МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20, ^ ^ Р.

м. Київ

Про залишення заяв без розгляду
Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити
заяви
Міжрегіонального
центру
професійної
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області від 21.02.2020 № 31, 32 про розширення
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються (додатки
1, 2 ).
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Міжрегіональний центр професійної перепідготовки
звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської
області про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра

Максим ЯРМИСТИЙ

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від
/ » ОД,
2020 р. № Д Ч- Р
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 31
Вх. № заяви юридичної особи
306/0/10.1-20
Найменування юридичної особи

Дата 21.02.2020
Дата 24.02.2020

Міжрегіональний центр
професійної перепідготовки
звільнених у запас
військовослужбовців м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області
Ідентифікаційний код юридичної особи
05536113
Вид освітньої діяльності, зазначений
Розширення
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої
діяльності
Щ ОДО
ліцензії
підготовки
фахівців у сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти
з професії
4113
Оператор
з
обробки
інформації
та
програмного
забезпечення
(первинна
професійна підготовка) (другий
(базовий) рівень)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 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 робочого навчального плану із зазначеної професії,
затверджена в установленому порядку (порушення підпункту 6 пункту 73
Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи у наявності документ про вищу освіту Плякіної Р. В., а
підтверджуючий документ, що вона змінила прізвище на Кременчуцьку Р. В.
відсутній (порушення підпункту 11 пункту 64 Ліцензійних умов);
- за матеріалами справи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
(далі - ЄДЕБО) відсутній документ про вищу освіту Маріна Валентина
(порушення підпункту 72 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):
- відсутня інформація про викладача, який викладатиме дисципліну
«Обслуговування обладнання інформаційних технологій» (таблиця 2 додатку 16
до Ліцензійних умов, порушення підпункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення дисциплін
«Обслуговування обладнання інформаційних технологій», «Технології обробки

інформації» (таблиця 1 додатку 18 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 4
пункту 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення підручниками, навчальними
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою дисциплін, а саме:
«Обслуговування обладнання інформаційних технологій», «Основи трудового
законодавства», «Основи енергоефективності» (таблиця 2 додатку 19 до
Ліцензійних умов, порушення підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних
умов),_______________________________________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « £*{ » ЄсД___2020 р. № ^ - <0
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 32
Вх. № заяви юридичної особи
307/0/10.1-20
Найменування юридичної особи

Дата 21.02.2020
Дата 24.02.2020

Міжрегіональний центр
професійної перепідготовки
звільнених у запас
військовослужбовців м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області
Іден тифікаційний код юридичної особи
05536113
Вид освітньої діяльності, зазначений
Розширення
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої
діяльності
щодо
ліцензії
підготовки
фахівців у сфері
профес ій мої
(профес ій н0технічної) освіти
з професії
4113
Оператор
з
обробки
інформації
та
програмного
забезпечення
(первинна
професійна підготовка) (перший
(початковий) рівень)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
2. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- у матеріалах справи відсутні відомості про кількісні і якісні показники
кадрового забезпечення освітньої діяльності із зазначеної професії (таблиці 1, 2
додатку 16 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- у матеріалах справи у наявності документ про вийду освіту Плякіної Р. В., а
підтверджуючий документ, що вона змінила прізвище на Кременчуцьку Р. В.
відсутній (порушення підпункту 11 пункту 64 Ліцензійних умов);
- за матеріалами справи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
(далі - ЄДЕБО) відсутній документ про вищу освіту Маріна Валентина
(порушення підпункту 72 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):
- відсутня інформація про забезпечення підручниками, навчальними
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою дисциплін, а саме:
«Основи трудового законодавства», «Основи професійної етики», «Технології
комп’ютерної обробки інформації» (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов,

порушення підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних умов)._______________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

