МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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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 на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Закарпатської області від 28.08.2020 № 1289 про
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
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 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Закарпатської області 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 « /(■ ' » 'ОЗ 2020 р. № ЛЛР- *
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 1289_____________
Вх. № заяви юридичної особи
1334/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Дата 28.08.2020
Дата 03.09.2020
Навчально-методичний центр цивільного
захисту та безпеки життєдіяльності
Закарпатської області_________________
26100561

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений започаткування провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти
юридичною особою у заяві про
для осіб з вищою освітою з підвищення
отримання ліцензії
кваліфікації
за
спеціальністю
263 Цивільна безпека
50 осіб (з урахуванням строків навчання)
ліцензований обсяг
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
__________________для осіб з вищою освітою 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):
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів
проектної групи (у документ 6 електронної ліцензійної справи не завантажено
відповідні документи) (порушення підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови));
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (у документ 10 електронної ліцензійної справи не
завантажено відповідні документи) (порушення підпункту 11 пункту 46
Ліцензійних умов);
- відсутній текстовий опис щодо використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів,
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах (порушення підпункту 9
пункту 46 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
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
концепція освітньої діяльності за переліком показників не відповідає

вимогам підпункту 5 пункту 46 Ліцензійних умов, зокрема відсутня інформація
про загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи та строк навчання, професійні стандарти, на
дотримання яких планується спрямувати навчання, орієнтований перелік
професійних кваліфікацій, які планується надавати, а також відсутні вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;
- у таблиці 1 «Якісний склад проектної групи...» (документ 6 електронної
ліцензійної справи» відсутня інформація про отриману вищу освіту в
Бойко М. В., а також про підвищення кваліфікації окремих науковопедагогічних працівників, які включені до складу проектної групи, що не
відповідає вимогам таблиці 1 додатка 2 до Ліцензійних умов);
- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями» відсутня інформація про площу гуртожитку,
спортивного залу, їдальні (порушення вимог таблиці 2 додатка 4 до Ліцензійних
умов);
- у таблиці 5 «Соціальна інфраструктура» відсутня інформація про площу
гуртожитку, спортивного залу, їдальні (порушення вимог таблиці 5 додатка 4 до
Ліцензійних умов);
- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, згідно з вимогами додатка 4 до Ліцензійних умов._____________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________

