Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /в .02) 2020 р. №
Про розширення провадження освітньої діяльності
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації тренерів (тренеріввикладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту за спеціальністю
017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка__________________
Вих. № заяви юридичної
особи
03-26/01/727
Вх. № заяви юридичної
особи 362/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2020
Дата 04.03.2020
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки
02125102
підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів)
та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту за
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток Ь_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 1Ь,03> 2020 р. № Юй-І
Про розширення провадження освітньої діяльності
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності» )____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня освіта
(Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка_________________
Вих. № заяви юридичної
особи
03-26/01/724
Вх. № заяви юридичної
особи 364/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2020
Дата 04.03.2020
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки
02125102
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня
освіта (Українська мова і література)
15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /З.РЗ> 2020 р. № 100
Про розширення провадження освітньої діяльності
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації
педагогічних
працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка___________________________________________
Вих. № заяви юридичної
особи
03-26/01/725
Вх. № заяви юридичної
особи 366/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2020
Дата 04.03.2020
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки
02125102
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів освіти та установ за спеціальністю 014 Середня
освіта (Фізика)
15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від
2020 р. № ІОЦ-^
Про розширення провадження освітньої діяльності
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою______________________ _________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація галузі знань
02 Культура і мистецтво___________________________________________________
Вих. № заяви юридичної
особи
03-26/01/726
Вх. № заяви юридичної
особи 363/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2020
Дата 04.03.2020
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки
02125102
підвищення
кваліфікації
за
спеціальністю
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація
15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток д__
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/6-оЬ 2020 р. №
-л
Про розширення провадження освітньої діяльності
Східноєвропейському національному університету імені Лесі Українки
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю
227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я______________
Вих. № заяви юридичної
особи
03-26/01/728
Вх. № заяви юридичної
особи 365/0/9.5-20
Найменування
юридичної особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 03.03.2020
Дата 04.03.2020
Східноєвропейський національний університет імені
Лесі Українки
02125102
підвищення кваліфікації за спеціальністю 227 Фізична
терапія, ерготерапія
15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток £)_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ІЬ-0 ^ 2020 р. № ІОЦ-Л
Про розширення провадження освітньої діяльності
Львівському національному аграрному університегу для
Тлумацького коледжу Львівського національного аграрного університету
у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
___________________________________ діяльності»)___________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Розширення
провадження
освітньої
діяльності
зі
спеціальності
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань
15 Автоматизація та приладобудування у сфері фахової передвищої освіти_____
Вих. № заяви юридичної особи 22 дата 10.03.2020
ЄДЕБО
дата 10.03.2020
Вх. № заяви юридичної особи
387/0/9.5-20
Львівський національний аграрний
Найменування юридичної особи
університет
Ідентифікаційний код юридичної 00493735
особи
Тлумацький коледж Львівського
Найменування у відокремленому
національного аграрного університету
структурному підрозділі
юридичної особи
35171171
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Підготовка фахового молодшого бакалавра
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у за спеціальністю 151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології у сфері
заяві
фахової передвищої освіти
Ліцензований обсяг
ЗО осіб (на рік)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від (6.02> 2020р. №
Про звуження провадження освітньої діяльності Приватному вищому
навчальному закладу Харківському гуманітарному університету «Народна
українська академія»
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 33
Вх. № заяви юридичної особи 892/0/9-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

28.02.2020
05.03.2020
Приватний вищий навчальний заклад
Харківський
гуманітарний
університет «Народна українська
академія»
21228109

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

Шифр і назва галузі
Код і найменування
№
знань
спеціальності
з/п

Ліцензований
обсяг,
осіб
(за ліцензією)

Встановити
ліцензований
обсяг, осіб

Підготовка бакалаврів
1.

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

95

40

50

20

Підготовка магістрів

2.

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

Додаток (5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ІЬ-ОЬ 2020 р. №
Про звуження провадження освітньої діяльності
Донбаській державній машинобудівній академії
у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 48, 49, 50, 51, 52, 53
Вх. № заяви юридичної особи 981/0/9-20,
973/0/9-20, 975/0/9-20, 976/0/9-20, 978/0/9-20,
980/0/9-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата 10.03.2020
Дата 11.03.2020

Донбаська державна
машинобудівна академія
02070789

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері передвищої освіти
Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

К од і н ай м ен ув ан н я
с п е ц іа л ь н о с т і

Ш и ф р і н а зв а
г а л у зі зн а н ь

Л іц е н зо в а н и й
о б с я г , осіб
(за л іц е н зіє ю )

В становити
л іц е н зо в а н и й о б ся г
осіб

Для відокремлених структурних підрозділів:
Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії
(ідентифікаційний код - 04601943)
Підготовка фахового молодшого бакалавра
1.

