
М ІН ІСТЕРСТВО  О СВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 р. м. Київ

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
"Про ліцензування видів господарської діяльності" та з урахуванням вимог 
пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення 
зміни до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУШ-19) " щодо перебігу 
строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії 
карантину"

НАКАЗУЮ :

1. Залишити заяву Єланецького професійного аграрного ліцею від 
28.01.2022 № 8166 про розширення провадження освітньої діяльності на рівні 
професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з підставами, що 
додаються.

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації про 

прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити Єланецький професійний аграрний ліцей про прийняте 

органом ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра Вітренка А.

Міністр Сергій ШКАРЛЕТ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від & 3  . й  2022 р. № 5 — У—

Підстави залишення заяви про розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду

(відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України "Про ліцензування видів
господарської діяльності" (далі -  Закон)
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Вих. № заяви ЄДЕБО № 8166 Дата 28.01.2022
Вх. № заяви юридичної особи 
110/0/9.5-22

Дата 31.01.2022

Найменування юридичної особи Єланецький професійний аграрний 
ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546022

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про 
отримання ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 4121 Офісний 
службовець (бухгалтерія) з первинної 
професійної підготовки

Ліцензований обсяг 30 осіб
Підстави для залиш ення заяви про розширення провадження освітньої 

діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 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):

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог 
законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном за 
адресою: Миколаївська обл., смт Єланець, вулиця Аграрна, будинок 1, а також 
на Полігон, який зазначений у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями 
навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками за відповідною професією», що не відповідає вимогам 
підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 
1187 (зі змінами) (далі -  Ліцензійні умови);

відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресами: 
Миколаївська обл., смт Єланець, вулиця Аграрна, будинок 1; Миколаївська 
обл., смт Єланець, вулиця Аграрна, будинок 13, що не відповідає вимогам 
підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- відсутня копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти, що не відповідає вимогам підпункту 12 пункту 59 
Ліцензійних умов._____________________________________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про



?

розширення провадження освітньої діяльності, оформлений із порушенням 
вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить 
даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим Законом (пункт 2 частини 
другої статті 12 Закону):

- відсутня інформація про адресу приміщення, найменування та реквізити 
документа про право власності або оперативного управління, площу м. кв. на 
спортивний зал, бібліотеку, що вказані у таблиці 1 «Інформація про загальну 
площу приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу», 
що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов (таблиця 1);

- відсутня інформація про документ кваліфікованого робітника (повне 
найменування закладу, який закінчив майстер виробничого навчання, рік 
закінчення, професія, кваліфікація згідно з документом про освіту) у Вайдіч О., 
що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов (таблиця 2 
додатка 36 до Ліцензійних умов);

- не зазначена інформація про навчально-методичне забезпечення 
навчальних дисциплін «Фінанси/Статистика/Українське ділове мовлення» у 
таблиці 1 «Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та 
виробничого навчання за професією або класом кваліфікаційних угруповань на 
рівні професійної (професійно-технічної) освіти»; про наявність угод про 
проходження практики (номер, дата, строк дії) у таблиці 2 «Забезпечення 
програмами і базами для проходження практики», що не відповідає вимогам 
підпункту 7 пункту 59 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація у документі № 10 ліцензійної справи щодо наявності 
у відкритому доступі на власному вебсайті закладу освіти інформації та 
документів, передбачених Законом України «Про освіту», що не відповідає
вимогам підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних умов.________________________
_ _______________ П ропозиції щодо усунення недоліків____________________

Оформити та подати документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійних 
умов.________________________________________________________________

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


