
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О С . 20 р. м- К и їв  №

Про залишення заяв без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням вимог 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОРС МАРШ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА» від 02.05.2020 № 2-20/06 та від 
02.06.2020 № 3-20/06 про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти без розгляду згідно з 
підставами, що Додаються (додатки 1,2).

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

прийняте органом ліцензування рішення; t
2) повідомити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОРС МАРШ МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА» про прийняте органом ліцензування 
рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра • ' Crop СТАДНИМ



Додаток
* до наказу Міністерства освіти і науки

від « ЛЄ » о є  2020 р. № -/рє  -л

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності 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 
3-20/06

Дата 02.06.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
980/0/9.5-20

Дата 09.06.2020

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОРС МАРІН 
МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»__________

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

42347586

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

отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 8340 Матрос (професійно- 
технічне навчання, підвищення кваліфікації)______

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері 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, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 
закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (підпункт 
11 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)._____________________________________________

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 згідно з цим Законом 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- заява не відповідає вимогам додатку 13 до Ліцензійних умов, оскільки 
зазначено, що здобувачем ліцензії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОРС МАРІН МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА» для 
Структурного підрозділу «Центр професійного розвитку працівників», який 
відсутній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, в тому числі як відокремлений структурний 
підрозділ;

• підписаний особою, яка не має на це повноважень (пункт 2 частини другої 
статті 12 Закону):

- частина матеріалів ліцензійної справи підписані директором структурного
підрозділу, а не керівником закладу (керівником юридичної особи).___________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._________________________________________ _



Додаток
1 до наказу Міністерства освіти і науки

від « У 6  » 2020 р. № - *
г т  • • ••• • ••Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності 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 2-20/06 Дата 02.05.2020
Вх. № заяви юридичної особи 981/0/9.5-20 Дата 09.06.2020
Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОРС МАРІН 
МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА»__________

Ідентифікаційний код юридичної особи 42347586
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності щодо підготовки 
кваліфікованих робітників за професією 
8340 Моторист (машиніст) (професійно- 
технічне навчання, підвищення 
кваліфікації)

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

___________________ _________  без розгляду_______________________________
3. Підписані докуйенти, що додаються до заяви про розширення провадження 

освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12 
Закону):

• відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 
закладу освіти (документів про вишу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (підпункт 11 
пункту 73 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі -  
Ліцензійні умови).

4. 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 згідно з цим Законом 
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):

- заява не відповідає вимогам додатку 13 до Ліцензійних умов, оскільки зазначено, 
що здобувачем ліцензії є Структурний підрозділ «Центр професійного розвитку 
працівників», який відсутній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі як відокремлений 
структурний підрозділ;

- таблиця 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 
процес...» за найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 2 додатку 16 до 
Ліцензійних умов.

• підписаний особою, яка не має на це повноважень (пункт 2 частини другої статті 
12 Закону):

- частина матеріалів ліцензійної справи підписані директором структурного
підрозділу, а не керівником закладу (керівником юридичної особи)._____________________

Пропозиції щодо усунення недоліків
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 

вимогами Закону та Ліцензійних умов._________________________________________ _ _ _


