Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності
(розширено провадження освітньої діяльності)
у сфері П І С Л Я Д И П Л О М І І О Ї освіти для осіб з вищою освітою
№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Херсонської області

2.

Запорізький національний університет

о
3.

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Про видачу ліцензії на освітню діяльність у сфері післядипломної о с в і т и
для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої
діяльності за спеціальністю 263 Цивільна безпека галузі знань 26 Цивільна
безпека у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
дата 19.03.2020
Вих. № заяви юридичної особи
01-14/61
дата 30.03.2020
Вх. № заяви юридичної особи
520/0/9.5-20
центр
цивільного
Найменування юридичної особи Навчально-методичний
захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської
області
26083443
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень Підвищення кваліфікації за спеціальністю 263
Цивільна безпека у сфері післядипломної освіти
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
для осіб 3 вищою освітою
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 60 осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою у заяві
-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 Середня
освіта (Історія) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка______________________________
Вих. № заяви юридичної особи
60
Вх. № заяви юридичної особи
473/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 20.03.2020

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02125243

дата 20.03.2020
Запорізький національний університет

підвищення кваліфікації
014 Середня освіта (Історія)

за

спеціальністю

-

50 особи (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 Середня
освіта (Мова і література (англійська)) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка_________
Вих. № заяви юридичної особи
59
Вх. № заяви юридичної особи
464/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 18.03.2020

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02125243

дата 20.03.2020
Запорізький національний університет

підвищення
014 Середня
(англійська))

кваліфікації за
освіта
(Мова

спеціальністю
і література

-

50 особи (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 Середня
освіта (Математика) у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка_________________________
Вих. № заяви юридичної особи
61
Вх. № заяви юридичної особи
472/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 20.03.2020

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02125243

дата 20.03.2020
Запорізький національний університет

підвищення кваліфікації за
014 Середня освіта (Математика)

спеціальністю

-

50 особи (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післЯДИIIло.ммої освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 ’Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою
'Запона і кування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
І спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою
Вих. № заяви юриди чно ї особи
62 « Д Е ВО
!—г----Вх. № заяви юридичної осоои
478/0/9.5-20
Н а й м е н у ва н н я ю р ид и ч н ої о с о б и

дата 20.03.2020
-------

Ідентифікаційний код юридичної особи
І Вид освітньої діяльності, рівень вищої

.

дата 24.03.2020
Запорізький національний упіверсилет
02125243
підготовка

здобувані в

у

сфері

спеці ал ідц ості. заз н ач е 11 і юри д и ч н о іо
особою у заяві

післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення
кваліфікації за
спеціальністю
014
Середня
освіта
(Природничі науки)

Ліцензований обсяг за ліцензією

-

освіти, код та найменування

: Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

50 осіб

і науки

Про розширення провадження освітньої діяльності діцензіату
у сфері П І С Л ЯД И П Л О М Н О Ї ОСВІТИ для оеіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
___________________
освіти для осіб з вищою освітою___________________ __
! Започаз кущіння провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і література) у сфері
післядипломної осві ї и для осіб з вищою освітою
____
Вих. № заяви юриди чно ї особи
64 Є Д Е Б О
Вх. № таячи юриди чно ї особи
476/0/9.5-20
Найменування юриди чно ї особи

; дата 20.03.2020
| дата 24.03.2020
Запорізький національний університет

Іден тифікаційний код юридичної особи

02125243

Вид освітньої діяльності, рівень вищої

підготовка

: освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

здобувачів

Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою \ заяві

сфері

післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою з підвищення
кваліфікації за
спеціальністю
014
Середня
ос в із а
(Українська мова і лізература)

Ліцензований обсяг за ліцензією

у

;50 осіб

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю
024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво___________________________
Вих. № заяви юридичної
особи
ЄДЕБО № 66
Вх. № заяви юридичної
особи 511/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 26.03.2020
Дата 26.03.2020
Ніжинський
Г оголя
02125668
підвищення
Хореографія

державний

кваліфікації

університет

за

імені

Миколи

спеціальністю

15 осіб (з урахуванням строків навчання)

024

Про розширення провадження освітньої діяльності
Галицькому коледжу імені В ’ячеслава Чорновола
у сфері фахової передвиїцої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвиїцої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні
технології у сфері фахової передвиїцої освіти________________________________
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 28
Вх. № заяви юридичної особи
467/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг

дата 18.03.2020
дата 20.03.2020
Галицький коледж імені В ’ячеслава
Чорновола
14039833
Підготовка фахового молодшого бакалавра
за
спеціальністю
123 Комп’ютерна
інженерія у сфері фахової передвиїцої освіти
0
120 (на рік)

Перелік ліцензіа гів,
яким розширено провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
№
з/п

Найменування ліцензіатів
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1. «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
2. Професійно-технічне училище №48 м. Новомосковська
о2). Вище професійне училище №29 смт. Володимирець
4.

