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Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 12
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 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
(СОУГО-19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Архангельського професійного аграрного ліцею
від 01.10.2020 № 1491 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) 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 Архангельський професійний аграрний ліцей про прийняте
органом ліцензування рішення.
*
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.).
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Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Дата 01.10.2020
Дата 01.10.2020
Архангельський професійний
аграрний ліцей
02548897
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
Розширення
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої
діяльності
щодо
ліцензії
підготовки фахівців у сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти з професії 8331
<
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(Первинна
професійна підготовка)
Ліцензований обсяг
ЗО осіб
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату 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), а саме:
відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального плану з
професії 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва з
пояснювальною запискою до нього, що є порушенням вимог підпункту 6 пункту 73
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами)
(далі - Ліцензійні умови);
- відсутня таблиця 1 Додатка 16 до Ліцензійних умов «Загальна інформація про
забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за професією» (порушення вимог
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов) (Документ № 8 ліцензійної справи);
- відсутні таблиця 1 Додатка 17 до Ліцензійних умов «Інформація про загальну
площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу» та таблиця 2
Додатка 17 до Ліцензійних умов «Забезпечення приміщеннями навчального,
навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за
відповідною професією певного рівня», таблиця 3 Додатка 17 до Ліцензійних умов
«Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за
Вих. № заяви юридичної особи ЄДЕБО 1491
Вх. № заяви юридичної особи 1372/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

відповідною професією певного рівня» (порушення вимог підпункту 8 пункту 73
Ліцензійних умов) (Документ № 9 ліцензійної справи);
- відсутнє подання 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 інтими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання
використовується, що не відповідає вимогам таблиці 3 Додатка 17 до Ліцензійних
умов (Документ № 9 ліцензійної справи);
- в матеріалах справи відсутня інформація про забезпечення доступності до
навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- відсутні таблиця 1 Додатка 18 до Ліцензійних умов «Навчально-методичне
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання на певному рівні
професійної (професійно-технічної) освіти» , таблиця 2 Додатка 18 до Ліцензійних
умов «Забезпечення планами семінарських та практичних занять» та таблиця З
«Забезпечення програмами і базами для проходження практики» (порушення
підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні таблиця 1 Додатка 19 до Ліцензійних умов «Відомості про наявність
бібліотеки» та таблиця 3 Додатка 19 до Ліцензійних умов «Перелік фахових
періодичних видань» (порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов»);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника
закладу освіти (порушення вимог підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов)
(Документ № 12 ліцензійної справи).
Крім того, звертаємо увагу, що ліцензіат не забезпечив подання в повному обсязі
даних та відомостей про кадрове забезпечення закладу освіти до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (порушення вимог 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):
- таблиця 2 Додатка 16 до Ліцензійних умов «Якісний склад педагогічних
працівників, які забезпечують навчальний процес за професією» за найменуванням та
переліком показників не відповідає вимогам таблиці 2 Додатка 16 до Ліцензійних
умов (Документ № 8 ліцензійної справи);
- таблиця 2 «Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою
та іншою навчальною літературою» за найменуванням показників не відповідає
вимогам таблиці 2 Додатка 19 до Ліцензійних умов (Документ № 11 ліцензійної
справи).____________________________________________________________________
__________
Пропозиції щодо усунення недоліків_____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._________________________________________

