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Про залишення заяв 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 (СОУЮ-19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Державного навчального закладу «Ужгородський
центр професійно-технічної освіти» від 12.06.2020 № 370, № 371, № 372
про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що
додаються (додатки 1,2, 3).
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
3. 1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний навчальний заклад «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» про прийняте органом ліцензування рішення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):

Заступник Міністра

Crop СТАДНИЙ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від « / / »
2020 р. №
А
Підстави залишення заяви у розширенні провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіата
без розгляду

а

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

Вих. № заяви юридичної особи.

Дата 12.06.2020

ЄДЕБО 370

Вх. № заяви юридичної особи
1020/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 16.06.2020
Державний навчальний заклад
«Ужгородський центр професійнотехнічної освіти»
02543779
Започагкування провадження освітньої
діяльності щодо підготовки фахівців у
сфері
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
з
професії
7133 Штукатур (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):
- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої
діяльності, для Державного навчальної!) закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» за адресок): м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 3;
вул. Гагаріна, 8 (навчальний корпус, гу ртожиток, майстерні власником яких с
Міністерство освіти і науки України) (порушення підпункту 4“ пункту 73
Ліцензійних умов провадження осізітньої діяльності закладів освіти,
затвердженим постановою Кабінету Мін істрів України від 30 грудня 2015 р. №
1187 (далі - Ліцензійні умови));
- у матеріалах справи відсутній звіт про фінансові результати здобувана за
попередній 2019 рік (порушення підпункт у 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутня копія ііатвердженого в установленому порядку
навчального плану з пояснювальною зап зскою до нього, розробленого на основі
державного стандарту професійно-техн чної освіти (документ 6 електронної
справи, порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі
ЄДЕБО)
відсутні документи про вищу освіту педагогічних працівників, зокрема:
Івасюка Ю. В., Мині Г. І., Гніненка В. О., Потапової ЬС. В. та ін. (документ 7
електронної справи, порушення пункту 11 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутні відсшості про назву відділення, циклової
комісії педагогічних працівників із зазна ченої професії (документ 7 електронної

справи, порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні відомості про якісний склад педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес за професією 7133 Штукатур (таблиця 2
додатку 16 до Ліцензійних умов, документ 8 електронної справи, порушення
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у ЄДЕБО відсутній документ про доступність навчальних приміщень для
осіб“ з інвалідністю та інши>£ маломобільних груп населення (документ 4
електронної справи, порушення пунктів 69, 72 Ліцензійних умов).______________
______________ __________ Пропозиції щодо усунення недоліків

Інформуємо, що у Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності,
розміщеному на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України,
розміщена ліцензія Державного навчального закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» із зазначенням професії 7133 Штукатур (наказ
МОН № 950-л від 08.08.2019)._________________________________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « V/ ». О б
2020 р. № / ' А
Підстави залишення заяви у розширенні провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіага
'
|
без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата 12.06.2020

ЄДЕБО 371

Вх. № заяви юридичної особи
1021/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 16.06.2020
Державний навчальний заклад
«Ужгородський центр професійнотехнічної освіти»
02543779
Започаткування провадження освітньої
діяльності щодо підготовки фахівців у
сфері
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
з
професії
7133 Штукатур (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):
- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої
діяльності, для Державного навчального закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» за адресою: м. Ужгород, вул. Сергія Мартина, 3;
вул. Гагаріна, 8 (навчальний корпус, гуртожиток, майстерні власником яких є
Міністерство освіти і науки України) (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));
- у матеріалах справи відсутній звіт про фінансові результати здобувана за
попередній 2019 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутня копія затвердженого в установленому порядку
навчального плану з пояснювальною запискою до нього, розробленого на основі
державного стандарту професійно-технічної освіти (документ 6 електронної
справи, порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - СДЕБО)
відсутні документи про вищу освіту педагогічних працівників, зокрема:
Івасюка Ю. В., Мині Г. І., Гніненка В. О., Потапової К. В., Яворського П. М.,
Кіс Г. О. та ін. (документ 7 електронної справи, порушення пункту 72
Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутні відомості про назву відділення, циклової
комісії педагогічних працівників із зазначеної професії (документ 7 електронної

справи, порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні відомості про якісний склад педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес за професією 7133 Штукатур (таблиця 2
додатку 16 до Ліцензійних умов, документ 8 електронної справи, порушення
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
' - у ЄДЕБО відсутній документ про доступність навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (документ 4
електронної справи, порушення пунктів 69, 72 Ліцензійних умов).______________
_____________

Пропозиції щодо усунення недоліків

Інформуємо, що у Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності,
розміщеному на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України,
розміщена ліцензія Державного навчального закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» із зазначенням професії 7133 Штукатур (наказ
МОН № 950-л від 08.08.2019).____________________________________________

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
від «
2020 р. №
-л
Підстави залишення заяви у розширенні провадження освітньої
4 діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ліцензіага
без розгляду
відповідно до частин першої і Другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата 12.06.2020

ЄДЕБО 372

Вх. № заяви юридичної особи
1022/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної оеоби
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії
<

Дата 16.06.2020
Державний навчальний заклад
«Ужгородський центр професійнотехнічної освіти»
02543779
Започаткування провадження освітньої
діяльності щодо підготовки фахівців у
сфері
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
з
професії
7133
Штукатур
(підвищення
кваліфікації)

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):
- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої
діяльності, для Державного навчального закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» за адресокз: м. Ужгород, вул. Сергія»,Мартина, 3;
вул. Гагаріна, 8 (навчальний корпус, гуртожиток, майстерні власником яких є
Міністерство освіти і науки України) (порушення підпункту 4 пункту 73
Ліцензійних умов провадження ос вігньої діяльності закладів освіти,
затвердженим постановою Кабінету Мін істрів України від 30 грудня.2015 р. №
1187 (далі - Ліцензійні умови));
- у матеріалах справи відсутній звіт про фінансові результати здобувана за
попередній 2019 рік (порушення гіідпункігу 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутня копія затвердженого в установленому порядку
навчального плану з пояснювальною загі искою до нього, розробленого на основі
державного Стандарту профссійно-техн ічної освіти (документ 6 електронної
справи, порушення підпункту 6 пункту 7/ Ліцензійних умов);
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - СДКБО)
відсутні документи про вищу О С В І Т ) педагогічних працівників, зокрема:
Івасюка Ю. В., Мині Г. І., Гніненка В. О., Потапової К. В., Яворського ГІ. М.,
Кіс Г. О. та ін. (документ 7 електрюнної справи, порушення пункту 72
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні відомості про назву відділення, циклової
комісії педагогічних працівників із зазначеної професії (документ 7 електронної
справи, порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні відомості про якісний склад ^педагогічних працівників, які
забезпечують навчальний процес за професією 7133 Штукатур (таблиця 2
додатку 16 до Ліцензійних ум£>в, документ 8 електронної справи, порушення
підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у ЄДЕБО відсутній документ про доступність навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (документ 4
електронної справи, порушення пунктів 69, 72 Ліцензійних умов)._____________
_________________________ Пропозиції щодо усунення недоліків_______________

Інформуємо, що у Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності,
розміщеному на офіційному веб-еайті Міністерства освіти і науки України,
розміщена ліцензія Державного навчального закладу «Ужгородський центр
професійно-технічної освіти» із зазначенням професії 7133 Штукатур (наказ
МОН № 950-л від 08.08.2019).________________
____

