МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1 НАКАЗ
м. Київ
0G-

* * __________
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№

jys-л

1Іро залишення заяв без розгляду
Відповідно до абзаи> другого частини першої і частини другої статті
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
абзац) третього частини другої етапі 18 Закону України «Про фахову
передвищу О С В І І у»
11ЛКАЗУЮ:
1. Залишити
заяви
Київського
національного
торговельноекономічного університету для Хмельницького торговельно-економічного
коледжу Київського національного торговельно-економічного університету
від 22.04.2020 № 68, 69 про розширення провадження освітньої діяльності у
сфері фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що
додаються (додатки 1,2).
2. Департамен ту атес тації кадрів вищої кваліфікації (Кригнтоф С. Д.):
1) забезпечиш розміщення на офіційному вебсайті МОЇ 1 інформації
про прийня і е органом лі цензу вапня рішення;
2) повідомиш Київський національний торговельно-економічний
університез про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту а тест аітії кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра

Crop СТАДНИМ

Додаток і
до наказу Міністерства освіти і науки
від « v »
2020 р. № _
Підстави шлишення вщви про роппирення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду
відповідно до частини друїрї статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
госпсуі ареької діяльності» (далі - Закон)_________________

Них. № заяви юридичної особи І 68 СДЕБО
Нх. № заяви юридичної особи
729/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідент ифікаційний код юридичної особи
1Іанменуваппя відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Ідентифікаційний код відокремленого
ст руктурного підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діядьноет і. зазначений
юридичною оеобоїцл заяві про отримання
ліцензії

Дата 22.04.2020
Дата 28.04.2020
К иї вс ь к и й
на ц іо нал ьн и й
торговельно-економічний
університет
01 566117
Хмельницький торговельн 0 скономічний коледж Київського
національного торговельное ко но м іч но го у н іверс итету
01546706
Розш и рен ня
О С В ІТ Н Ь О Ї

проваджен 11 я
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І

ЩОДО

підготовки
фахівців у сфері
фахової передвищої освіти зі
спеціальності
241
Готельноресторанна справа у галузі знань
24 Сфера обслуговування
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду
1. 1Іідиисані документи, що додают ься до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закон} ):
- відсутні копії токументів. що підтверджують майнові п р а в о в а основні
засоби для здійснення навчального процесу па строк не менший необхідного для
завершення одного повного циклу освітньої діяльності для Хмельницького
торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельноекономічного університету за адресами: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, І 14;
вул. Тернопільська, 5 (порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови));
- у матеріалах справи с документи про вишу освіту Затерка Г. І.,
ІОпанаеюк II.І., а підтверджуючі документи про зміну прізвищ вищезазначених
членів проектної групи на І Іайдук Г. І. та Франків II. 1. відсутні (порушення
підпункту І 1 пупкт\ 64 Ліцензійних умов);
- відсутні відомості, що підтверджують зазначені для кожного члена
проектної групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена
проект ної групи відповідно до спеціальності (пункт 30 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації

керівника закладу освіти - ректора (порушення підпункту 12 пункту 64
Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутній докумен і про виїду освіту Гребінської С. І.,
одночасно з цим є документ про ви 11 їх освіту Іти шар С. І., а підтверджуючий
документи про змін) прізвища директора коледжу відсутній (порушення
ІІІДІ4> нк 1> 12 пунк'іу 64 Ліцензп|шх умов);
- відсутні відомості про загали і) площу приміщень, що використовується у
навчальному процесі, про забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями (таблиці 1, 2 додатку 9 до Ліцензійних умов, порушення
підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов).____ __ ____________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків _________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
І вимогами Закону та Л іцензійних умов.
____
____________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від« ^ » _
2020 р. №
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності \ сфері фахової передвишої освіти без розгляду
відповіднії до частими другоїстат іі 12 Закону України «1 Іро ліцензування видів
і осподфської діяльності» (далі Закон)

Вих. № заяви юридичної особи і 69 СДКЬО
Вх. № заяви юридичної особи
728/0/9.5-20
Найменування юридичної осоои
Ідентифікаційний код юридичної особи
1Іайменування відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Ідеш иф ікаці й ниті код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльност і. зазначений
юридичною оеобокуу заяві про отримання
ліцензії

Дата 22.04.2020
Дата 28.04.2020
К иївс ы<и й
націонал ьн и й
торговельно-економічний
університет
01566117
Хмельницький то р го вел Ь Н 0економічний коледж Київського
11а ц іо нал ьно го торг овел ь ное ко ном іч ного у и іверситету
01546706

Розширення
про вадже н ня
освітньої
діяльності
щодо
підготовки
фахівців у сфері
фахової передвишої освіти зі
спеціальності 073 Менеджмент у
галузі знань 07 Управління та
адміністрування
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвишої освіти без розгляду
1. І Іідписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутні копії юкументів. шо підтверджують майнові праве на основні
засоби для здійснення навчального процесу па строк не менший необхідного для
[завершення одного повного циклу оевіїньої діяльності для Хмельницького
торговельно-економічного__коледжу Київського національного торговельноекономічного університету за адресами: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, І 14;
вул. Тернопільська, 5 (порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов
[провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови));
- відсутні відомості, іцо підтверджують зазначені для кожного члена
проектної групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена
проектної групи відповідно до спеціальності (пункт 30 Ліцензійних умов) у
документ і 13 ліцензійної справи;
- відсут ні копії докуч мент ів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
ікерівника заклад) освіти
рекгора (порушення підпункту 12 пункту 64
Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутній документ про вищу освіту Гребінської С. І.,

одночасно з цим є документ про вишу освіту Гончар С. І., а підтверджуючий
[документи прб зміну прізвища директора коледжу відсутній (порушення
(підпункту 12 пункту 64 Ліцензійних умов);
- відсутні відомості про загальну площу приміщень, що використовується у
[навчальному процесі, про забезпечення приміщеннями навчального призначення
та іншими приміщеннями, про фшіальпу інфраструктуру (таблиці І, 2, 5 додатку 9
[до.Ліцензійних умов, порушення підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов);
- відсутні відомосіі про перелік фахових періодичних видань (таблиця З
додатку 1 1 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 64 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
|(ііу и к і 2 частини другої статті 12 Закону):
- відомосіі про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
[довідковою та іншою навчальною літературою, складені не за встановленою
формою (таблиця 2 додатку 1 1 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9
пункту 64 Ліцензійних умов);
- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики за
зазначеною спеціальністю не містять даних про строк дії угод про проходження
практики ( таблиця 2 додатку 10 ю Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту
І64 Ліцензійних умов).
__________________
Пропозиції щодо усунення недоліків
______
_____
І Іодати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.

