МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 М і р .

мК иїв

№

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 Державного воєнізованого гірничорятувального
(Аварійно-рятувальний) загону Державної служби України з надзвичайних
ситуацій від 20.02.2020 № 01/7-372 про розширення 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 Державний воєнізований гірничорятувальний (Аварійнорятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій про
прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра

V'i СГНЛЛАЛ
V

Єгор СТАДНИМ

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від «С<с » О'/Ь
2020 р. №
- .1

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату 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 01/7-372
Вх. № заяви юридичної особи
356/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

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

Дата 20.02.2020
Дата 03.03.2020
Державний воєнізований
гірничорятувальний (Аварійнорятувальний) загін Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій
33873405
Розширення
провадження
освітньої
діяльності
щодо
підготовки фахівців у сфері
професійної
(професійнотехнічної) освіти з професії 7111
Респіраторних
(аварійнорятувального
підрозділу)
(професійно-технічне
навчання,
підвищення кваліфікації)_________

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
______________________________ без розгляду_____________________________
1. 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):
- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до плану з підвищення
кваліфікації кваліфікованих робітників за заявленою професією. Звертаємо увагу,
що робочий навчальний план з підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників
не затверджений в установленому порядку, відповідно до Положення про
ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 03.06.1999 року № 956 та Положення про організацію
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року;
-відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній рік, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 73 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));___________________________________________________________

- у матеріалах справи відсутня інформація про безперешкодний доступ для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до навчальних приміщень та
об’єктів інфраструктури закладу, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних
умов;
- ліцензіат не забезпечив подання даних та відомостей щодо кадрового та
матеріально-технічного забезпечення до Єдиної державної електронної бази з
питань освіти (порушення пункту 72 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):
- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності за вищезазначеною професією не містять даних, що передбачені
Ліцензійними умовами, а саме: особи, які працюють за основним місцем роботи (в
тому числі за суміщенням), особи, які працюють за сумісництвом, не вказана
кваліфікаційна категорія педагогічних працівників та назва спеціальності згідно з
документом про отриману освіту (Шиян О. Ж., Огурцов О. В.) (таблиця 2 додатку
16 до Ліцензійних умов, порушення вимог підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних
умов).
Крім того, звертаємо увагу, що найменування професії у заяві ліцензіату має
повністю відповідати найменуванню професії згідно з Національним
класифікатором України ДК 003:2010.________________________________________

__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________

