
М ІН ІС Т Е РС Т В О  О С ВІТ И  І Н АУКИ  УКРАЇНИ

НАКАЗ
._____ 20 р. м. Київ №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзац\ другого частини першої і частини другої статті 12 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзац) 
третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА № 92 

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА від 07.02.2020 № 16 про розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду згідно з 
підставами, що додаються.

2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебеайті МОИ інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 92

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра Є гор СТАД НИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « і О » 0 2  ̂ 2020 р. № -  0

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 16 Дата 07.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 227/0/10.1-20 Дата 07.02.2020
Найменування юридичної особи ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 92 М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541190
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

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

- відсутня копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 
закладу освіти (підпункт 12 пункту 64 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінет) 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови)) 
(порушення вимог підпункт) 8 пункту 64 до Ліцензійних умов);

відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів 
| проектної групи - Кравцової О. В. та Граневської В. М. (підпункту 11 пункт) 64 

Ліцензійних умов).__  ________
2. Заява або хоча б один з документів, що додасться до заяви про отримання 

ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти і кваліфікації > 
Кравцової О. В. (таблиця 1 додатку 8 Ліцензійних умов);

- у таблиці 3 матеріально-технічного забезпечення відсутня інформація про 
опис обладнання, устаткування (таблиця 3 додатку 9 до Ліцензійних умов):

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ 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 мас кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень 
(пункт 53 Ліцензійних умов).
__________________  Пропозиції щодо усунення недоліків

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних ум ов.________________ _________


