
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ Г  / /  20 Л О у. м- Київ № є* * # - /С

1 ■ >

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої ст 
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності 
урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикін 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодаї 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і пошире 
коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»

НАКАЗУЮ:
!. Залишити заяву Приватного закладу «Морський імстітут 

післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича У такт ва» 
від 06.11.2020 № 1920 про видачу ліцензії на провадження освіт іьої 
діяльності у  сфері післядипломної освіти для осіб З ВИЩ ОЮ  ОСВІТОЮ  без 
розгляду згідно з підставами, що додаються.

Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Кришгоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному всбсайті МОН інфор\|ацп 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Приватний заклад «Морський інститут післядипломної 

освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова» про прийняте 
органом ліцензування рішення.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на дирек орт 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С.

Т. в. о. Міністра Сергій ПІК АРІ
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і на\ 
від « »  f 'f  2020 р. № р(Р~% ~4

Підстави залишення ^аяви про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері ПІСЛЯД НП ЛО ІУІНО Ї  освіти для осіб з вищо|о

освітою без розг ляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
__________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)_____________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 1920

Дата 06.11.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1459/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

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

__ L

Дата 10.11.2020

Приватний заклад «Морський 
інститут післядипломної освіти 
імені контр-адмірала Федора 
Федоро вич а У шако в а» 
39956476
Розширення провадження ос 
діяльності ЩОДО ПІДГО' 
фахівців у сфері післядип; 
освіти для осіб з вищою осві 
підвищення кваліфікації 
спеціальності 271 
морський трансі юрт
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Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження осві 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

без розгляду
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провад> 

освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої ста 
Закону):

- у матеріалах електронної справи відсутні відомості про кількісні і : 
показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності (поруп 
підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов, таблиці 1-5 додатку 4 до Ліценз 
умов);

- відсутнє обгрунтування достатності обладнання для провадження осві 
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензов і 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за ін 
спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладі 
використовується (додаток 4 до Ліцензійних умов);

- відсутні документи, які підтверджують зазначені для кожного 1 2 
проектної групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію відповід 
спеціальності кожного члена проектної групи (відповідно до пункт 
Ліцензійних умов).

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отри 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться і 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- у матеріалах електронної справи надано неповну інформацію 
кадрового складу проектної групи, зокрема: відсутня інформація про 
спеціальності і кваліфікацію за отриманою вищою освітою, про науковий ст
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про шифр і назву наукової спеціальності, про тему дисертації керівника прое 
групи Ісаєва Є. О. та П’ятакова Е. М.; про підвищення кваліфікації нау 
педагогічних працівників та про їх наукову діяльність (порушення пушсі 
Ліцензійних умов, додаток 6 електронної справи, додаток 2 до Ліцензійних у\

- у текстовому описі щодо використання інформаційних рееч 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стад 
інших об’єктів відсутня інформація про доступність навчальних приміїцен 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (порушення
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підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних_ умов, пункту 33 Ліцензійних умов). 
_____________ Пропозиції щодо усунення недоліків

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву і документи згі 
вимогами Закону та Ліцензійних умов.
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