02 Культура і
мистецтво

2.

14 Електрична
інженерія

3.
4.
5.
6.

13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія
13 Механічна
інженерія
07 Управління та
адміністрування

029 Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
136 Металургія
133 Галузеве
машинобудування
131 Прикладна
механіка
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

100

25

75

50

50

25

100

60

75

25

85

25

Додаток 3^
до наказу Міністерства освіти і науки
України відв-ОФ 2020 р. №
Про звуження провадження освітньої діяльності Державному професійнотехнічному навчальному закладу «Софіївський професійний ліцей»
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 207
Вх. № заяви юридичної особи 923/0/9-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

03.03.2020
06.03.2020
Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Софіївський
професійний ліцей»
21902126

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної
___________________ (професійно-технічної) освіти___________________
Припинення провадження освітньої діяльності за професіями:

Встановити

За ліцензією
№
з/п

1.

Код і найменування
професії

4112 Оператор
компютерного
набору
4121 Офісний
службовець
(бухгалтерія)

Види
професійної
підготовки

Первинна
професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг,
осіб

60

Код і найменування
професії

4121 Офісний
службовець
(бухгалтерія)

Додаток 10
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « /2> » ОЬ 2020 №
-У/

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензій
на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності)
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний міжнародний
університет розвитку людини «Україна»
Уманський державний педагогічний університет
2.
імені Павла Тичини
1.

Додаток Ю, /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /5-Ш> 2020 р. №
Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
1/24-24
Вх. № заяви юридичної особи
372/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності,
зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг

дата 24.02.2020
дата 06.03.2020
Вищий навчальний заклад «Відкритий
міжнародний університет розвитку людини
«Україна»
30373644
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281
Публічне управління та адміністрування
галузі
знань
07
Управління
та
адміністрування у сфері післядипломної
освіти для осіб 3 вищою освітою
150 осіб (з урахуванням строків навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності 281
Публічне управління та адміністрування не відповідає вимогам пункту 27
Ліцензійних умов, оскільки 3 особи з 6 не мають відповідної кваліфікації із
зазначеної спеціальності: Дробязко С. І. - д. екон. наук (08.00.04 Економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), доцент кафедри
економіки промисловості та організації виробництва, отримана вища освіта за
спеціальністю Управління трудовими ресурсами, кваліфікація економіст, Забута Н.
В. - к. екон. наук (21.04.01 - Економічна безпека держави), отримана виша освіта за
спеціальністю Облік і аудит, кваліфікація економіст, Кондукоцова Н. В. - к. екон.
наук (08.00.08 —Фінанси, гроші та кредит), отримана вища освіта за спеціальністю
Міжнародна економіка, кваліфікація магістр управління міжнародним бізнесом.
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.

Додаток /О ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^.ОЬ 2020 р. № / ОЦ-у/
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини
у сфері післядипломної освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
579/01
Вх. № заяви юридичної особи
277/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності,
зазначені
юридичною особою у заяві

Ліцензований обсяг

дата 03.03.2020
дата 04.03.2020
Уманський
державний
педагогічний
університет імені Павла Тичини
02125639
Підвищення
кваліфікації
керівників
підприємств,
установ
та
організацій,
заступників
керівників,
менеджерів
(управителів)
підприємств,
установ,
організацій та їх підрозділів за спеціальністю
073 Менеджмент у сфері післядипломної
освіти галузі знань 07 Управління та
адміністрування
60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження
освітньої діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про
кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до
Ліцензійних умов);
- договір № 60 від 20.02.1999 р. оренди нежитлового приміщення та додаткова
угода № 1 від 21.06.2005 р. про внесення змін та доповнень до договору № 60 від
20.02.1999 р. оформлені з порушенням статті 793 Цивільного кодексу України;
- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за
розрахунком становить 2,31 кв. метра на одного здобувана освіти (з урахуванням
трьох змін навчання), що є порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов (за
нормативом - 2,4 кв. метра).
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._______________________________________________

