
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЯЗ. /я  20 ^ р. м К и ї в  №  лез-*

Про залишення заяви без розгляду

і другої статті 12 ЗаконуВідповідно до частин першої
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням 
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 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОІІОВ’Я 

«ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛЛСНОЇ 
РАДИ від 04.12.2020 № 2411 про отримання ліцензії на провадження осіітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаї ійним 
рівнем молодшого спеціаліста без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

«ІЗЮМСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ про прийняте органом ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С.
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Заступник Міністра Андрій ВІТРЕ ТКО



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Л 3 » №  2020 р. № Л л

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування вид і:

господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №2411

Дата 04.12.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1603/0/9.5-20

Дата 08.12.2020

Найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ІЗЮМС1 
МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ KOЛE^ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАД]
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Ідентифікаційний код юридичної особи 02010882
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

започаткування провадження о с е  

діяльності у сфері післядипл 
освіти для осіб 3 осв 
кваліфікаційним рівнем моло 
спеціаліста з підвищення кваліс 
за спеціальністю 223 Медсестрин
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ліцензований обсяг 1000 осіб (з урахуванням с 
навчання)
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Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на проваджег 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою без розгляду

ня

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провад 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої СТІ 

Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і квалі< 

керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 11 пуш 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених поста 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із зміг 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 
2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
проектної групи, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 64 Ліцен 
умов.
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2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отрі 
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться , 
згідно з цим Законом (пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- концепція освітньої діяльності не відповідає вимогам підпункту 5 пуг 
Ліцензійних умов за переліком показників;
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- не повна інформація про підвищення кваліфікації, зокрема, неп 
інформація про найменування закладу в якому проходили підвиш 
кваліфікації, відсутні дані вид документа, що не відповідає вимогам таблі 
додатка 8 до Ліцензійних умов);

- таблиця 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 3 додатка < 
Ліцензійних умов;

- відсутнє обгрунтування достатності обладнання для провадження освг 
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензова 
обсягу, що не відповідає вимогам додатка 9 до Ліцензійних умов;

- таблиця 5 «Інформація про соціальну інфраструктуру» за перелікої 
найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 5 додатка ‘ 
Ліцензійних умов;

- таблиця 1 «Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності .. 
переліком та найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 1 дод: 
10 до Ліцензійних умов;

- таблиця 2 «Забезпечення програмами і базами для проходження практик] 
переліком та найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 2 до,і 
10 до Ліцензійних умов;

- у текстовому описі відсутні розрахунки щодо використання інформаці: 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних з 
стадіонів та інших об'єктів, які підтверджують спроможність закладу о( 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освії 
діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензоваї 
обсягами, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 64 Ліцензійних умо

Слід також зазначити, що в установчих документах найменування здобу 
ліцензії не відповідає даним в Єдиному державному реєстрі юридичних 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
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Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згц 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.
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