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Роменське вище професійне училище»

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка» для Відокремленого підрозділу «Регіональний центр
5.
професійної освіти Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка»
6. Галицький коледж імені В ’ячеслава Чорновола
7.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-виробничий
центр «СФЕРА»

8.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчальний центр
«Інформаційне забезпечення бізнесу»

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
177
Вх. № заяви юридичної особи
457/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 12.03.2020
дата 17.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою прос сесією:
Ліцензований
Рівень
Вид
Код згідно
Найменування
професії (класу
обсяг, осіб
професійної
з Класифі
професійної
підготовки
(професійнокатором
класифікаційного
технічної)
професій
угрупування)
освіти
ДК
003:2010
8162
Машиніст
15
Перший
Професійно(кочегар) котельні
технічне
(початковий)
навчання

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
181
Вх. № заяви юридичної особи
456/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 13.03.2020
дата 17.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою професією:
Рівень
Ліцензований
Код згідно
Найменування
Вид
професійної
обсяг, осіб
з Класифі
професії (класу
професійної
(професійнопідготовки
катором
класифікаційного
технічної)
професій
угрупування)
освіти
ДК
003:2010
8323
Водій тролейбуса
16
Перший
Професійнотехнічне
(початковий)
навчання
Другий
8
8323
Водій тролейбуса
Підвищення
(базовий)
кваліфікації

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
185
Вх. № заяви юридичної особи
492/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 17.03.2020
дата 24.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою просзесією:
Рівень
Ліцензований
Код згідно
Найменування
Вид
професійної
обсяг, осіб
професії (класу
з Класифі
професійної
(професійнокласифікаційного
катором
підготовки
технічної)
угрупування)
професій
освіти
ДК
003:2010
8333
Ліфтер
Професійно15
Перший
технічне
(початковий)
навчання

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
184
Вх. № заяви юридичної особи
491/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 17.03.2020
дата 24.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою прос )есією:
Рівень
Вид
Ліцензований
Код згідно
Найменування
професійної
обсяг, осіб
з Класифі
професії (класу
професійної
(професійнокатором
підготовки
класифікаційного
технічної)
професій
угрупування)
освіти
ДК
003:2010
Перший
15
8333
Машиніст
Професійноавтовишки та
(початковий)
технічне
автогідропідіймача
навчання

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ 1Ой_2020 №
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
189
Вх. № заяви юридичної особи
490/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 19.03.2020
дата 24.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою прос сесією:
Ліцензований
Рівень
Код згідно
Найменування
Вид
професійної
обсяг, осіб
професійної
з Класифі
професії (класу
(професійнопідготовки
катором
класифікаційного
технічної)
професій
угрупування)
освіти
ДК
003:2010
10
Перший
Наповнювач
8163
Професійнобалонів
(початковий)
технічне
навчання
8163
Наповнювач
Підвищення
20
Другий
балонів
кваліфікації
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

В их. № заяви юридичної особи
188
Вх. № заяви юридичної особи
489/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 19.03.2020
дата 24.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за новою прос зесією:
Рівень
Ліцензований
Код згідно
Найменування
Вид
професійної
обсяг, осіб
з Класифі
професії (класу
професійної
(професійнокатором
класифікаційного
підготовки
технічної)
професій
угрупування)
освіти
дк
003:2010
Перший
8155
Оператор
25
Професійно(початковий)
технічне
заправних станцій
навчання

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 4144 Діловод

Вих. № заяви юридичної особи
58
Вх. № заяви юридичної особи
463/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 19.03.2020
дата 20.03.2020
Професійно-технічне училище №48
м. Новомосковська
02541763
первинна професійна
4144 Діловод

підготовка за професією

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

4144

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Діловод

Вид
професійної
підготовки

первинна
професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг
(осіб)

ЗО

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7129 Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту будинків
Вих. № заяви юридичної особи
57
Вх. № заяви юридичної особи
466/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 18.03.2020
дата 20.03.2020
Вище професійне училище №29 смт. Володимирець
05537503
первинна професійна підготовка за професією
7129 Робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код ЗГ ІД Н О 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

7129

Робітник 3
комплексного
обслуговування й
ремонту будинків

Вид
професійної
підготовки

первинна
професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг
(осіб)

60

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 70

дата 16.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи
448/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 17.03.2020

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Роменське вище
професійне училище»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02547369
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Ліцензова
Рівень
Найменування
Вид
Код
професійної
професійної
ний
професії (класу
З Г ІД Н О 3
обсяг,
(професійнокласифікаційного
підготовки
Класифі
технічної) освіти
угрупування)
осіб
катором
професій
ДК
003:2010
ЗО
другий (базовий)
Лицювальникпервинна
7132
професійна
третій (вищий)
плиточник
підготовка
7132

Лицювальникплиточник

професійнотехнічне
навчання

10

7132

Лицювальникплиточник

перепідготовка

5

7132

Лицювальникплиточник

підвищення
кваліфікації

10

перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)
Вих. № заяви юридичної особи 68

дата 16.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи
449/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 17.03.2020

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Роменське вище
професійне училище»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02547369
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код
Найменування
Вид
Ліцензова
Рівень
професії (класу
З Г ІД Н О 3
професійної
ний
професійної
Класифі
класифікаційного
підготовки
обсяг,
(професійнокатором
угрупування)
осіб
технічної) освіти
професій
ДК
003:2010
7436
Швачка
первинна
25
другий (базовий)
професійна
третій (вищий)
підготовка
7436

Швачка

професійнотехнічне
навчання

10

7436

Швачка

перепідготовка

5

7436

Швачка

підвищення
кваліфікації

5

перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 69

дата 16.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи
450/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 17.03.2020

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Роменське вище
професійне училище»
Ідентифікаційний код юридичної особи 02547369
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
____________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код
Найменування
Вид
Ліцензо Рівень професійної
З Г ІД Н О 3
професії (класу
професійної
ваний
(професійноКласифі
класифікаційного
підготовки
обсяг,
технічної) освіти
катором
угрупування)
осіб
професій
ДК
003:2010
7133
Штукатур
первинна
зо
другий (базовий)
професійна
третій (вищий)
підготовка
7133