Д одаток^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від&032О2О р. №
іЛ
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності Закладу
вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» для Структурного
підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет
бізнесу та права» - Коледжу Львівського університету бізнесу та права» у
сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
20 ЄДЕБО
Вх. № заяви юридичної особи
368/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг за заявою юридичної
особи

дата 04.03.2020
дата 04.03.2020
Заклад вищої освіти «Львівський
університет бізнесу та права»
32408165
Структурний підрозділ Приватного
вищого навчального закладу
«Львівський університет бізнесу та
права» - Коледж Львівського
університету бізнесу та права
36738876
Підготовка фахівців у сфері фахової
передвищої освіти у галузі знань
24
Сфера
обслуговування
зі
спеціальності 241 Готельно-ресторанна !
справа
-

80 осіб
•

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності
241 Готельно-ресторанна справа не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов,
зокрема: з трьох осіб жодна особа не має вищої педагогічної категорії, а
Крукевич Н. М. не має відповідної кваліфікації зі спеціальності 241 Готельноресторанна справа;
- копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для
здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення
одного повного циклу освітньої діяльності зі спеціальності, для Структурного
підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет
бізнесу та права» - Коледж Львівського університету бізнесу та права відсутні у
матеріалах справи (за адресами: с. Передільниця, вул. Польова, 5/4;

і

вул. Польова, 5/5; вул. Польова, 5/3; вул. Польова, 5/2; вул. Польова, 5/1;
вул. Польова, 5/6; вул. Польова, 5/8; вул. Польова, 5/24; вул. Польова, 5/33;
вул. Польова, 5/23; вул. Польова, 5/16; м. Старий Самбір, вул. Шевченка, 14
(порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов);
- угода про оперативне управління майном від ЗО березня 2010 року, строком дії
49 років, оформлена з порушення Цивільного кодексу України;
- копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації керівника проектної
групи і членів проектної групи зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа не
містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме, про види і результати
професійної діяльності відповідно до пункту ЗО Ліцензійних умов.
Крім того, таблиця 2 додатку 11 до Ліцензійних умов складена не за формою,
передбаченою Ліцензійними умовами.______________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
фахової передвищої освіти через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО;______
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________________

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України в ід/3-£>32020 р. № {00~Л
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
Закладу вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» для
Структурного підрозділу Приватного вищого навчального закладу
«Львівський університет бізнесу та права» - Коледжу Львівського
університету бізнесу та права»

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи

дата 04.03.2020

21 ЄДЕБО

Вх. № заяви юридичної особи
369/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг за заявою юридичної
особи

дата 04.03.2020
Приватний вищий навчальний заклад
«Львівський університет бізнесу та
права»
32408165
Структурний підрозділ Приватного
вищого навчального закладу
«Львівський університет бізнесу та
права» - Коледж Львівського
університету бізнесу та права
36738876
Підготовка фахівців у сфері фахової
передвищої освіти у галузі знань
24
Сфера
обслуговування
зі
спеціальності 242 Туризм
-

80 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності
242 Туризм не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема: з трьох
осіб одна особа, керівник проектної групи Ситар Л. Й., не має вищої педагогічної
категорії* усі члени проектної групи не мають відповідної кваліфікації із
вищезазначеної спеціальності;
- копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для
здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення
одного повного циклу освітньої діяльності зі спеціальності, для Структурного
підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет
бізнесу та права» - Коледж Львівського університету бізнесу та права відсутні у

матеріалах справи (за адресами: с. Передільниця, вул. Польова, 5/4;
вул. Польова, 5/5; вул. Польова, 5/3; вул. Польова, 5/2; вул. Польова, 5/1;
вул. Польова, 5/6; вул. Польова, 5/8; вул. Польова, 5/24; вул. Польова, 5/33;
вул. Польова, 5/23; вул. Польова, 5/16; м. Старий Самбір, вул. Шевченка, 14
(порушення підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов);
- угода про оперативне управління майном від;ЗО березня 2010 року, строком дії
49 років, оформлена з порушення Цивільного кодексу України;
- копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації керівника проектної
групи і членів проектної групи зі спеціальності 242 Туризм не містять даних, що
передбачені Ліцензійними умовами, а саме, про види і результати професійної
діяльності відповідно до пункту ЗО Ліцензійних умов.
Крім того, таблиці 1-4 додатку 9 до Ліцензійних умов, таблиці 1, 2 додатку 10 до
Ліцензійних умов, таблиця 2 додатку 11 до Ліцензійних умов складені не за
формою, передбаченою Ліцензійними умовами.______________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
фахової передвищої освіти через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО;______
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________________

