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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ж

20 е їо р.

м. Київ

Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
абзацу третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову
передвищу освіту», 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 Тернопільського кооперативного торговельноекономічного коледжу від 02.07.2020 № 814 про розширення провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 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
Тернопільський
кооперативний
торговельноекономічний коледж 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

Додато к
до накй'зу Міністерства освіти і иаукаї
від «*09 » __ о ?
2020 р. № -/<93 -л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
дія іьності у сфері фахової передвищої ОСВІТИ ОС! розгляду
відповідно до частини другої статті 12 Закону України «1 Іро ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)
Втіх. .V" заяви ю р и д и чн о ї особи 814 Є Д Е Б О
Дата 02.07.2020

Вх. № заяви юридичної особи
1108/0/9.5-20
1Іай.мепу вашім юридичної особи

Дата

Іден тифікаційний код юридичної особи
Вид осві т в о ї діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії

01788119

<ч

03.07.2020

Тернопільський
кооперцт І Н Ш И Й
торговельно-економічний коледж
Розш ирен ня
11 роват гжепня
освітньої
діяльності
шляхом
збільшення ліцензованого обсягу
щодо підготовки фахівців у сфері
фахової
передвищої освіти
й
спеціальності
241
Готельноресторанна справа у галузі шані.
24 Сфера обслуговування

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду
І. 1Іідгшсапі документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
За кону):
- х матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право
управління чи користування основними засобами для здійснення ітавчадьновнхбвпого процесу на ст рок, необхідний для завершення повного циклу освіт ньої
діяльності, для
Гернопільського кооперативного торговсльно-екопомічіЮІ о
кодеджх за адресою: м. Тернопіль, вул. Руська, буд. 17 (на«чаліший корпус
•власником якого г Т е рнопільська обласна спілка споживчих товарне і в]
( І гору імення 11 ІД! І)' н кту 3 пункт)' 6-4 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінет) Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (далі - Ліцензійні умови));
- за матеріалами електронної справи зі спеціальності у Єдиній державній
електронній базі з питати» освіти (далі - С Д Г Б О ) відсутній документ про вищу
освіту Семчук І А. (документ 5 електронної справи, порушення п у н к т у о.З
Ліцензійних у мов).
2. Заява або хоча б один з документ ів, що додас ться 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):
- за матеріалами справи у С Д Г Б О частково відсутня інформація про членів
труни забезпечення, зокрема відсутня інформація: про педагогічне звання, про
|киаліфікаційну категорію, про підвищення кваліфікації, про додат кові показники,
що визначають кваліфікацію педагогічного працівника (документ 5 електроніки

/

|сіір;івн, порушення .пункту 65 Ліцензійних умов);
- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін і
виробничого навчання із зазначеної спеціальності складені не за встановленої
|формою відповідно до Ліцензійних умов (таблиця 1 додатку 10 до Ліцензійнії
умов, порушення підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних умов);
- у матеріалах електронної справи частково відсутня інформація пр
Педагогічних працівників, зокрема відсутня інформація, про дисципліни, яь
івіікдадаїо'і'ь педагогічні працівники із зазначеної спеціальності, про педагогічі
(кваліфікаційні категорії педагогічних працівників (документ II електронік
Ісправи. порушення п у п к зу '50 Ліцензійних умов, порушення підгіункяу 12 пункі
6 4 . 1і цс н ;іііпи\ умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подані документи до ('Д ІЛ О и повному обсязі та оформиш
докумеїті и згідно з вимогами Закону за Л іцензійпих умов.

заяв\

і

