
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
^  20 ЛО р. м К и ї в  № У  <2 7- *7

Про залишення заяви 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 заяву Комунального закладу Маріупольського морського ліцею 

Маріупольської міської ради Донецької області від 28.05.2020 р. № 119 про 
розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) 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 Комунальний заклад Маріупольський морський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області про прийняте органом 
ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту

Єгор СТАДНИЙ

атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

Заступник Міністра



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
від« / / £  » &  ̂  2020 р. № / б ї ' ґ ' Г -

ш
.

Підстави залишення заяйи про розширення 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 119 Дата 28.05.2020
Вх. № заяви юридичної особи 995/0/9.5-20 Дата 10.06.2020
Найменування юридичної особи Комунальний заклад Маріупольський 

морський ліцей Маріупольської 
міської ради Донецької області_______

Ідентифікаційний код юридичної особи 23031405
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві про отримання 
ліцензії

Розширення провадження освітньої 
діяльності з підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 8340 
Моторист (машиніст) (професійно- 
технічне навчання та перепідготовка)

Підстави для залишення заяви про розширення 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):

- відсутній навчальний план з пояснювальною запискою до нього для 
здійснення освітньої діяльності з перепідготовки (порушення підпункту 6 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))._____________________ 4___________

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):

- таблиця 2 кадрового забезпечення за найменуванням показників не відповідає 
вимогам таблиці 2 додатку 16 до Ліцензійних умов) Ліцензійних умов;

- таблиця 2 «Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою» за найменування показників не 
відповідає вимогам таблиці 2 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Слід також зазначити, що статут закладу не затверджено відповідно до вимог 
статті 21 Закону України «Про професійно-технічну освіту».____________________

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

Закону та Ліцензійних умов.________________________________________________


