
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
І ? /  20^  а м. Київ

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Міжрегіонального центру професійної

перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області від 24.01.2020 № 10 про розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) 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 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 ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « З О  » С -/ 2020 р. № Ь і  Д

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 10 Дата 24.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
155/0/10.1-20

Дата 27.01.2020

Найменування юридичної особи Міжрегіональний центр 
професійної перепідготовки 
звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536113
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження 
освітньої діяльності щодо 
підготовки фахівців у сфері 
професійної (професійно- 
технічної) освіти з професії 
7233 Слюсар-ремонтник 
(первинна професійна підготовка)

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 інформація про доступність навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення (порушення пункту 69 Ліцензійних 
умов);

- відсутня інформація про забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою дисциплін, а саме: 
«Основи споживчих знань», «Основи професійної мобільності», «Європейський 
вибір України», «Правила дорожнього руху» (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.


