
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
о г о д р

м. Київ №

Про залишення заяв без розгляд}

Відповідно до абзац} другого частини першої і частини другої статті 12 
Закон}’ України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзац} 
третього частини другої статті 18 Закон} України «Про фахову передвигцу
ОСВІТ}»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола 

від 20.02.2020 № 27 та № 28 про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляд} згідно з підставами, 
що додаються (додатки 1. 2).

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Крпштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення:
2) повідомити Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола про 

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

департамент}1 атестації кадрів вищої кваліфікації Кришгоф С. Д.

Заступник Міністра Crop СТАДНИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « т » Р ? )  2020 р. № ^  5~Л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвиїцої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закон) України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі -  Закон)

20 .02.2020Вих. № заяви юридичної особи 27
Вх. № заяв и юридичн ої ос о б и 301 /0/10.1-20
Найменування юридичної особи

21 .02.2020
Дата

і Да і а _  ___________
Галицький коледж імені В'ячеслава 
Чорновола___________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 14039833
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової 
передвиїцої освіти за спеціальністю 

! 035 Філологія 1 2
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері фахової перед вищої освіти без розгляду
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 

освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пу нкт 1 частини дру гої статті 12 
Закону):

відсу тня копія статне і пчної о звіту про фінансові результати ліцензіата за 
попередній. рік (підпункт 4 пункту 64 Ліцензійних ууюв провадження осві тньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (далі - Ліцензійні умови)):

- відсутня копія документу про отриману освіту Кузьмінської М. В. (підпункт
1 1 пункту 64 Ліцензійних умов)._____

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 
ліцензії оформлено із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них 
(пу нкт 2 частини другої статті 12 Закону):

- відсутня інформація про кваліфікаційну категорію педагогічних працівників 
(таблиця 1 додатку 8 до Ліцензійних умов):

- таблиця 1 «Інформація про загальну' площу’ приміщень. що 
використовуються у навчальному процесі» за найменуванням показників не 
відповідає таблиці 1 додатку 9 до Л і це н з і й них у у і о в:

позиції щодо усунення недоліків
Подати докууіенги в повпоуіу обсязі та офоруїиги заяву та докууіентп згідно з 

виуюгами Закону та Ліцензійних у уюв.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « Осі » ОЬ 2020 р. №

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвишої освіти без розгляду

відповідно до частини другої статті 12 Закон) України «Про ліцензування видів 
_______ господарськоїдіядьносгі» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 28 Дата 20.02.2020
Дата 21.02.2020 .......... .Вх. № заяви юридичної особи 300/0/10.1 -20

Найменування юридичної особи Галицький коледж імені В'ячеслава 
Чорновола

Ідентифікаційний код юридичної особи 14039833
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
123 Комп'ютерна інженерія

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження 
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

відсутня копія статистичного звіїу про фінансові рез\льтатп ліцензіаіа за
попередній рік (підгтікт 4 пупктх 64 Ліцензійних }\іов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінет) Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. № 1187 (далі -  Ліцензійні умови))._________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додасться до заяви про отримання 
ліцензії оформлено 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 кваліфікаційну категорію педагогічних працівників
(таблиця 1 додатку 8 до Ліцензійних умов): і

- таблиця 1 «Інформація про загальну площ) приміщень. що
! використовуються у навчальному процесі» за найменуванням показників не
відповідає таблиці 1 додатку 9 до Ліцензійних умов:

- таблиця 3 "Перелік фахових періодичних видань" за найменування : 
показників не відповідає вимогам таблиці 3 додатку 1 1 до Ліцензійних умов.

_____ Пропозиції щодо усунення недоліків ____  ;
Подати документи в повному обсязі та оформити заяв) та документи згідно з 

вимогами Закон) та Ліцензійних умов.


