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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

у/* ?  20^  р. № 9 ? ' ^ -

Про залиш ення заяв без розгляду

ІЗідповідно до частин перш ої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням вимог 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві полож ення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню  і пош иренню  коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»

Н АКАЗУЮ :

1. Залиш ити заяви Державного навчального закладу «Лиснянський 
професійний аграрний ліцей» від 09.07.2021 №  5991, 5993, 5992, 5990 про 
розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаю ться 
(додатки 1-4).

2. Д епартаменту атестації кадрів вищ ої кваліф ікації (Криш тоф С.):
1) забезпечити розміщ ення на офіційному вебсайті М ОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Держ авний навчальний заклад «Лиснянський професійний 

аграрний ліцей» про прийняте органом ліцензування ріш ення.
3. К онтроль за виконанням цього наказу покласти на заступника М іністра 

з питань європейської інтеграції В ітренка А.

М іністр



Додаток 1
до наказу М іністерства освіти і науки 
від « У  У  » 2021 р. №  5 ?

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 ЄДЕБО  №  5991 Дата 09.07.2021
Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1434/0/9.5-21

Дата 14.07.2021

Найменування ю ридичної особи Держ авний навчальний заклад 
«Лисянський професійний аграрний
ліцей» ________

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02548630

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною  особою  у заяві про 
отримання ліцензії__________________

5141 М анікю рник

Ліцензований обсяг П ервинна професійна підготовка 
осіб

30

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
_діяльнос гі 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):

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови);

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті всієї 
інформації та документів наявна не в повному обсязі, згідно із додатком 40. що не 
відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59 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):

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» за переліком показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 37 Ліцензійних умов.___________________________

____________________Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 

Ліцензійних умов.__________________________________________________________________



до наказу М іністерства освіти і науки 
від « '/•у » _ 2021 р. №  9т '-л-

Додаток 2

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 ЄДЕБО  №  5993 Дата 09.07.2021
Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1432/0/9.5-21

Дата 14.07.2021

Н айменування ю ридичної особи Д ерж авний навчальний заклад 
«Лисянський професійний аграрний 
ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02548630

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною  особою  у заяві про 
отримання ліцензії

5141 М анікю рник

Ліцензований обсяг професійно-технічне навчання -  15 осіб
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):

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови);

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті всієї 
інформації та документів наявна не в повному обсязі, згідно із додатком 40, що не 
відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59 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):

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» за переліком показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 37 Ліцензійних умов.__________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та



Додаток З
до наказу М іністерства освіти і науки 
від « У  У » 2021 р. №  <-

Підстави залишсші5і заяви про розширення провадження освітньої
, діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розг ляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. №  заяви ЄДЕБО  №  5992 Дата 09.07.2021
Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1433/0/9.5-21

Дата 14.07.2021

Н айменування ю ридичної особи Д ерж авний навчальний заклад 
«Лисянський професійний аграрний
ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02548630

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною  особою  у заяві про 
отримання ліцензії

5141 Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензований обсяг професійно-технічне навчання -  15 осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 

діяль но сіру сфері ир офесійної (нрофесійно-тех ІІНШОЇ) 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):

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови);

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації 
та документів наявна не в повному обсязі, згідно із додатком 40, що не відповідає 
вимогам підпункту 11 пункту 59 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):

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» за переліком показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 37 Ліцензійних умов;

- відсутня таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
та майданчиків...», оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи наявна за

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та



Додаток 4
до наказу М іністерства освіти і науки 
від « / • ?  » 2021 р. №  5&' ■

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 ЄДЕБО  №  5990 Дата 09.07.2021
Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1435/0/9.5-21

Дата 14.07.202:

Н айменування ю ридичної особи Д ерж авний навчальний заклад
«Лисянський професійний аграрний
ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02548630

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною  особою  у заяві про 
отримання ліцензії__________________

5141 Перукар (перукар-модельєр)

Ліцензований обсяг , П ервинна професійна підготовка -  30 
осіб

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):

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 
що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі -  Ліцензійні умови); *

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації 
та документів наявна не в повному обсязі, згідно із додатком 40, що не відповідає 
вимогам підпункту 11 пункту 59 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):

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками» за переліком показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 37 Ліцензійних умов;

- відсутня таблиця 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
та майданчиків...», оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи наявна за

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати заяву та 

Ліцензійних умов.
документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та


