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Про залишення заяви без розгляду
Відповідно до частин першої і другої статті
«Про ліцензування видів господарської діяльності»

12 Закону України

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Комунального закладу «Бахмутський медичний коледж»
від 25.02.2020 № 94 про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст 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 Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж» про
прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.).

Заступник Міністра

Єгор СТАДНИЙ

г:-

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « У Ц » О Ь
2020 р. № -90 -і)
Підстави залишення заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
______________________ господарської діяльності» (далі - Закон)______________________

Вих. № заяви юридичної особи 94
Вх. № заяви юридичної особи 333/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Дата 25.02.2020
Дата 27.02.2020
Комунальний заклад
«Бахмутський медичний коледж»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02011189
Вид освітньої діяльності, зазначений
започаткування
провадження
юридичною особою у заяві про отримання
освітньої діяльності у сфері
ліцензії
післядипломної
освіти
за
спеціальністю
223
Медсестринство галузі знань 22
Охорона здоров’я для осіб з
освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст
Підстави для залишення заяви про видачу ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
без розгляду
Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
1. у матеріалах справи відсутня інформація:
про безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до будівлі гуртожитку закладу за адресою: м. Артемівськ, вул.
Свободи (Леніна), 15 (порушення вимог пункту 53 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)).
Крім того, звертаємо увагу, що у матеріалах справи відсутній
кваліфікаційний сертифікат фахівця з питань технічного обстеження будівель та
споруд, який уповноважує його на проведення вищезазначених обстежень;
про орієнтовний перелік освітніх програм у концепції освітньої діяльності за
спеціальністю 223 Медсестринство (порушення вимог підпункту 5 пункту 64
Ліцензійних умов).____________________
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за

встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- таблиця 1 ліцензійної справи «Якісний склад проектної групи, що утворена
у складі підрозділу «Відділення «Післядипломна освіта», відповідального за
підготовку у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство» за
найменуванням та переліком показників не відповідає вимогам таблиці 1 додатку
8 до Ліцензійних умов.
Звертаємо увагу, що у заяві про видачу ліцензії необхідно вказувати вид
освітньої діяльності.________________________________________________________
____________________Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

