
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЛХ/. р /  іі)Л С  р. м. 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 
передвигцу освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Міжнародного гуманітарного університету для 

Відокремленого підрозділу «Медичний коледж Одеського медичного 
інституту» Міжнародного гуманітарного університету від 21.01.2020 № 9 
про розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються 
(додаток).

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

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Міжнародний гуманітарний університет про прийняте 

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

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

/
Заступник Міністра Єгор СТАДНИМ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від «%М » О /  2020 р. № а і . і )

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 9 Дата 21.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
133/0/10.1-20

Дата 21.01.2020

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Відокремлений підрозділ 
«Медичний коледж Одеського 
медичного інституту» 
Міжнародного гуманітарного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

37170845

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження 
освітньої діяльності щодо 
підготовки фахівців у сфері 
фахової передвищої освіти зі 
спеціальності 053 Психологія у 
галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки

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 установчого документу юридичної особи (статут) 
(порушення підпункту 1 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на основні 
засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності зі спеціальності, для 
Відокремленого структурного підрозділу «Медичний коледж Одеського 
медичного інституту» Міжнародного гуманітарного університету (наказ про 
надання навчальних площ в користування) (порушення підпункту 3 пункту 64 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній рік - 2019 рік (порушення підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних умов);

- не зазначено шифр наукової спеціальності Яворської Г. X., Зеркіной О.О. та 
Яковлевої М. В.;

- відсутня інформація про соціальну інфраструктуру (таблиця 5 додатку 9 до 
Ліцензійних умов) (порушення підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (ректора, директора) (порушення підпункту 12 пункту 64 
Ліцензійних умов);



- відсутня інформація, яка підтверджує зазначені для кожного члена 
проектної групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена
проектної групи відповідно до спеціальності (пункт ЗО Ліцензійних умов).________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________

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