Додаток 13
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « / 2) » О Ь 2020 № /ОЦ ~ Д

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензій
на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності)
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
1 . «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Фастівський
2.
центр професійно-технічної освіти»
3. ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ
4. ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 29 М.ЛЬВОВА
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ»
6.

Державний навчальний заклад «Одеське професійно-технічне училище
машинобудування»

7. Клеванський професійний ліцей

Додаток у з /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /З - О Ь 2020 р. № /

- /7

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
В их. № заяви юридичної особи
163
Вх. № заяви юридичної особи
374/0/10.1-20
Найменування юридичної
особи

дата 03.03.2020
дата 06.03.2020
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ
НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ»
41984324

Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та 8163 Наповнювач балонів
найменування професії,
зазначені юридичною особою у
заяві
професійно-технічне навчання - 10 осіб;
Ліцензований обсяг за заявою
підвищення кваліфікації - 20 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Гідравліка» (порушення
пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);
-відсутній кабінет чи майстерня для забезпечення викладання дисципліни
«Гідравліка» (порушення пункту 1 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
-відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Гідравліка»
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення для дисципліни «Гідравліка»
(порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов).
Крім того, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад
освіти розділ матеріально-технічне забезпечення заповнюється за кожною
адресою окремо із заповненням паспорту приміщення.
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до
Закону і Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.

Додаток ^ 5 , ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від75- 032020 р. № ^ 0 4 - Г)
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 92/1
Вх. № заяви юридичної особи
353/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2020
дата 03.03.2020
Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Фастівський центр
професійно-технічної освіти»
20578793
7241
Електромеханік засобів автоматики та
приладів технологічного устаткування
Первинна-професійна підготовка - 20
Підвищення кваліфікації - 15

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами справи робочий навчальний план з первинної професійної
підготовки кваліфікованих робітників 3-го розряду розрахований на 1395 годин, що
не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО
7241.\-DL33.30-2011 з професії 7241 Електромеханік засобів автоматики та
приладів технологічного устаткування - 1293 години;
- робочий навчальний план з професійно-технічного навчання (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих робітників 4-го розряду розроблений на два види
підготовки, а треба навчальний план на один вид підготовки, а саме на підвищення
кваліфікації кваліфікованих робітників, затверджений у встановленому порядку;
- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень
та майданчиків за зазначеною професією відсутня лабораторія «Основ ЕОМ та
мікропроцесорної техніки», наявність якої передбачена Державним стандартом
професійно-технічної освіти ДСПТО 7241.І-БЕ.ЗЗ.30-2011;
- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень
та майданчиків подано інформацію про наявність 7 кабінетів, а у відомостях про
забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення,
іншими приміщеннями та майданчиками за зазначеною професією про наявність
12 кабінетів (таблиці 2, 3 додатку 17 до Ліцензійних умов);
- в Єдиній державні електронній базі з питань освіти відсутні сканкопії
документу про доступність навчальних приміщень для маломобільних груп
населення (пункт 72 Ліцензійних умов)._____________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до
Ліцензійних умов;_______________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.

Додаток В , 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/У032020 р. № ІОЦ~І{
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної') освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи

дата 28.02.2020

0 1 12/111
-

Вх. № заяви юридичної особи
346/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві______
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2020
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22
М. САРНИ
02547116
8322 Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)
первинна професійна підготовка - 60 осіб
професійно-технічне навчання - 30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_____освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну «Основи енергоефективності» планується закріпити за
викладачем Еороднюк Р. В. (вища освіта зі спеціальності Менеджмент організацій)
(порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з
професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія «С»), що не відповідає
вимогам
Державного
стандарту
професійно-технічної
освіти
ДСПТО
8322.01.00.60.24-2012 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних
умов); _
- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Професійна етика та
культура водіння» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано за
2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив подання
актуальної інформації про кадрове забезпечення (у окремих викладачів відсутня

