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І Іро за. імі іієн ня заяви без розгляду
Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закон)
України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльнос ті»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю
«Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» від 24.02.2020
2С 132 про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами,
їло додаються.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОИ інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
2)
повідомити
Товариство
з обмеженою
відповідальністю
'•.Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» про прийняте
органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказ) покласти на директора
департамен ту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра
\

Crop СТАДНИЙ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « О Ъ »
.. 2020 р. №
л
Підстави іа.шшсння заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до части першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
___і осподареької діяльності» (далі - Закон)_____________________

Них. № заяви юридичної особи 132
Вх. № заяви юридичної особи
320/0/10.1-20
Найменування юридичної особи

_

Дала 24.02.2020_____________
Дала 26.02.2020

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Чернігівський
обласний навчально-курсовий
комбінат»
41984324
їден і ифікаційний код юридичної особи
Вид ос вігі іьої ді яд ьі юс і і, зазначений
і Розширення
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої
діяльності
щодо
ліцензії
підготовки фахівців у сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти
з професій:
8333 Ліфтер (професійно-технічне
навчання),
8333
Машиніст
автовишки та автогідрогіідіймача
________ (Професійно-технічне навчання) _
Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
1. Заява або хоча б один з документів, що додасться 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 етапі 12 Закону):
- у матеріалах справи із професії 8333 Ліфтер відомості про загальну площу
приміщень, що викорисловуюл вся під час освітнього процесу, про забезпечення
приміщенням и навчального, навчально-виробничого призначення, іншими
^приміщеннями та майданчиками за відповідною професією, про обладнання
іііавчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за відповідною
[професією складені не за встановленою формою (таблиці 1-3 додатку 17 до
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № і 187 (із змінами і
доповненнями внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)), порушення підпункту 8 пункту 73
Ліцензійних умов);
- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін із
вищезазначеної професії складені не за встановленою формою (таблиця 1 додатку
! Xдо Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов):
- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою із професії 8333 Ліфтер складені не
за встановленою формою (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, порушення
підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи із професії 8333 Машиніст авто вишки та

автогідропідіймача
відомості
про загальну
площу
приміщень,
що
використовуються під час освітнього процесу, про забезпечення приміщеннями
навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та
майданчиками за відповідною професією, про обладнання навчальних, навчальновиробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією складені не за
встановленою формою (таблиці 1-3 додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення
підпхнкту N пункту 73 Ліцензійних умов);
- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін,
про забезпечення програмами і базами для проходження практики із
вищезазначеної професії складені не за встановленою формою (таблиці 1, З
додатку 18 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою із професії 8333 Машиніст
автовишки та автогідронідіймача складені не за встановленою формою (таблиця 2
додатку 19 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних
умов).
Крім того інформуємо, що заяви та матеріали ліцензійних справ із кожної
іпрофесії формуються окремо і подаються до Міністерства освіти і науки України.
Пропозиції щодо усунення недоліків
__________
1Іодати заяв\' та документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

