
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

4?/ ^  20 ^ / р .  № ^

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до 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 (СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Вищого професійного училища № 22 м. Сарни 

від 20.01.2021 № 3083, № 3085, № 3086, № 3084 про розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються 
(додатки 1,2, 3, 4).

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

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Вище професійне училище № 22 м. Сарни про прийняте 

органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на »директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.).



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від « 2021 р. № 7^ —Л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
» діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіата

без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 

______________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)________________
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 3083

Дата 20.01.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
16/0/9.5-21

Дата 26.01.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 
м. Сарни___________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
7213 Рихтувальних кузовів (первинна 
професійна підготовка)_______

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 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):

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти відсутні документи про вищу освіту викладачів та майстрів 
виробничого навчання, зокрема: Кузьмич О. П., Зіневича В. В., Тимощука П. П., 
Більця А. П., Сагуна С. Ф., Овсійчука В. Я., Швая Ю. Д., Рудніка І. Ю. 
(порушення пункту 72 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):

- відсутнє в описовій формі обгрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуються, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (не відповідає додатку 17 до Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення складені не за 
встановленою формою (порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов, 
таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- відомості про інформаційне забезпечення складені не за встановленою 
формою (порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиця 2
додатку 19 до Ліцензійних умов).________________________________________

___________________Пропозиції щодо усунення недоліків________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до І
Закону і Ліцензійних умов.______________________________________



Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіата

без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 

_____________________господарської діяльності» (далі -  Закон)_____________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « Р/ » 2021 р. № —А

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 3085_______________

Дата 20.01.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
118/0/9.5-21

Дата 26.01.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 
м. Сарни_________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
7213 Рихтувальних кузовів
(професійно-технічне навчання)_______

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 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):

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти відсутні документи про вищу освіту викладачів та майстрів 
виробничого навчання, зокрема: Кузьмич О. П., Зіневича В. В., Більця А. П., 
Сагуна С. Ф., Овсійчука В. Я., Швая Ю. Д., Рудніка І. Ю. (порушення пункту 72 
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):

- відсутнє в описовій формі обгрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (не відповідає додатку 17 до Ліцензійних умов);

відомості про навчально-методичне забезпечення складені не за 
встановленою формою (порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов, 
таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- відомості про інформаційне забезпечення складені не за встановленою 
формою (порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиця 2 
додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того, інформацію щодо навчально-методичного і інформаційного
забезпечення необхідно подавати у відповідності до навчального плану._________

___________________ П[ЗОпозиції щодо усунення недоліків______
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов._______________________________________________



Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіата

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

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки

' від « 2021 р. № ^ - 4

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 3086

Дата 20.01.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
119/0/9.5-21

Дата 26.01.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 
м. Сарни

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
7213 Рихтувальних кузовів 
(перепідготовка)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 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):

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти відсутні документи про вищу освіту викладачів та майстрів 
виробничого навчання, зокрема: Кузьмич О. П., Зіневича В. В., Більця А. П., 
Сагуна С. Ф., Овсійчука В. Я., Швая Ю. Д., Рудніка 1. Ю. (порушення пункту 72 
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):

- відсутнє в описовій формі обґрунтування достатньої кількості обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (не відповідає додатку 17 до Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення складені не за 
встановленою формою (порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов, 
таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- відомості про інформаційне забезпечення складені не за встановленою 
формою (порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиця 2 
додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того, інформацію щодо навчально-методичного і інформаційного
забезпечення необхідно подавати у відповідності до навчального плану,_____
________  ____Пропозиції ЩОДО усу неп ня недолік і в
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.______________________________________________



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « » £>Л- 2021 р. № і'Л  - А

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензія іа

без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «1 Іро ліцензування видів 
____________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)____________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 3084

Дата 20.01.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
117/0/9.5-21

Дата 26.01.2021

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 
м. Сарни

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Започаткування провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки фахівців у 
сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
7213 Рихтувальник кузовів 
(п і д в и ще н н я к вал і ф і к а ц і ї)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 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):

- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з 
питань освіти відсутні документи про вищу освіту викладача Більця А. 11. 
(порушення пункту 72 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):

- відсутнє в описовій формі обґрунтування достатньої кількості^обладнання 
для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (не відповідає додатку 17 до Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення складені не за 
встановленою формою (порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов, 
таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- відомості про інформаційне забезпечення складені не за встановленою 
формою (порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиця 2 
додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того, інформацію щодо навчально-методичного і інформаційного 
забезпечення необхідно подавати у відповідності до навчального плану
підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників.______________________
___________________Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до |
Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________