Штукатур

професійнотехнічне
навчання

10

7133

Штукатур

перепідготовка

5

7133

Штукатур

підвищення
кваліфікації

10

перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)
перший
(початковий)
другий (базовий)
третій (вищий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7122 Муляр

Вих. № заяви юридичної особи
1/274
Вх. № заяви юридичної особи
495/0/9.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 06.03.2020
дата 24.03.2020
Державний заклад «Луганський
університет імені Тараса Шевченка»
02125131

національний

Відокремлений підрозділ «Регіональний центр
професійної освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»
40180125

первинна професійна підготовка за професією
7122 Муляр

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010
7122

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)
Муляр

Вид
професійної
підготовки
первинна
професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг
(осіб)

зо

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно_____________________________ технічної) освіти_____________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7241 Майстер з діагностики та
налагодження електронного устаткування автомобільних засобів_______________
Вих. № заяви юридичної особи 70/01

дата 1 1.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи
494/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 24.03.2020

Галицький коледж імені В’ячеслава
Чорновола
14039833
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
професією
7241
Майстер
з
юридичною особою у заяві
діагностики
та
налагодження
електронного
устаткування
автомобільних засобів
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
дк
003:2010
7241

Вид
Найменування
професії (групи, діяльності
підкласу, класу,
класифікаційног
о угрупування)

Майстер з
діагностики та
налагодження
електронного
устаткування
автомобільних
засобів

освітньої Ліцензова Рівень
ний обсяг професійної
(професійно(осіб)
технічної)
освіти

Первинна професійна
підготовка

ЗО

Другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до е т а п і 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної
________
(професійно-технічної) освіти________________________

!

! ЗагіочсП кування провадження осві тньої діяльності за професією 7136 Слюсар-сантехнік
І (гірофесійно-технічнс навчання. перепідгоговка. підвищення кваліфікації)______________
В их. № заяви юри ди чно ї особи 6
Вх. № заяви юриди чно ї особи
485/0/9.5-20
Найменування юри ди чно ї особи
1д е нт ифікаційний код ю р ид и ч н ої о с о б и
1 Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою } ДІЯ в і

дата 18.02.2020
дата 24.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Експертно-виробничий центр «СФЕРА»
41673935
Професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації з
професії 7136 Слюсар-сантехнік

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:
Най м е і-іу в а пня п р о ф е с ії
(групи, підкласу, клас)',
класифікаційного
угруз іування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцеї ізо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

7136

Слюсар-сантехнік

Професійнотехнічне
навчання

15

7136

Слюсар-сантехнік

1Іерепідготовка

15

7136

Сл ю с ар - с а нте х н і к

Підвищення
кваліфікації

15

Перший
(початковий)
Другий
(базовий)
Перший
(початковий)
Другий
(базовий)
Перший
(початковий)
Другий
(базовий)

Код згідно
■і
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

1

і
1_

Про розширення провадження освітньої діяльності лінензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_______________________ (професійно-технічної) освіти _______ _______________
Розширення провадження освітньої діяльності за професією 5122 Кухар
(професійно-технічне навчання, перепідготовка)_______________________________
Вих. № заяви юридичної особи
17
Вх. № заяви юридичної особи
474/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 17.03.2020
дата 20.03.2020
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Навчальний центр
«Інформаційне забезпечення бізнесу»
39751694
Професійно-технічне
перепідготовка
за
5122 Кухар

навчання,
професією

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код
згідно 3
Класифік
а-тором
професій
дк
003:2010

Найменування професії
(класу
класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

5122

Кухар

Професійнотехнічне
навчання

20

Перший
(початковий)

5122

Кухар

Перепідготовка

50

Перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти___________________________________
Збільшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за професією
7412 Кондитер
Вих. № заяви юридичної особи
1/275
Вх. № заяви юридичної особи
496/0/9.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 06.03.2020
дата 24.03.2020
Державний заклад «Луганський
університет імені Тараса Шевченка»
02125131

національний

Відокремлений підрозділ «Регіональний центр
професійної освіти Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка»
40180125

первинна професійна
7412 Кондитер

підготовка

за

професією

Збільшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за професією:
Найменування
Код згідно 3
Класифікатором професії (класу
класифікаційного
професій
угрупування)
ДК 003:2010

7412

Кондитер

Вид
професійної
підготовки

первинна
професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг
(осіб)
Встано
Існу
вити
ючий
зо

60

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
другий
(базовий)

Про звуження провадження освітньої діяльності
Херсонській державній морській академії
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
02.1-05/506
Вх. № заяви юридичної особи
8945/0/1-20
Найменування юридичної особи

дата 05.03.2020
дата 17.03.2020

Херсонська державна морська
академія
35219930
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:
№
з/п

Ш и ф р і н аз ва галузі з н а н ь

код і н а й м е н у в а н н я
сп е ц і а ль н ост і

Ліцензований
обс яг

Вс та но ви ти

Для відокремлених структурних підрозділів:
Морський коледж Херсонської державної морської академії
(адреса: 73000, м.Херсон, проспект Ушакова, 14/1)

Підготовка молодших спеціалістів

1.
2.

13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія

131 Прикладна механіка

125

50

135 Суднобудування

150

75

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.

Приватне підприємство
"Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр"

2.

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
34
Вх. № заяви юридичної особи
1136/0/9-20
Найменування юридичної особи

Дата 12.03.2020
Дата 19.03.2020
Приватне підприємство "Радомишльський
аграрний навчально-виробничий центр"
35545547

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):
№
з/п
1.

