
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

1 НАКАЗ
d/ 20 р.

м. Київ
jsfo

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»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Луцького національного технічного університету для 

Технічного коледжу Луцького національного технічного університету 
від 09. 05.2020 № ЗО 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 Луцький національний технічний університет про прийняте 

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

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.).

Заступник Міністра
/

*

Crop СТАДНИЙ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Л  ь  » * 2020 р. № ^ ~А

І
Підстави залишення заяви лро розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової 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 ЗО Дата 09.05.2020
Вх. № заяви юридичної особи 860/0/9.5-20 Дата 13.05.2020
Найменування юридичної особи Луцький національний технічний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 05477296
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Технічний коледж Луцького 
національного технічного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

26415046

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

<
>

Розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 241 Готельно- 
ресторанна справа

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):

- відсутня таблиця 2 «Забезпечення програмами і базами проходження 
практики» Додатку 10 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347) (далі - Ліцензійні умови)).

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

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


