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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ £ ?  . & У  20 р. м. Київ №

І Іро залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», з 
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу 11 «Прикінцеві 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (СОУІІ>19)»

<

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Харківського національного медичного 

університету від 03.07.2020 № 01-13/16/1362 про розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб З ВИШОК) 
освітою без розгляду згідно з підставами, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебеайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Харківський національний медичний уи-іверситеї 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



Додаток
до наказу Міністерства осві ти і науки 
від «У ^_»  4У __ 2020 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері ПІСЛЯДНПЛОІУІНОЇ 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 
01-13/16/1362

Дата 03.07.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1143/0/9.5-20

Дата 08.07.2020

Найменування юридичної особи Харківський національний 
медичний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01896866
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

<

Розширення провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки 
фахівців у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою за 
професійною програмою 
підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних та педагогічних 
працівників закладів освіти 
України з видачею спеціальних 
документів встановленого зразка за 
акредитованими спеціальностями 
у галузі знань 22 Охорона здоров'я

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері післядиплогиної освіти для осіб 3 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):

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності (є ЛИСІ 
Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.2014 № 12.01 -06/445/37792) 
(порушення підпункту 3 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));

- у договорі оренди № 524/07-12 від 18.07.2012 (строком дії до 10.10.2017), 
що нотаріально не посвідчено у відповідності до Цивільного кодексу України, 
відсутній акт приймання-передачі майна, наявність якого передбачена підпунктом 
2.1 пункту 2 зазначеного договору оренди (порушення підпункту 3 пункту 46 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатності обладнання для 
провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу



освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується, зокрема, щодо відсотка мультимедійного 
забезпечення (додаток 4 Ліцензійних умов, порушення підпункту 7 пункту 46 
Ліцензійних умов, пункту 34 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):

- заява здобувана ліцензії складена не за формою (заявлена освітня послуга не 
відповідає Ліцензійним умовам) (додаток 1 Ліцензійних умов, порушення пункту 
46 Ліцензійних умов);

- концепція освітньої діяльності за програмою у сфері післядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою не містить даних про орієнтовний перелік професійних 
кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти (порушення підпункту 5 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- відомості про перелік фахових періодичних видань складені не за
встановленою формою (таблиця 3 додатку 5 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту пункту 46 Ліцензійних умов)._______________________ ____________
__ ____  Пропозиції щодо усунення недоліків

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву і документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов.____________________________


