
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
& &  20 р. м ‘ К иїв №

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 (СОУШ-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Клеванського професійного ліцею від 17.06.2020 р. 

№ 334-02 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти 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 Клеванський професійний ліцей 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 освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «_£^£_» 2020 р. № ^

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 юридичної особи 334-02 Дата 17.06.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
1075/0/9.5-20

Дата 26.06.2020

Найменування юридичної особи Клеванський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02547205
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освітньо 
діяльності з підготовки кваліфіковани 
робітників за професією 7412 Пека 
(професійно-технічне навчаню
підвищення кваліфікації т
перепідготовка)___________________

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
1. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отриманн 

ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не з 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до ни 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- таблиця 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що використовуютьс 
під час освітнього процесу» за переліком показників не відповідає вимогам таблиг 
1 додатку 17 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджени 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травн 
2018 року № 347);

-у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечуют 
навчальний процес за професією 7412 Пекар на перший (початковий), друга 
(базовий) рівнях професійної (професійно-технічної) освіти» відсутня інформаці 
про те, за якою професією майстри виробничого навчання мають V розряд, що н
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 19 до Ліцензійних умов)._________________

____________________Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву згідно з вимогам 

Закону та Ліцензійних умов._______________________________________________