інформація про спеціальність отриманої освіти та кваліфікацію, а також потребує
уточнення інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого
навчання) та про матеріально-технічне забезпечення (відсутня інформація про
площу приміщення, а також інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1
додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72
Ліцензійних умов).
Крім того, потребує уточнення інформація про отриману освіту Бортнік С. М.,
оскільки дані в ЄДЕБО не відповідають даним в матеріалах ліцензійної справи.
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/3.0.32020 р. № 1 0 ^ - ^
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
01-12/114
Вх. № заяви юридичної особи
343/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 28.02.2020
дата 02.03.2020
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
№ 22 М. САРНИ
02547116
7124 Столяр будівельний
первинна професійна підготовка - ЗО
осіб
професійно-технічне навчання - 30
осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну «Основи енергоефективності» планується закріпити за
викладачем Городнюк Р. В. (вища освіта зі спеціальності Менеджмент
організацій) (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників
з професії 7124 Столяр будівельний, що не відповідає вимогам Державного
стандарту професійно-технічної освіти ДСГГГО7124.Е0.45.40-2014 (порушення
пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано за
2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів,
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (у окремих викладачів
відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти та кваліфікацію, у а

також потребує уточнення інформація про стаж роботи викладачів і майстрів
виробничого навчання) та про матеріально-технічне забезпечення (відсутня
інформація про площу приміщення, а також інформація, яка передбачена
вимогами таблиці 1 додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов)
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов).
Крім того, у заяві закладу потребує уточнення інформація про шифр професії,
за якою буде здійснюватися навчання кваліфікованих робітників, оскільки
зазначено 7124 Столяр будівельний та 8211 Столяр будівельний.______________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток ?3< 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /4,032020 р. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_______________________ діяльності» (далі - Закон))________________________

Вих. № заяви юридичної особи

дата 28.02.2020

01 12/112
-

Вх. № заяви юридичної особи
345/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві______
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2020
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 22
М. САРНИ
02547116
8322 Машиніст екскаватора
одноковшового
первинна професійна підготовка - 60 осіб;
професійно-технічне навчання - 30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_____ освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з
професії 8322 Машиніст екскаватора одноковшового, відсутня інформація про
наявність слюсарної майстерні, що не відповідає вимогам Державного стандарту
професійно-технічної освіти ДСПТО 8332.Е.43Л2-2015 (порушення пунктів 1, 4
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано за
2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно бути
документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою,
уповноваженою на проведення зазначених обстежень (порушення вимог пункту 69
Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив подання
актуальної інформації про кадрове забезпечення (у окремих викладачів відсутня
інформація про спеціальність отриманої освіти та кваліфікацію, а також потребує
уточнення інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого навчання)
та про матеріально-технічне забезпечення (відсутня інформація про площу
приміщення, а також інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1 додатку 15 та
таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов).
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/§-£82020 р. № /04 ^
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 01-12/115
Вх. № заяви юридичної особи 344/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та найменування
професії, зазначені юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 28.02.2020
дата 02.03.2020
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ
02547116
7213 Рихтувальник кузовів
первинна професійна підготовка ЗО осіб;
професійно-технічне навчання ЗО осіб;
перепідготовка - 15 осіб;
підвищення кваліфікації - 15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну «Основи енергоефективності» планується закріпити за
викладачем Городнюк Р. В. (вища освіта зі спеціальності Менеджмент організацій)
(порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з
професії 7213 Рихтувальник кузовів, відсутня інформація про наявність слюсарної
майстерні, що не відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної)
освіти СП(ПТ)0 7213.0.45.20-2019 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15
до Ліцензійних умов);
- відсутні навчальні плани та пояснювальні записки з перепідготовки та
підвищення кваліфікації (порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- відсутня інформація про забезпечення програми і базами для проходження
практик з перепідготовки та підвищення кваліфікації (порушення вимог таблиці З
додатку 18 та пункту 7 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано за
2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);

в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (у окремих викладачів
відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти та кваліфікацію, а також
потребує уточнення інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого
навчання) та про матеріально-технічне забезпечення (відсутня інформація про
площу приміщення, а також інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1
додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72
Ліцензійних умов).________________________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток / З -У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від И.03 2020 р. № ЮЦ ~
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_______________________ діяльності» (далі - Закон))________________________

