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Про затишення заяв без розгляд}
Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну
від 28.01.2020 № 2 та № 3 про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
згідно з підставами, що додаються (додатки 1. 2).
2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийняте органом ліцензування рішення:
2) повідомити Білоцерківський коледж сервіс} та дизайн} про прийняте
органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра

Єгор СТАДНИЙ

Додаток X
до наказу Міністерства освіти і науки
від « З 'і » С і __2020 р. №
-у/
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 2
Вх. № заяви юридичної особи 175/0/10. 1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії

__

Дата 28.01.2020
Дата 29.01.2020
Білоцерківський коледж сервісу та
дизайну
26361184
; Розширення
провадження
і освітньої
діяльності
щодо
підготовки
кваліфікованих
робітників за професією 4112
Оператор комп'ютерної верстки
(первинна професійна підготовка
- перший (початковий) рівень)

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері п рофесі Й11 ої (п р оф ес ійно-технічної) освіти без роз І л яд у

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
відсутнє положення про підрозділ закладу, до повноважень якого належить
професійне (професійно-технічне) навчання, що не відповідає вимогам Закон)
України "Про професійно-технічну освіту" та є порушенням вимог підпункту 2
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).___________________________
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закон), 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 доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів,
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(пункт 69 Ліцензійних умов).____________________
____________________

П ропозиції щодо усунення недоліків______ _______________

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

Додаток іР
до наказу Міністерства освіти і науки
від « д '1_» __0'ґ
2020 р. № Цр
Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Законе України «Про ліцензування видів
________________________ господарської діяльності» (далі - Закон)______________________

Вих. № заяви юридичної особи З
Дата 28.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 176/0/10.1-20 Дата 29.01.2020
Найменування юридичної особи
Білоцерківський коледж сервісу та
дизайну_______________________
Ідентифікаційний код юридичної особи
26361184
Вид освітньої діяльності, зазначений
Розширення
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої
діяльності
щодо
ліцензії
підготовки
кваліфікованих
робітників за професією 4112
Оператор комп'ютерної верстки
(первинна професійна підготовка
_________
_____
______ -д р у гий (базовий) рівень)
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
__ діяльност і у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

1. Підпирані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
відсутнє положення про підрозділ закладу, до повноважень якого належить
професійне (професійно-технічне) навчання, що не відповідає вимогам Закону
України "Про професійно-технічну освіту" та є порушенням вимог підпункту 2
пункту 73 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).___________________________
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 доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів,
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(пункт 69 Ліцензійних умов).____________ __________________
П ропозиції щодо усунення недоліків

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