Код професії
за ДК
8331

Найменування
професії

Вид професійної
підготовки

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва категорія В2

професійно-технічне
навчання

Ліцензований обсяг (осіб)
Існуючий
Встановити

10

0

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
171
Вх. № заяви юридичної особи
1137/0/9-20
Найменування юридичної особи

Дата 10.03.2020
Дата 19.03.2020
Державний професійно-технічний навчальний
заклад "Покровський центр підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів"
02541792

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):
№
з/п
1.

Код професії
за ДК
4112
(4115)

(4121)
2.

3.

4112

4112

Найменування
професії

Вид професійної
підготовки

Оператор комп'ютерного
набору
Секретар керівника
(організації, підприємства,
установи)
Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

Первинна
професійна
підготовка;
професійно-технічне
навчання;
перепідготовка

Оператор комп'ютерного
набору

Первинна
професійна
підготовка
Професійно-технічне
навчання;
перепідготовка

Оператор комп'ютерного
набору

Ліцензований обсяг (осіб)
Існуючий
Встановити

60

0

ЗО

0

15

0

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
01-08/188
Вх. № заяви юридичної особи
493/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 19.03.2020
дата 24.03.2020
Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет
імені
Володимира Винниченка
02125415

Ідентифікаційний код юридичної
особи
започаткування освітньої діяльності з
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування підвищення кваліфікації за спеціальністю
014 Середня освіта (Фізична культура)
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
50 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
1) недостатньо площі навчальних приміщень (за розрахунками 1,3 кв. метра)
для проведення освітнього процесу, що є порушенням пункту 33 Ліцензійних
умов. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються
ліцензовані обсяги дійсних ліцензії (а не контингент студентів).
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності
у сфері фахової передвищої освіти
№
з/гі

Найменування ліцензіатів

1.

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

2.

Комунальний заклад «Маріупольський медичний коледж»

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО - 41
Вх. № заяви юридичної особи
462/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

Дата 19.03.2020
дата 20.03.2020
Івано-Франківський державний коледж
технологій та бізнесу
01566100
Розширення
провадження
освітньої
діяльності за новою спеціальністю 122
Комп’ютерні науки галузі знань 12
Інформаційні технології
50 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме за матеріалами справи:
1) відсутні відомості про кількісні та якісні показники матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності (додаток 9 до Ліцензійних умов) за
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, що не відповідає вимогам підпункту 7
пункту 64 Ліцензійних умов;
2) відсутня інформація у «Відомостях про проектну групу... (документ №
6)» про наявність у членів проектної групи кваліфікаційної категорії (порушення
вимог підпункту 6 пункту 64 Ліцензійних умов;
3) недостатньо площі навчальних приміщень (за розрахунками 2,1 кв. метра)
для проведення освітнього процесу, що є порушенням пункту 53 Ліцензійних
умов. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються
ліцензовані обсяги дійсних ліцензії;
4) відсутній стадіон та/або спортивний майданчик, актова чи концертна зала
(порушення вимог пункту 57 Ліцензійних умов);
5) не забезпечено актуальність відомостей про матеріально-технічне
забезпечення, що не відповідає вимогам пункту 63 Ліцензійних умов, а саме: не
відповідає загальна площа приміщень за адресами: м. Івано-Франківськ, вул.

Коновальця, 140, вул. Коновальця, 142 документам, що підтверджують майнові
права на основні засоби для здійснення навчального процесу.
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
(далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
36
Вх. № заяви юридичної особи
4650/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 18.03.2020
дата 20.03.2020
Комунальний заклад «Маріупольський
медичний коледж»
02011212
розширення
провадження
освітньої
діяльності
шляхом
започаткування
освітньої діяльності за спеціальністю
226 Фармація, промислова фармація у
сфері фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією
60 осіб
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
- згідно розрахунків площа навчальних приміщень становить 759,99 кв. м,
що становить менше 2000 кв. м, що не відповідає вимогам п. 53 Ліцензійних
вимог;
- концепція освітньої діяльності розроблена для початкового рівня
(короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова
фармація, що не відповідає рівню освіти, який зазначений у заяві.
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
-

Перелік
здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензій
на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер
морегосподарського комплексу»
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2. «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
Державний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище
3.
машинобудування»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-виробничий
4.
центр «СФЕРА»
Луганський державний університет внутрішніх справ
5.
імені Е. 0 . Дідоренка
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Покровський
6.
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
1.

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
47
Вх. № заяви юридичної особи
487/0/9.5-20
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії,
зазначені юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 19.03.2020
дата 24.03.2020
Приватний заклад освіти «Навчально-наукововиробничий
кластер
морегосподарського
комплексу»
42798816
7241 Електрик судновий -

професійно-технічне навчання - 15 осіб;
перепідготовка - 10 осіб;
підвищення кваліфікації - 5 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення для
професійно-практичної підготовки (порушення вимог пункту 4 таблиці 2 додатку
15 та вимог таблиці 1 додатку 18 Ліцензійних умов);
- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження доступності
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до будівлі, навчальних класів 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 за адресами: м. Миколаїв,
вул. Адміральська 38, вул. Декабристів 41/24, вул. Артилерійська 12/2, що не
відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов.
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно
до Закону і Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
46
Вх. № заяви юридичної особи
486/0/9.5-20
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії,
зазначені юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за заявою

Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії,
зазначені юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 19.03.2020
дата 24.03.2020
Приватний заклад освіти «Навчально-наукововиробничий
кластер
морегосподарського
комплексу»
42798816
8340 Матрос

професійно-технічне навчання - 20 осіб;
перепідготовка - 20 осіб;
підвищення кваліфікації - 10 осіб
8340 Моторист (машиніст)

професійно-технічне навчання - 20 осіб;
перепідготовка - 20 осіб;
підвищення кваліфікації - 10 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
- з професії 8340 Матрос:
- відсутня інформація про забезпечення кабінетом чи майстернею
дисциплін
«Інформаційні
технології»,
«Англійська
мова»,
«Основи
електротехніки та електрообладнання суден», «Особиста безпека та соціальна
відповідальність, охорона судна», «Експлуатація суднового електрообладнання»
(порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих
робітників, що не відповідає вимогам Державного стандарту професійнотехнічної освіти ДСПТО 8340.01.61.00-2014 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1
додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення для
професійно-практичної підготовки (порушення вимог пункту 4 таблиці 2 додатку
15 та вимог таблиці 1 додатку 18 Ліцензійних умов);
- у таблиці 2 «Забезпечення приміщенням навчального, навчальновиробничого призначення...» потребує уточнення інформація про кількість

кабінетів, оскільки дані не відповідають інформації в таблиці 3 «Обладнання
навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків...»;
- з професії 8340 Моторист (машиніст):
- у майстрів виробничого навчання відсутня кваліфікація відповідно до
професії 8340 Моторист (машиніст) (порушення пункту 6 додатку 14 до
Ліцензійних умов);
- відсутній кабінет «Рятувальних засобів», що не відповідає вимогам
Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.01.61.00-2014
(порушення пункту 1 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення для
професійно-практичної підготовки (порушення вимог пункту 4 таблиці 2 додатку
15 та вимог таблиці 1 додатку 18 Ліцензійних умов);
- у таблиці 2 «Забезпечення приміщенням навчального, навчальновиробничого призначення...» потребує уточнення інформація про кількість
кабінетів, оскільки дані не відповідають інформації в таблиці 3 «Обладнання
навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків...»;
- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження доступності
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення до будівлі, навчальних класів 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 за адресами: м. Миколаїв,
вул. Адміральська 38, вул. Декабристів 41/24, вул. Артилерійська 12/2, що не
відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов;
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії не
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення
(наявна інформація не про всіх викладачів та майстрів виробничого навчання,
потребує уточнення інформація про посади викладів та майстрів виробничого
навчання, оскільки дані не відповідають інформації в матеріалах ліцензійної
справи, а також інформація про те чи працюють за основним місцем роботи чи за
сумісництвом) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов).
Слід також зазначити, що ліцензування освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється за кожною професією
окремо (вимоги абзацу першого пункту 11 Ліцензійних умов).__________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно
до Закону і Ліцензійних умов;________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

В их. № заяви юридичної особи
178
Вх. № заяви юридичної особи
458/0/9.5-20
Найменування юридичної
особи

дата 12.03.2020
дата 17.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та 8162 Оператор котельні
найменування професії,
зазначені юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за заявою
професійно-технічне навчання - 25 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Читання креслень і схем»
(порушення вимог підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
-відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Техніка пошуку
роботи» (порушення вимог підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);
-відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Техніка пошуку
роботи» (порушення вимог підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків:
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.

Додаток
*/
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ОІОЦ 2020 р. № і
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
б/н
Вх. № заяви юридичної особи
454/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата б/д
дата 17.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
за
Первинна професійна
підготовка
Вид освітньої діяльності, рівень
професією 4113 Оператор з обробки
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною інформації та програмного забезпечення
(ліцензований обсяг - ЗО осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- 1. Відсутні копії:
- документів, що підтверджують право власності, оперативного управління
чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного
процесу (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- статистичного звіту про фінансові результати здобувана ліцензіата за
попередній рік (порушення вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- затвердженої
в
установленому
порядку
освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти
або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії
затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною
запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійнотехнічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки
кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);
- 2. Дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії), дисципліну «Охорона праці, основи долікарської допомоги»

планується закріпити за Мартиненок І. Я. (вища освіта зі спеціальності
«Автоматичний електрозв’язок», інженер електрозв’язку (порушення вимог
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- 3. Відсутня інформація:
щодо достатньої кількості обладнання для провадження освітньої
діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в
навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення вимог
додатку 17 до Ліцензійних умов);
- про документальне підтвердження фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що є порушенням вимог пункту
69 Ліцензійних умов.
Крім того, документи формуються у справу, пронумеровуються та
підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою (пункт
75 Ліцензійних умов)._______________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._____________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
б/н
Вх. № заяви юридичної особи
454/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата б/д
дата 17.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Первинна
професійна
підготовка за
Вид освітньої діяльності, рівень
професією 4131 Агент з постачання
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною (ліцензований обсяг - ЗО осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- 1. Відсутні копії:
- документів, що підтверджують право власності, оперативного управління
чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного
процесу (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за попередній рік
(порушення вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- затвердженої
в
установленому
порядку
освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти
або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії
затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною
запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійнотехнічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки
кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);
- 2. Дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії), дисципліну «Охорона праці, основи долікарської допомоги»

