
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
^  20 ̂ р. М’ КИЇВ №

Про залишення заяви без розгляду

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

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області від 20.02.2020 № 40-544/44.16 про видачу 
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що додаються.

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

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення 

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області про прийняте органом ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « ЬІ » ОЪ 2020 р. № 9

Підстави залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі -  Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 40-544/44.16 Дата 20.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
313/0/10.1-20

Дата 25.02.2020

Найменування юридичної особи Аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення 
Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області

Ідентифікаційний код юридичної особи 08804689
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Видачу ліцензії з підготовки 
фахівців у сфері професійної 
(професійно-технічної) О С В ІТ И  3  

професії 5169 Командир 
відділення оперативно- 
рятувальної служби цивільного 
захисту (професійно-технічне 
навчання)

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

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

відсутні відомості про забезпечення майстернями, кабінетами, 
лабораторіями, полігонами, медичним пунктом тощо (таблиця 1 додатку 15 до 
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)) (порушення вимог пункту 68 до 
Ліцензійних умов);

- відсутні копії затвердженої в установленому порядку освітньо- 
кваліфікаційної характеристики випускника закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти та пояснювальної записки до навчальних планів з перепідготовки 
та підвищення кваліфікації за професією, що не відповідає вимогам підпункту 6 
пункту 73 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


