МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ321*

№

11ро залишення заяви оса розгляд}
Відповідно до частини першої і частини другої статті 12 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
11У К А З У Ю :
1. Залишити таяв_\ Чернігівського професійного ліцею залізничного
іранспоріл від 04.03.2020 Лл 43 про розширення провадження освітньої
діяльносіі у сфері професійної ( професійно-технічної) освіти без розгляду
згідно з підставами, що додаються.
2. Д е п а р іа м е ту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криипоф С. Д .):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийня те органом ліцензування рішення;
2)
повідомити
Чернігівський
професійний
ліцей
залізничного
транспорту про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контролі! за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

С ю р СТА Д И И И

Додаток
до наказу Міністерства осві ти і науки
від « 0 4 » С 'у _ 2020 р. № _ 3 о 4

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без
розгляду
відповідно до части першої і др м о їсіатті 12 Законе України «Про ліцензування видів
______ __________________
__ господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юристичної особи 43 ( ДКЬО
Вх. № заяви юридичної особи
358./0/9Д-20_____
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльнос і і. заиіаченмй
юридичною особою у заяві про отримання
ліцензії

_____

Дата 04.03.2020__________
г Дата 04.03.2020

Чернігівський професійний ліцей
за.11і з ни ч но то т ра не порту__________
02548860
Розширення
провадження
іосвітньої
діяльності
щодо
і підготовки
фахівців
у
сфері
іпрофесійної
(професійноітехнічної)
освіти
з
професії
і61 13
Озеленювач
(первинна
: професійна підгот

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду
І. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення
провадження освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини
другої стат ті 12 Закону):
- у матеріалах справи відсутня копія, затвердженого в установленому
порядку, навчального плану з первинної професійної підготовки кваліфікованих |
робітників за професією 61 13 Озеленювач з пояснювальною запискою до нього,
розробленої о на основі державної о с тандарту професійно-технічної освіти і
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов провадження ОСВІТНЬОЇІ
діяльності закладів о с в іт , 'затверджених постановою Кабінету М іністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні
умови

));

- за матеріалами справи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти
івідеутні сканкопії документів про вищу освіту у Плясун Л. 1., Тимошенко О. А ..
Новик 1. В ., Юрченко Ю. А. (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи у наявності документ про вищу освіту Душко Н. А ., а
Підтверджуючий документ, що вона змінила прізвище на Кардаш Н. О. відсутній
(порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відомості про інформаційне забезпечення відсутні у документі 1 1
електронної ліцензійної справи (таблиці 1-3 додатку 19 до Ліцензійних умов,
порушення підпункту 10 п уп к у 73 Ліцензійних умов);
- відеуїні еканкопії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника заклад) освіти ( порч піенпя підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов).
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформленні) із порушенням вимог цього Закону, складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них
( п\ нкі 2 части ш удру то ус гаг ті 12 Зако н у ):_________________________________________________

- відомості про якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують
навчальний процес за зазначеною професією складені не за встановленою формою
і іаблиия 2 додатку 16 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 7 пункту 73
. І і і ген і н ш и х \ мов):
- зідомосіі про заіальїі} площ\ примішені,, що використовуються під час
освіїнього
процес},
про обладнання
навчальних,
навчально-виробничих
приміщень та майданчиків за відповідною професією складені не за встановленою
формою (таблиці 1, 3 додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8
пункту 73 Ліцензійних у мов).
__________ _______
____________________

Пропозиції щодо усунення н е д о л ік ів ____________
1Іодати заяву іа документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.

