
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
£ 5 . Се? 20 2 0  р. м*Київ № <-Т

Про залишення заяв 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 заяви Міжнародного гуманітарного університету для 

Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету 
від 30.01.2020 № 6 та № 7 про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду згідно з 
підставами, що додаються (додатки 1,2).

2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Міжнародний гуманітарний університет про прийняте 

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

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Од » Ге3 2020 р. № ^ У ' Л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової перед вищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
_________________ господарської діяльності» (далі -  Закон)_________________

Вих. № заяви юридичної особи 6 Дата 30.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
189/0/10.1-20

Дата 30.01.2020 !

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Економіко-правовий коледж 
Міжнародного гуманітарного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

26542661

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

Розширення провадження 
освітньої діяльності щодо 
підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти зі ! 
спеціальності 035 Філологія у 
галузі знань 03 Гуманітарні науки ;

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження і  

освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на основні і  

засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності зі спеціальності, для 
Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету, за 
адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/10 (наказ про надання навчальних площ 
в користування) (порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов І 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і і 
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови));

- відсутня інформація про документи, які підтверджують додаткові : 
показники, що визначають кваліфікацію члена проектної групи Савчук Г. В. : 
відповідно до спеціальності (пункт 30 Ліцензійних умов).

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

вимогами Закону та Ліцензійних умов.



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «С 5  » І  ? , _ 2020 р. № Ц 9  - І

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
_________________________господарської діяльності» (далі -  Закон)_____________
Вих. № заяви юридичної особи 7___________ Дата 30.01.2020__________
Вх. № заяви юридичної особи Дата 30.01.2020
190/0/10.1-20________________
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи____
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Міжнародний гуманітарний
університет_______________
26249278_________________
Економіко-правовий коледж 
Міжнародного гуманітарного 
університету______________

Ідентифікаційний код відокремленого 26542661
структурного підрозділу юридичної особи __________________________  __ І
Вид освітньої діяльності, зазначений Розширення провадження
юридичною особою у заяві про отримання освітньої діяльності щодо 
ліцензії : підготовки фахівців у сфері

| фахової передвищої освіти зі
| спеціальності 241 Готельно- 
I ресторанна справа у галузі знань

________________________________________ І 24 Сфера обслуговування_________|
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої

_________ діяльності у сфері фахової передвищої 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):

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на основні 
засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для | 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності зі спеціальності, для і 
Економіко-правового коледжу Міжнародного гуманітарного університету, за 
адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 94/10 (наказ про надання навчальних площ 
в користування) (порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і 
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 347).______________________________ ____________________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________


