МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Про залишення заяви без розгляд)
Відповідно до частин першої і другої статті
«Про ліцензу вання видів господарської діяльності»

12 Закону

України

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ від
06.02.2020 № 01-04/95 про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері иіслядипломної освіти для осіб з вищою освітою без розгляд)
згідно з підставами, що додаються.
2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про
прийняте органом ліцензування рішення:
2) повідомити НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ про
прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту ліцензування Шевцова А. Е.

Заступник Міністра

Єгор СТАДНИИ

Додаток
до паказ\ Міністерства освіти і науки
від «
» Осі.
2020 р. № 0,0*і2- і]
\ Ч

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 видів
________________________ господарської діяльності» (далі - Закон)________________________

Вих. № заяви юридичної особи
01-04/95
Вх. № заяви юридичної особи
245/0/10.1-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 06.02.2020
Дата 11.02.2020
НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТР
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
26260603 “.......'

започатк} вання провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти з
підвищення кваліфікації за програмою
функціонального
навчання
керівного
складу та фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням
заходів з питань цивільного захист}
спеціальності 263 Цивільна безпека \
галезі знань 26 Цивільна безпека
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою без розгляду
_____
1. Підписані док}менти, т о 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 класів
(груп) та іншої 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
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення
зазначених обстежень (пункт 33 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінет} Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови))._______
_____ ______________________
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закон}, складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закон} ):
____
__

- у таблиці 1 «Якісний склад проектної групи...» відсутня інформація про
вчене звання якої кафедри отримав Тищенко Є. О. (таблиця 1 додатку 2 до
Ліцензійних умов);
- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями» відсутня інформація про площу медичного пункту. __
_______ ___________Пропозиції щодо усунення недоліків___________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.___________________________________

