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Про залиш ення заяви без розгляду
В ідповідно до абзацу другого частини перш ої і частини другої ста ТТ1
12 Закону У країни «Про ліцензування видів господарської діяльнос гі»,
абзацу третього частини другої статті 18 Закону У країни «Про фах зву
передвищ у освіту», з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділи II
«П рикінцеві полож ення» Закону України «Про внесення змін до дея ких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненн о
пош иренню коронавірусної хвороби (С О У Ю -19)»
Н А КА ЗУЮ :
1. Залиш ити
заяву
У манського
національного
університ ету
садівництва для В ідокремленого структурного підрозділу «Тальнівсь <ий
будівельно-економічний фаховий коледж У манського націонали ого
університету садівництва» від 12.11.2020 № 2037 про розш ирез ня
провадж ення освітньої діяльності у сфері ф ахової передвищ ої освіти без
розгляду згідно з підставами, що додаються.
2. Д епартаменту атестації кадрів вищ ої кваліф ікації (Криш тоф С.):
1) забезпечити розміщ ення на оф іційному вебсайті М О Н інформ|а ци
про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Уманський національний університет садівництва про
прийняте органом ліцензування ріш ення.
3. К онтроль за виконанням цього наказу покласти на дирекч ора
департаменту атестації кадрів вищ ої кваліфікації К риш тоф С.
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Сергій ПІ К АР Л

;т

Додаток
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Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньо і
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду
відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)
Д ата 12.11.2020
Вих. № заяви ю ридичної особи

ЄДЕБО № 2037
Вх. № заяви ю ридичної особи
1477/0/9.5-20
Н айменування ю ридичної особи
Ідентифікаційний код ю ридичної
особи
Н айменування відокремленого
структурного підрозділу Ю ридичної
особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу ю ридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
ю ридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Д ата

13.11.2020

У манський національний університет
садівництва
00493787
Відокремлений структурний підрозди
«Тальнівський будівельно-економ ічш й
фаховий коледж У манського
національного університету садівниці ва»
01355691

Розш ирення
провадж ення
осві гньої
діяльності
(збільш ення
ліцензов; іного
обсягу) щ одо підготовки фахівців у ;фері
фахової
передвищ ої
с світи
зі спеціальності 192 Будівництві ) та
інань
цивільна
інж енерія
у
галузі
19 А рхітектура та будівництво

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітнь ої
діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) у сфері фахової передвиі цої
освіти без розгляду
Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отрю іання
ліцензії оф ормлений із поруш енням вимог цього Закону, складений і іе за
встановленою ф ормою або не містить даних, які об ов’язково вносяться д< ) них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- у матеріалах електронної справи відомості про обладнання, устаткуваг ня та
програмне забезпечення спеціалізованих ком п ’ю терних лабораторій складені не за
встановленою ф ормою (поруш ення підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних /мов,
таблиця 4 додатку 9 до Л іцензійних умов);
- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльної т і за
спеціальністю складені не за встановленою формою (поруш ення підпун :ту 8
пункту 64 Л іцензійних умов, таблиці 1 і 2 додатку 10 до Л іцензійних умов).
- у матеріалах електронної справи відсутні відомості про підвиг щння
кваліфікації, про найменування навчальних дисциплін та кількість лекц йних
годин з кожної, про додаткові показники, що визначаю ть кваліфікацію всіх
педагогічних працівників (поруш ення пунктів 50 та 63 Л іцензійних умов, та( ілиця
2 додатку 8 до Л іцензійних умов, документ 5 електронної справи);
- відсутні відомості про загальну площ у приміщ ень, що використовую! ься у
навчальному процесі, про соціальну інф раструктуру (поруш ення підгіун :ту 7

пункту 64 Л іцензійних умов, таблиці 1 і 5 додатку 9 до Л іцензійних ) мов,
документ 6 електронної справи);
- відсутнє в описовому форматі обґрунтування достатності обладнаній для
провадження освітньої діяльності за спеціальністю , що ліцензується, ДЛЯ
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу зак ладу
освіти за інш ими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке
обладнання використовується (поруш ення підпункту 7 пункту 64 Ліцензі зних
умов, докум ент 6 електронної справи);
- у Єдиній держ авній електронній базі з питань освіти відсутні дані про
актовий зал, стадіон та/або спортивний майданчик (поруш ення пункт; ' 57
Л іцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати докум енти в повному обсязі та оф ормити заяву та документи згі, Щ О
вимогами Закону та Л іцензійних умов.
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