планується закріпити за Мартиненок І. Я. (вища освіта зі спеціальності
«Автоматичний електрозв’язок», інженер електрозв’язку (порушення вимог
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- 3. Відсутня інформація:
щодо достатньої кількості обладнання для провадження освітньої
діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в
навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення вимог
додатку 17 до Ліцензійних умов);
- про документальне підтвердження фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що є порушенням вимог пункту
69 Ліцензійних умов;
- 4. В Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (відсутня
інформація про таких викладачів: Чиж В. В., Брунь В. В.) (порушенням вимог
пункту 72 Ліцензійних умов).
Крім того, документи формуються у справу, пронумеровуються та
підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою (пункт
75 Ліцензійних умов)._______________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
б/н
Вх. № заяви юридичної особи
452/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата б/д
дата 17.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Професійно-технічне
навчання
за
Вид освітньої діяльності, рівень
професією 7241 Електромонтер з ремонту
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною та обслуговування електроустаткування
(ліцензований обсяг - 15 осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- 1. Відсутні копії:
- документів, що підтверджують право власності, оперативного управління
чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного
процесу (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за попередній рік
(порушення вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- затвердженої
в
установленому
порядку
освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти
або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії
затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною
запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійнотехнічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки
кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);
- 2. Дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії) (порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);_________

- 3. Відсутня інформація:
щодо достатньої кількості обладнання для провадження освітньої
діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в
навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення вимог
додатку 17 до Ліцензійних умов);
- про документальне підтвердження фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що є порушенням вимог пункту
69 Ліцензійних умов;
Крім того, документи формуються у справу, пронумеровуються та
підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою (пункт
75 Ліцензійних умов)._______________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2, Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Додаток £ ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України в\д<\)ІОІ4 2020 р. № { / 9 ^
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
б/н
Вх. № заяви юридичної особи
455/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата б/д
дата 17.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Професійно-технічне
навчання
за
Вид освітньої діяльності, рівень
професією
8211
Токар
(ліцензований
обсяг
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною - 15 осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- 1. Відсутні копії:
- документів, що підтверджують право власності, оперативного управління
чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного
процесу (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за попередній рік
(порушення вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- затвердженої
в
установленому
порядку
освітньо-кваліфікаційної
характеристики випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти
або кваліфікаційної характеристики професії або професійного стандарту, копії
затверджених в установленому порядку навчальних планів з пояснювальною
запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійнотехнічної освіти (за наявності), або типових навчальних планів підготовки
кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
освіти (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);
- 2. Дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії) (порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- 2. Дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії) (порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- 3. Відсутня інформація:
щодо достатньої кількості обладнання для провадження освітньої
діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в
навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення вимог
додатку 17 до Ліцензійних умов);
- про документальне підтвердження фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що є порушенням вимог пункту
69 Ліцензійних умов;
Крім того, документи формуються у справу, пронумеровуються та
підписуються керівником закладу освіти або уповноваженою на це особою (пункт
75 Ліцензійних умов)._______________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.____________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Підстави відімови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(ві дп ов ідн о до статті 13 За кону України «П ро ліц ен з ув ан н я видів
го с п о д а р с ь к о ї діяльно ст і» (далі - Закон))
В их. № заяв и ю р и д и ч н о ї о с о б и 3 / а
Вх. № заяви ю р и д и ч н о ї особи
».5-20
Іайменування ю р и д и ч н о ї особи

Іден тифікаційний код ю рп ди ч п ої особі
Вид осві тньої д ія л ьн о с ті, код та
н ай ме ну ван ня професії, зазначені
ю р и д и ч н о ю о с о б о ю у зая в і
Л і це н з о в а н и й о б с я г за заяво ю

дата 18.02.2020
дата 24.03.2020
оомеженою
Т о в а р и ст в о
з
«Ексгіертновідповід аль ніс тю
в иро бни чи й це н тр « С Ф Е Р А »
41673935
7212
Ел е ктро газоз вар н и к
1Ір оф есі й н о-т ех ні чн е навчання
П ер еп ід го то вк а - 15
П і д в и щ е н н я кв аліф іка ції - 15

15

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______ ___
Вст ано вл енн я невідповідності Л іц енз ій ни м умо в а м п ровад же ння ос вітньої
діяльності закладів освіти, з а тв ер дж е н им п о ст ан ов ою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. .N2 1187 (із змінами і д о п о в н е н н я м и вн есеними п ост ано во ю
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. .№ 347) (далі - Ліцензійні умови )
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за мате ріа ла ми справи д и с ц и п л ін а робочо го нав ч а ль но го плану «О сно ви
ринк ов ої е коно м ік и та п ід п р и є м н и ц тв а » не за бе з п еч е на виклада чем (таблиця 2
до дат ку 16 до Л іц е н з ій н и х умов, пору шен ня пункту 1 д о д а т к у 14 до Ліце нзій ни х
умов);
- не усі ди с ц и п л ін и робочих навчаль них планів забезп ече ні під ручни кам и,
нав чальними п осі бни кам и, д о в ід к о в о ю та ін шою н ав ч а л ь н о ю л іт ер ату рою , а саме:
«О снови р и н к о в о ї ек оно мі ки та під п ри єм н иц тва» , «О с н о в и е лек тро те хн іки »
(таблиця 2 д о д а т к у 19 до Ліц е нз ій н и х умов, п о р у ш е н н я пі дпункту 1 пункту З
додат ку 15 до Л іц е н з ій н и х умов);
- у ма теріалах справ и є копія ст ат ис ти чн ого звіту про фінансові результати
ліцензіата за 2018 рік. а за 2019 рік такий звіт відсутній (п о р у ш е н н я підпункту 5
11 у н кту 7 3 Ліцензій 11и х ум о в ).

