
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Л ї .  Р /  20 л о  р. м. Київ №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої та частини другої 
статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», абзацу третього частини другої статті 18 Закону України 
«Про фахову передвищу освіту»

1. Залишити заяву Одеського державного екологічного університету 
для Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного 
екологічного університету від 17.01.2020 № 5 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 Одеський державний екологічний університет про 

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

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

НАКАЗУЮ:

Заступник Міністра Єгор СТАДНИМ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « £ і -  »  (,; {  2020 р. № V/ -- я

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 5 Дата 17.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 

| 125/0/10.1-20
Дата 17.01.2020

Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26134086

Найменування відокремленого 
підрозділу юридичної особи

Херсонський гідрометеорологічний 
технікум Одеського державного 
екологічного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
підрозділу юридичної особи

02572226

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
193 Геодезія та землеустрій

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 копії документів, що підтверджують майнові права на основні 
засоби для здійснення навчального процесу за адресами: м. Херсон, вул. 
Віктора Гошкевича, 11; м. Херсон, вул. Причальна, 90; м. Херсон, 3 затон р. 
Дніпро, що не відповідає вимогам підпункту 3 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);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (ректора) (порушення вимоги підпункту 12 пункту 64 
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):

- відсутні дані, які обов’язково вносяться у таблицю «Якісний склад 
проектної групи..» (порушення вимог таблиці 1 додатка 8 до Ліцензійних 
умов);

- відсутня інформація, яка обов’язково зазначається у документі 
«Текстовий опис...», а саме: розрахунки, які підтверджують спроможність 
закладу провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням



освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними 
ліцензованими обсягами, а також щодо забезпечення доступності навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
(порушення вимог підпункту 10 пункту 64 Ліцензійних вимог)._______________

___________________Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.______________________________________


