
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О С , 20 д о  р м. Київ № у /Ю -  Л

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» 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 Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського для Маріупольського коледжу 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського від 19.05.2020 № 189 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 Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського про прийняте органом ліцензування 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.).

Заступник Міністра Єгор СТАДНИЙ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «_/£_» 2020 р. № - / Г *

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
, діяльності у сфері фадової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
____________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)____________________

Вих. № заяви юридичної особи 189 Дата 19.05.2020
Вх. № заяви юридичної особи 872/0/9.5-20 Дата 19.05.2020
Найменування юридичної особи Донецький національний 

університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган- 
Барановського

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566057
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Маріупольський коледж 
Донецького національного 
університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган- 
Барановського

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01566028

Вид освітньої діяльності', зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання
Л ІЦ Є Н ЗІЇ+

Розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична 
культура і спорт

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутні копії установчих документів юридичної особи, що є порушенням 
вимог підпункту 1 пункту 64 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови));

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана 
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах справи надано звіт за перший 
квартал 2020 року, що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних 
умов;

Крім того, зауважуємо, що в матеріалах ліцензійної справи відсутній акт 
прийняття-передавання, що передбачений підпунктом 1.4 пункту 1 договору про 
надання житлових приміщень в безоплатне користування від 29.08.2019 року (б/н), 
строком дії з 29.08.2019 р. по 29.08.2020 р. за адресою: м. Маріуполь, вул. 
Азовстальська, 27.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


