
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

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 Закон) України «Про фахову передвищ)
О С В ІТ )»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяв) Київського технікуму електронних приладів 

від 18.02.2020 № 26 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д .):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Київський технікум електронних приладів про прийняте 

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

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра Crop С 1 АДНШ І



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « С І Ь >> С Я  2020 р. № ДСД

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 26 Дата 18.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 279О 10.1-20 : Дата 18.02.2020 
Найменування юридичної особи і Київський техніку м електронних

приладів
Ідентифікаційний код юридичної особи 21534941
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
122 Комп'ютерні науки

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
_________ діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду_________

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

- 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 (підпункт 3 пункту 64 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою
Кабінету Міністрів У країни від 30 грудня 201 3 р. Лд 1187)._______ _____

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

вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________


