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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
У ^ _ ^ _ 2 0 ^ р .

мКиї в

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 (СОУШ: 19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Чорноморського національного університету імені
Петра Могили від 27.08.2020 № 02/526-07 про розширення провадження
освітньої діяльності у сфері ГІІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою
освітою без розгляду згідно з підставами, що додаються.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Чорноморський університет імені Петра Моїшли про
прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Т. в. о. Міністра

Сергій ШКАРЛЕТ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « Ю » 09 2020 р. № <9/9-и
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
• діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
без розгляду
відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
_________________ господарської діяльності» (далі Закон)________________

Вих. № заяви юридичної особи
02/526-07
Вх. № заяви юридичної особи
1332/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Дата 27.08.2020
Дата 02.09.2020

Чорноморський
національний
університет імені Петра Могили
Ідентифікаційний код юридичної особи
23623471
Розширення провадження освітньої
Вид освітньої діяльності, зазначений
діяльності
щодо
підготовки
юридичною особою у заяві про отримання
фахівців у сфері післядипломної
ліцензії
освіти для осіб з вищою освітою за і
спеціальністю 222 Медицина у
галузі знань 22 Охорона здоров’я
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
без розгляду
1. 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
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- заява здобувана ліцензії складена не за формою (заявлена освітня послуга не
відповідає Ліцензійним умовам) (додаток 1 Ліцензійних умов, порушення пункту
46 Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти відсутня актуальна інформація
про проектну групу (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);
л
в таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що
використовуються у навчальному процесі» не вірно зазначено найменування
власника майна (таблиця 1 додатку 4 до Ліцензійних умов, порушення підпункту
7 пункту 46 Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у
сфері післядипломної освіти через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО;
2. усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.