Вих. № заяви юридичної особи 01-12/113
Вх. № заяви юридичної особи 347/0/10.1-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та найменування
професії, зазначені юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 28.02.2020
дата 02.03.2020
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ
УЧИЛИЩЕ № 22 М. САРНИ
02547116
4121 Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних______
первинна професійна підготовка
ЗО осіб
професійно-технічне навчання 30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_____освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з
професії 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, що не відповідає
вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0
4121.М.69.20 - 2018 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних
умов);
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
(ліцензіата) за попередній рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано за
2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (у окремих викладачів
відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти та кваліфікацію, а також
потребує уточнення інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого
навчання) та про матеріально-технічне забезпечення (відсутня інформація про
площу приміщення, а також інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1
додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72
Ліцензійних умов).________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток У'5,&
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ІЗ. 06 2020 р. № ІОЦ
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

дата Відсутня

Вих. № заяви юридичної особи
Відсутній
Вх. № заяви юридичної особи
371/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 06.03.2020

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві______
Ліцензований обсяг за заявою

5129 Майстер ресторанного
обслуговування

ВИШЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 29
М.ЛЬВОВА
02545608

первинна професійна підготовка - 30 осіб
перепідготовка, підвищення кваліфікації
-1 5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- дисципліну «Основи рекламного маркетингу та дизайн» планується
закріпити за викладачем Кебас С. П.
(вища освіта зі спеціальності
Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності) (порушення пункту 2
додатку 14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Кулінарна характеристика
страв», «Кухні народів світу», «Основи менеджменту», а дисципліну «Основи
психології, професійної етики й етикету» не забезпечено викладачем
(порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);
недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих
робітників з професії 5129 Майстер ресторанного обслуговування (для 5
розряду), що не відповідає вимогам Стандарту професійної (професійнотехнічної) освіти ДСПТО СП(ПТ)0 5129.1.56.10 - 2018 (порушення пунктів 1,
4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що
використовуються під час освітнього процесу..» потребує уточнення
інформація про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації
в наявних документах, а також наявна інформація не про всі приміщення,
якими користується заклад освіти (порушення вимог таблиці 1 ;
- відсутня інформація про забезпечення кабінетом/лабораторією або
майстернею дисциплін «Кулінарна характеристика страв», «Кухні народів
світу», «Основи менеджменту», «Основи зарубіжного сервісу» (порушення
пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);____________________

- відсутнє навчально-методичне забезпечення дисциплін «Кулінарна
характеристика страв», «Кухні народів світу», «Основи менеджменту»
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни дисциплін «Кулінарна
характеристика страв», «Кухні народів світу», «Основи менеджменту»
(порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (наявна інформація
не про всіх викладачів, потребує уточнення інформація про стаж їх роботи) та
про матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення інформація про
площу приміщення, наявна інформація не про всі приміщення, якими
користується заклад освіти, а також інформація, яка передбачена вимогами
таблиці 1 додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення
пункту 72 Ліцензійних умов).
Крім того, в матеріалах справи відсутня інформація про спеціальність
отриманої освіти Гіжовської І. С.________________________________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток '/б* 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України віщ& 032020 р. №
'ІОЦ-Л
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної’) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))________________________

Вих. № заяви юридичної осоои
207/03
Вх. № заяви юридичної осоои
370/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 05.03.2020
дата 06.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ»____________
.8143880
7244 Електромонтер охоронно-пожежної
сигналізації
професійно-технічне навчання - 15 осіб;
підвищення кваліфікації - 15 осіб______

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
_____освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні документи, які підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування медпунктом, гуртожитком, пунктом харчування,
стадіоном або спортивним майданчиком (порушення підпункту 4 пункту 73
Ліцензійних умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Спецтехнологія»
(порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив подання
актуальної інформації про матеріально-технічне забезпечення (відсутня інформація
про площу приміщення, а також інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1
додатку 15 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов).________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток У5, №
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /Д£%2020 р. № /З Д -у ?
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
44
Вх. № заяви юридичної особи
383/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 04.03.2020
дата 06.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Первинна професійна підготовка за
Вид освітньої діяльності, рівень
професією 4131 Агент з постачання
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною (ліцензований обсяг - 30 осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (в матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, де власником є
МОН) (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії), дисципліну «Охорона праці, основи долікарської допомоги»
планується закріпити за Мартиненок І. Я. (вища освіта зі спеціальності
«Автоматичний електрозв’язок», інженер електрозв’язку (порушення вимог
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку освітньокваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до навчального плану
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація щодо достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується(порушення
вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);

