
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

, °  *  20 р.

НАКАЗ
м. Київ

jVfo У 96

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 II «Прикінцеві положення» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Міжрегіонального центру професійної 

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол 
Полтавської області від 08.07.2020 № 581 про розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для 
Територіального відокремленого спеціалізованого відділення 
Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області без розгляду згідно з 
підставами, що додаються.

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

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Міжрегіональний центр професійної перепідготовки 

звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 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 освіти і науки 
від « У ̂  ? 2020 р. № - ' і

Підстави залишення заяви у розширенні провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензія за

без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 581

Дата 08.07.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1148/0/9.5-20

Дата 09.07.2020

Найменування юридичної особи Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол 
І Іолтавської області

Ідентифікаційний код юридичної особи 21070008
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

<

Територіальне відокремлене 
спеціалізоване відділення 
Міжрегіонального центру професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол 
Полтавської області

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43201687

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 
8322 Водій автотранспортних засобів 
(первинна професійна підготовка)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
1. Підписані документи, що додаютьс 

освітньої діяльності, подані не в повному 
Закону):

- у матеріалах електронної спр 
підтверджують право управління чи к 
здійснення навчально-виховного процес) 
повного циклу освітньої діяльності, 
спеціалізованого відділення Міжп

я до заяви про розширення провадження 
обсязі (пункт 1 частини другої статті 12

ави відсутні копії документів, що 
ористування основними засобами для 
/  на строк, необхідний для завершення 
для Територіального відокремленого
егіонального центру професійної

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської
області за адресами: Полтавська обл.. Лубенський район, с. Войниха. 
вул. Молодіжна, буд. 9; вул. Молодіжна, буд. 7; вул. Молодіжна, буд 21 
(навчальні корпуси № 1, № 2, гуртожиток), які знаходяться в оперативному 
управлінні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у 
запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (наказ МОН від



28.04.2020 № 563) (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (далі - Ліцензійні 
умови)). ч

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):

- у матеріалах електронної справи відомості про забезпечення програмами і 
базами для проходження практики не містять даних про наявність угод про 
проходження практики (номер, дата, строк дії) (таблиця 3 додатку 18 до
Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов).________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків______________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно 
до Ліцензійних умов;____________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._____________________________


