
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
X  2 0 ^ . р. »-Київ № ^

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 заяву Симбірського технікуму економіки та інформатики! 

від 13.01.2020 року № 1 про розширення провадження освітньої діяльності у 
сфері фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що 
додаються (додаток 1).

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

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Симбірський технікум економіки та інформатики про 

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

департаменту ліцензування Шевцова А. Г. /

. X  
о "

XТ. в. о. Міністра Максим ЯРМИСТИИ



Додаток і
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « 2020 р. № '/Ь - -Т-

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 б/н Дата 13.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 111/0/10.1-20 Дата 14.01.2020
Найменування юридичної особи Самбірський технікум економіки 

та інформатики
Ідентифікаційний код юридичної особи 02357752
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти з 
підготовки фахівців за 
спеціальністю 242 Туризм

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 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
за спеціальністю 242 Туризм у сфері фахової передвищої освіти, що є 
порушенням вимог підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні 
умови). ,

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

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