Пропозиції щодо усу непня недолік іш___________________
1) подати нову заяву про ро з ш и ре нн я пр ов ад же н ня ос в іт н ьо ї діяльності у сфері
пр оф ес ій н ої ( п р о ф ес ій но - те хн іч н ої) освіти за в с та н о в л ен о ю ф о р м о ю відповідно до
Ліцензій 11 их у м ов;
________________________________________________
2) усунути невідпов ідн ість Ліц е нз ій н и м ум ов ам та подати д о к у м е н т и відповідно до
Закону і Л іц е н з ій н и х умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(ві дп ов ідн о до статті І 3 Зак ону України « П ро л іц ен з ув ан н я видів
г о с п одар с ьк ої діял ьно ст і» (далі - Закон))
Вих. № заяви ю р и д и ч н о ї особи 5
Вх. № заяви ю р и д и ч н о ї особи
484/0/9.5-20
Н а йм ен ув анн я ю р и д и ч н о ї особи

Ідентифік аці йни й код ю р и д и ч н о ї особи
Вид ос віт ньо ї дія льності, код іа
н а й м е ті у ва ті н я 11 рофес ії. зазначені
ю р и д и ч н о ю о с о б о ю у заяві
Лі це нзо ва ний о б с яг за за яв ою

дата 18.02.2020
дата 24.03.2020
То в а р и ст в о
з
обмеженою
в ід по відал ьні ст ю
«Е кс п ер тн ови робн и чи й центр « С Ф Е Р А »
4167393 5
7214
А р м а т у р н и к (будівельні, монтажні й
ре мо н тію -б удів е л ьн і р о б о т и )
П роф е с ій н о - те х н іч н е навчання - 15
Пе ре п ід го то в ка - 15
П ід в и щ е н н я кв аліф іка ції - 15

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
__
Вст ан ов л ен н я невідповідності Ліц е нз ій н и м у м ов а м п ровад же ння освітньої
діяльності закладів освіти, з а тв ер д ж е н и м п ос т а н о в о ю К абі не ту Мі ністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і д о п о в н е н н я м и в н есе ним и п ост ано во ю
Кабінету Міністрів Ук раї ни від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні ум ов и)
(пун кт І частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за ма те ріа ла ми справи не усі ди сц и п лі н и р о боч их нав ча льн их планів із
! зазна чен ої п рофе сі ї ма ют ь н а в ч а ль но - м е то дич н е заб е зп еч е нн я, а саме ди сц и п лін а
І «Читання кресле нь» (таблиці І. 2 д о д а т к у 18 д о Лі ц е н з ій н и х умов, по рушен ня
і підпункту 4 пункт у 2 дода тк у 15 до Ліц енз ій ни х умов);
- у матеріалах справи с копія ст ат ис ти чн ог о звіту про фінансові результати
ліцензіата за 2018 рік, а за 2019 рік такий звіт відсутній (п оруш е н н я підпункту 5
пункту 73 Лі цензі йн их у м о в ) . _______________________________________________
______________________ Проп оз 11ц ії щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про роз ш и ре нн я п ров ад ж е н ня ос в ітн ьо ї діяльності у сфері
пр оф ес ій н ої (п роф ес ій н о - те х н іч н о ї) освіти за в с та н о в л ен о ю ф о р м о ю відповідно до
Л і ідензійних умов;______________________________________________________________________
2) усунути н еві дп ов ідн іст ь Ліц е нз ій н и м ум ов а м та подати д о к у м е н т и відповідно до
Закону і Л іц е н з ій н и х умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(ві дп ов ідн о до е т а п і 13 Зак ону України «П ро л іц ен з ув ан н я видів
го с п о д ар с ьк о ї діяль но ст і» (далі - Закон))
Вих. № заяви ю р и д и ч н о ї особи 4а
Вх. № заяви ю р и д и ч н о ї особи
483/0/9.5-20
Най м е н у в а н н я ю р и д и ч н ої о с о б и

Ідентифікацій] і и й к од іо р ид и ч 11 ої о с о б и
Вид ос в і'і ньої дія льн ос ті, код та
наймен ув анн я професії, зазначені
ю р и д и ч н о ю о с о б о ю у заяві
Ліц ен зо ва н ий об с яг за за яв ою

дата 18.02.2020
дата 24.03.2020
Товариство
з
обмеженою
в ід по відал ьні ст ю
«Е ксп ер тн ов и робни чий центр « С Ф Е Р А »
4167 3935
7123
Бетоняр
П р оф е с ій н о- те хн іч н е навчання - 15
П ер еп ід го то в ка - 15
П ід в и щ е нн я кв аліфікації - 15

