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

НАКАЗ
С / ____ 20Д£р. м. Київ № ,/У ' Л '

Про залишення заяви 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 заяв_\ Комунального закладу «Дніпропетровський коледж 

культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» від 20.01.2020 № 8 
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 вебсайті МОН інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Комунальний заклад «Дніпропетровський коледж 

культури і мистецтв» Дніпропетровської обласної ради» про прийняте 
органом ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

/

Тимчасово виконуючий обов’язки Мініст аксим ЯРМИСТИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
ВІД » (9 /  2020 р. №

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 8 Дата 20.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 132/0/10. -20 Дата 20.01.2020
Найменування юридичної особи Кому нальний заклад 

«Дніпропетровський коледж
кульгури і мистецтв» 
Дніпропетровської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214490
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження
освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності _

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 відомості про забезпечення програмами і базами практики 
(таблиця 2 додатку 10 до Ліцензійних у мов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови)) (пору шення 
вимог підпункту 8 пункту 64 до Ліцензійних умов).___________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додається 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):

- таблиці 2-4 матеріально-технічного забезпечення за найменуванням та 
переліком показників не відповідають вимогам таблиць 2-4 додатку 9 до 
Ліцензійних умов.

Про поз и ції щодо усуненн я недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


