
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ 4 /- і

Про залишення заяви без розгляду

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

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ від 24.01.2020 № 68 про розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) 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 РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИЙ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « ЗО » ( Я  2020 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 68 Дата 24.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
166/0/10Л-20

Дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537452
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження 
освітньої діяльності щодо 
підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 
7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
'устаткування (первинна 
професійна підготовка -  третій 
(вищий) рівень)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

Документи, що додаються до заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти оформлені із 
порушенням вимог Закону, складені не за встановленою формою та не містять 
даних, які обов'язково вносяться до них (пункт 2 частини другої статті 12 
Закону):

-  відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування не містять даних, які обов’язково вносяться до таблиць 
1, 2 додатку 18, таблиці 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, а саме: не містять 
інформацію за всіма навчальними дисциплінами згідно з навчальним планом за 
вказаною професією («Основи енергоменеджменту», «Читання креслень», 
«Допуски та технічні виміри», «Ремонт машин і механізмів») (порушення 
підпунктів 9, 10 пункту 73 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. 
№ 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови);

-  відсутня інформація, що додатково подається до таблиці «Обладнання 
навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за професією, що 
ліцензується» щодо обгрунтування достатньої кількості обладнання для



провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, у тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за 
іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (примітка до таблиці 3 додатку 17 до Ліцензійних умов);

-  відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пункт 69 
Ліцензійних умов).

Крім того, документи, що додаються до заяви, не підписані ліцензіатом або 
іншою уповноваженою на це особою (порушення частини п’ятої статті 10
Закону)._______________________________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків____________________

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