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Вст ано вл енн я невідповідності Ліц е нз ій н и м у м ов а м пр ов ад же н ня осв ітньої
діяльності закладів освіти, з а тв ер д ж е н и м п ос т а н о в о ю К абі не ту Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами і д о п о в н е н н я м и внес ени ми п о ст ан ов ою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні ум ов и)
(пункт 1 частини 3 с і а ггі ІЗ Закону), а саме:
- за ма те ріа ла ми справи не усі д и сц и п лін и робоч их навч аль них планів із
зазна чен ої про фес ії м аю ть н ав ч а ль но -м е то дич н е за бе зп еч ен н я, а саме д и с ц и п лін а
«Читання кре сле нь та схем» (таблиці 1, 2 до д а тк у 18 до Ліц енз ій н и х умов,
по ру ше н ня підпунк ту 4 пункт у 2 додат ку 15 до Л іц енз ій ни х умов);
- у матеріалах справи с копія с тат ис ти чн ого звіту про фінансові результати
ліцензіата за 2018 рік. а за 2019 рік такий звіт відсутній (п о р у ш е н н я підпункту 5
пункту 73 Л іц е нз ій н и х умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про р о з ш и ре нн я п ров ад ж е н н я ос в ітн ьо ї діяльності у сфері
пр оф ес ій н ої ( п ро ф ес ій но - те хн іч н ої ) освіти за в с т а н о в л е н о ю ф о р м о ю відповідно до
Л іц енз ій ни х умов;
2) усунути невідпо відніст ь Ліц е нз ій н и м ум ов ам та подати д о к у м е н т и відповідно до
За кону і Л іц е н з ій н и х умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))______________________________

Вих. № заяви юридичної особи 437
Вх. № заяви юридичної особи 488/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 17.03.2020
дата 24.03.2020
Луганський
державний
університет
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
08682387
5169 Охоронник

професійно-технічне навчання - 40 осіб
підвищення кваліфікації - 15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
______ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти______
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну
«Охорона
праці»
планується
закріпити
за
викладачем
Чернишов С. В. (вища освіта зі спеціальності «Правознавство») (порушення пункту 2
додатку 14 до Ліцензійних умов);
-відсутня інформація про наявність лабораторії Технічних засобів охорони та
обладнання, що не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної
освіти ДСПТО 5169-ОК.74.60-2014 (порушення вимог пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15
до Ліцензійних умов);
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (інформація про отриману
освіту (у окремих викладачів та майстрів відсутня інформація про спеціальність
отриманої освіти і кваліфікацію) та про матеріально-технічне забезпечення (потребує
уточнення інформація про площу приміщень) (порушення вимог пункту 72
Ліцензійних умов).________________________________________________________________
________________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_____________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_______________________ діяльності» (далі - Закон))_______________________

Вих. № заяви юридичної особи 170
Вх. № заяви юридичної особи 461/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві______
Ліцензований обсяг за заявою

дата 10.03.2020
дата 17.03.2020
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Покровський
центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»______________
02541792
4144 Діловод

первинна професійна підготовка
30 осіб
перепідготовка - 10____________
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_________ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності або
оперативного управління Державного професійно-технічного навчального закладу
«Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» на основні
засоби для здійснення навчального процесу (порушення підпункту 4 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);
- відсутній договір користування гуртожитком за адресою: м. Покров,
вул. Гагаріна, 2;
- дисципліну навчального плану «Основи галузевої економіки та
підприємництва» закріплено за Дерій 3. В. (вища освіта зі спеціальності «Історія»,
за кваліфікацією вчитель історії та суспільствознавства), що не відповідає
кадровим вимогам щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої
діяльності на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти (порушення
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
2019 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов).___________________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.____________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.________

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 168
Вх. № заяви юридичної особи 460/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 10.03.2020
дата 17.03.2020
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Покровський
центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»
02541792
5123 Офіціант

первинна професійна підготовка ЗО осіб
перепідготовка - 5
підвищення кваліфікації - 5
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності або
оперативного управління Державного професійно-технічного навчального закладу
«Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» на основні
засоби для здійснення навчального процесу (порушення підпункту 4 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);
- відсутній договір користування гуртожитком за адресою: м. Покров,
вул. Гагаріна, 2;
- дисципліну навчального плану «Основи галузевої економіки та
підприємництва» закріплено за Дерій 3. В. (вища освіта зі спеціальності «Історія»,
за кваліфікацією вчитель історії та суспільствознавства), дисципліни «Санітарія і
гігієна», «Кулінарна характеристика справ» закріплено за Волохатою Л. В. (вища
освіта зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання»,
кваліфікація: вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення і

безпеки життєдіяльності), що не відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення
започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної
(професійно-технічної) освіти (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних
умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
2019 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов). ___________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:
____________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.____________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.______

Додаток о-' У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0т№2020 р. № / / 9 ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 169_______
Вх. № заяви юридичної особи 459/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві___________
Ліцензований обсяг за заявою

дата 10.03.2020_________________
дата 17.03.2020_________________
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Покровський
центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»
_
02541792
""
..
5122 Кухар

первинна професійна підготовка 15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_________освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності або
оперативного управління Державного професійно-технічного навчального закладу
«Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» на основні
засоби для здійснення навчального процесу (порушення підпункту 4 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);
- відсутній договір користування гуртожитком за адресою: м. Покров,
вул. Гагаріна, 2;
- дисципліну навчального плану «Основи галузевої економіки та
підприємництва» закріплено за Дерій 3. В. (вища освіта зі спеціальності «Історія»,
за кваліфікацією вчитель історії та суспільствознавства), дисципліни «Гігієна та
санітарія виробництва», «Технологія харчування», «Технологія приготування їжі з
основами товарознавства» закріплено за Волохатою Л. В. (вища освіта зі
спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання»,
кваліфікація: вчитель трудового навчання (обслуговуюча праця), креслення_у

безпеки життєдіяльності), що не відповідає кадровим вимогам щодо забезпечення
започаткування та провадження освітньої діяльності на певному рівні професійної
(професійно-технічної) освіти (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних
умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
2019 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов).__________________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________^
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.____________________________
2, Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._______

