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I Іро залишення заяви без розгляду
Відповідно до абзацу другого чаетини першої і чаетини другої статті
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
абзацу третього чаетини другої статті 18 Закону України «Про фахову
II е ред в и і цу освіту»
ІІЛ К Л З У ІО :
1. Залишити
заяву
Державної о
вищого
навчального
закладу
«Рівненський коледж економіки та бізнесу» від 03.03.2020 № 42 про
розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвишої
освіти без розгляду зі ідно з підставами, що додаються.
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті М О Н інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Державний вищий навчальний заклад «Рівненський
коледж економіки іа бізнесу» про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заеіуш ш к Міністра

Сюр СТАДНИН

Додаток
до наказу Міністерства освіти і паски
від «Д О І» с г ь ___2020 р. № В І Л

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду
відповідно до частини другої етапі 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської лія.тьноеті» (далі - Закон)
_
_ _______

Них. Л7 заяви юридичної особи 42 С'ДКЬО
Дата 03.03.2020
________
В\. Лт заяви юридичної особи
Дата 04.03.2020
357/0/9.5-20
_________
____________________
Найменування юридичної особи
і Державний
вищий
навчальний
заклад
«Рівненський
коледж
економіки та оізнесу»
01566293
'
Ідентифікаційний код юридичної особи
Роз ш ире н ня
про вадже н ня
Вид осві тньої діяльності, зазначений
освітньої
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юридичною особою у заяві про отримання
підготовки
фахівців
у
сфері
ліцензії
фахової передвищої освіти
зі
спеціальності
121
Інженерія
програмного забезпечення у галузі
знань 12 Інформаційні технології

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду__
І . І Іідписаш док\ мен і її. що додаю ться до заяви про розширення провадження
освітньої діяльнос'і і. подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутні коїш документів, що підтверджують майнові права на основні
засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для
завершення одного повного циклу освітньої діяльності для Державного вищого
навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу» (порушення
підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Закладів освіти, затверджених постановою Кабінету М іністрів України від 30
і рудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
ІКабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні
ум о ви ));
- ні матеріалами справи в Сдиній державній електронній базі з питань освіти
відсутні сканкопії документів про вищу освіту у Антоневича Ю . А..
1кнарова А. 71.. ІІІпортько Л. В. (порушення пункту 63 Ліцензійних у мов);
- відеуїні відомості, що підтверджують зазначені для кожного члена
проектної групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена
проектної гру пп відповідно до спеціальності (пункт 30 Ліцензійних умов).
2. 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
т у нкт 2 частини другої ст ат ті 12 Закону):
- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю складені не за встановленою
формою (таблиці 1-5 додатку 9 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 7
пункту 64 Ліцензійних умов);
відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльносіі за

зазначеною спеціальністю складені не за встановленою формою (таблиці 1, 2
додатку 10 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 64 Ліцензійних
у мов);
- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою, про перелік фахових періодичних
видань складені не за встановленою формою (таблиці 2, 3 додатку 11 до
Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 64 Ліцензійних ум о в).___

Пропозиції щодо усунення недоліків____________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних \ мов.
__________

