М ІН ІС Т Е Р С Т В О О С В ІТ И І Н А У К И У К РА ЇН И

НАКАЗ
П

гъ-ЯЯу.

м. Київ

Про залишення заяв без розгляду
Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Приватного закладу освіти «Навчально-наукововиробничий кластер морегосподарського комплексу» від 21.01.2020 № 35,
від 21.01.2020 № 34 про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) 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 Приватний заклад освіти «Навчально-наукововиробничий кластер морегосподарського комплексу» про прийняте органом
ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра

Єгор СТАДНИИ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від «_2Д_» С г
2020 р. №
л
П ідстави залиш ення заяви у видачі ліц ензії на провадження освітньої
діяльності у сфері проф есійної (професійно-технічної*) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
____________________ господарської діяльності» (далі - Закон)____________________

Вих. № заяви юридичної особи 35
Вх. № заяви юридичної особи
210/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 21.01.2020
Дата 05.02.2020
Приватний заклад освіти «Навчальнонауково-виробничий кластер
морегосподарського комплексу»
42798816
Започаткування провадження освітньої
діяльності щодо підготовки фахівців у
сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти з професії
7241
Електрик
судновий
(професійнотехнічне навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації)

П ідстави для залиш ення заяви про видачу ліц ен зії на провадж ення освітньої
діяльності у сф ері проф есійної (проф есійно-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 відсутнє документальне підтвердження доступності
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, зокрема щодо безперешкодного доступу до будівлі, навчальних
аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліс зікаційний
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення
зазначених обстежень (порушення пункту 69 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)
(далі - Ліцензійні умови));
- до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не завантажено
вищезазначені документи (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутні пояснювальні записки до кожного навчального
плану щодо підготовки кваліфікованих робітників з професії 7241 Електрик
судновий із зазначення видів підготовки - професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації (порушення підпункту 6 пункту 73
Ліцензійних умов).
П ропозиції щодо усунення недоліків

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та докумен ти зг ідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « 0? » ОД, 2020 р. № ОгД- А
П ідстави залиш ення заяви у видачі ліц ензії на провадження освітньої
діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 34
Вх. № заяви юридичної особи
211/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 21.01.2020
Дата 05.02.2020
Приватний заклад освіти «Навчальнонауково-виробничий кластер
морегосподарського комплексу»
42798816
Започаткування провадження освітньої
діяльності щодо підготовки фахівців у
сфері професійної (професійно-технічної)
освіти
з професій 8340 Матрос
(професійно-технічне
навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації),
8340 Моторист (машиніст) (професійнотехнічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації)

П ідстави для залиш ення заяви про видачу ліц ен зії на провадж ення освітньої
діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-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 відсутнє документальне підтвердження доступності
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення, зокрема щодо безперешкодного доступу до будівлі, навчальних
аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний
сеотифікат. або відповідною установою, уповноваженою на проведення
зазначених обстежень (порушення пункту 69 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів осві ги, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 20' 5 р. № 1187 (із змінами і доповненнями
внесеними постановою Кабінету Міні стрів України від 10 травня 2018 р. № 347)
(далі - Ліцензійні умови));
- до Єдиної державної електрон[ної бази з питань освіти не завантажено
вищезазначені документи (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутні поя снювальні записки до кожного навчального
плану щодо підготовки кваліфіковаїтих робітників з професій 8340 Матрос,
8340 Моторист (машиніст) із зазначегшя видів підготовки - професійно-технічне
навчання, перепідготовка, підвищен ня кваліфікації (порушення підпункту 6
пункту 73 Ліцензійних умов).
П ропозиції щодо усунення недоліків

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

