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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№ - О

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті 12 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», абзацу 
третього частини другої статті 18 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву Івано-Франківського державного коледжу технологій та 

бізнесу від 28.02.2020 № 41 про розширення провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищої 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 Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 

про прийняте органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.).
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Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від « І Ь  » ( З  2020 р. № (СУ- і'

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду

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

Вих. № заяви юридичної особи 41 Дата 28.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 339/0/9.5-20 Дата 02.03.2020
Найменування юридичної особи Івано-Франківський державний 

коледж технологій та бізнесу
Ідентифікаційний код юридичної особи 01566100
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження 
освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 122 Комп’ютерні 
науки

Підстави для залишення заяви про розширення провадження освітньої 
_________діяльності у сфері фахової передвищої освіти без розгляду________

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

- у матеріалах справи відсутня інформація про безперешкодний доступ для 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення об’єктів 
інфраструктури закладу (м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 142), що 
не відповідає вимогам 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)).

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 спеціальністю не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, а саме: педагогічна категорія, педагогічне звання (в разі 
наявності науковий ступінь, вчене звання) членів проектної групи (таблиця 1 
додатку 8 до Ліцензійних умов, порушення вимог пункту 49 Ліцензійних умов). 
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов.________________________________________