-в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів, що є порушенням вимог пункту 69 Ліцензійних умов;
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти, що передбачено (порушення підпункту 11 пункту 73
Ліцензійних умов);
-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (відсутня
інформація про таких викладачів: Жильцову Н. І., Чиж В. В., Костів Н. О., Брунь
В. В.) (порушенням вимог пункту 72 Ліцензійних умов).______________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Додаток У 6
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/3.032020 р. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
47
Вх. № заяви юридичної особи
380/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

дата 04.03.2020
дата 06.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Первинна професійна підготовка за
Вид освітньої діяльності, рівень
професією 8211 Токар (ліцензований обсяг
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною - 15 осіб)
особою у заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (в матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, де власником є
МОН) (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії) (порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку освітньокваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до навчального плану
(порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація щодо достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення
вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);
-в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення

доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів (порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (порушення вимог підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних
умов)._________________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Додаток -іі, /*£
до наказу Міністерства освіти і науки
України від& Р2> 2020 р. № VОЦ~$
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
45
Вх. № заяви юридичної особи
382/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

дата 04.03.2020
дата 06.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
училище
професійно-технічне
машинобудування»
02546246
Первинна професійна підготовка за
професією 4113 Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення
(ліцензований обсяг - ЗО осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (в матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, де власником є
МОН) (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії), дисципліну «Охорона праці, основи долікарської допомоги»
планується закріпити за Мартиненок І. Я. (вища освіта зі спеціальності
«Автоматичний електрозв’язок», інженер електрозв’язку (порушення вимог
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку освітньокваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до навчального плану
(порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація щодо достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення
вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);

-в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів (порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (порушення вимог підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних
умов)._________________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Додаток 'ІІ, /З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ДО22020 р. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
46
Вх. № заяви юридичної осоои
381/0/9.5-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

дата 04.03.2020
дата 06.03.2020
Державний навчальний заклад «Одеське
професійно-технічне
училище
машинобудування»
02546246
Первинна професійна підготовка за
професією 7241 Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування
(ліцензований обсяг - 15 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (в матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, де власником є
МОРІ) (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- дисципліну «Основи галузевої економіки та підприємництва» планується
закріпити за Добиндою А. В. (вища освіта зі спеціальності «Географія», магістр з
географії) (порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- відсутня копія затвердженої в установленому порядку освітньокваліфікаційної характеристики та пояснювальної записки до навчального плану
(порушення вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація щодо достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями,
за якими в навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення
вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);
-в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення

доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів (порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (порушення вимог підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних
умов)._________________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Додаток А
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/6<932020 р. № ІОЦ-Л
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
60-01/11-02
Вх. № заяви юридичної особи
354/0/9.5-20
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 28.01.2020
дата 03.03.2020
Клеванський професійний ліцей
02547205
7412 Пекар
професійно-технічне навчання - 15 осіб;
підвищення кваліфікації - 15 осіб;
перепідготовка - 15 осіб______________

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Техніко-хімічний контроль
хлібопекарського виробництва» (порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних
умов);
недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з
професії 7412 Пекар, що не відповідає вимогам Стандарту професійної
(професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 7412.С. 10.70 -2018 (порушення пунктів 1,
4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутня інформація про забезпечення кабінетом чи лабораторією дисциплін
«Основи галузевої економіки та підприємництва» та «Техніко-хімічний контроль
хлібопекарського виробництва» (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до
Ліцензійних умов);
- відсутнє навчально-методичне забезпечення дисципліни «Техніко-хімічний
контроль хлібопекарського виробництва» (порушення пунктів 4-11 таблиці 2
додатку 15 до Ліцензійних умов);
- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Техніко-хімічний
контроль хлібопекарського виробництва» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку
15 до Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень...» потребує
уточнення інформація про площу приміщень, оскільки дані не відповідають
наявним документам (наявна інформація лише про 1 приміщення).
Крім того, у заяві заклад освіти не вірно зазначив ідентифікаційний код
юридичної особи.________________________________________________________
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

