформації (порушення підпунктів 11, 1, 2 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про розряд за професією 8162 Машиніст (кочегар) 
котельні у майстра виробничого навчання Струкова С. В. (порушення підпункту 
5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 
освітньої діяльності з професії складені не за встановленою формою (порушення 
підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов, таблиця 2 додатку 36 до Ліцензійних



умов);
- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності складені не за встановленою формою 
(порушення підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов, таблиці 1 і 2 додатку 37 до 
Ліцензійних умов);

, - відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
складені не за встановленою формою (порушення підпункту 7 пункту 59
Ліцензійних умов, таблиця 1 додатку 38 до Ліцензійних умов)._________________І
_________________ Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов._____  _________________________  ______


