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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Л4? 20 && р. м. Київ №

Про залишення заяви без розгляду

Відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

ЦИВІЛЬНОЕО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ від 10.02.2020 № 02-10/73 про отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері иіслядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою без розгляду згідно з підставами, що додаються.

2. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОИ інформації 

про прийняте органом ліцензування рішення;
2) повідомити НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ про прийняте органом ліцензування рішення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту ліцензування Шевцова А. Е.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « /2у » С £. 2020 р. № 6 У ' ,К

Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів 
_____________________господарської діяльності» (далі -  Закон)____________________

Вих. № заяви юридичної особи 
02-10/73

Дата 10.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
246/0/10.1-20

Дата 11.02.2020

Найменування юридичної особи НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26278282

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломної О С В І Т И  3  | 

підвищення кваліфікації за програмою 
функціонального навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захист) 
спеціальності 263 Цивільна безпека у 
галузі знань 26 Цивільна безпека

Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

для осіб з вищою освітою без розгляду
1. Підписані документи, шо додаються до заяви про розширення провадження 

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

відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана за 
попередній рік (підпункт 4 пункту 46 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187) (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):

- у таблиці 1 «Якісний склад проектної групи...» відсутня інформація про 
спеціальність отриманої освіти і кваліфікації у Бондаренко В. О., а також про 
спеціальність отриманої освіти у Наровського І. Д. отриманої в 1988 році 
(таблиця 1 додатку 2 до Ліцензійних умов):

- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями» відсутня інформація про площу гуртожитку та 
медичного пункту.

Крім того, ліцензійна справа не пронумерована (пункт 48 Ліцензійних у м о в ) .

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

вимогами Закону та Ліцензійних умов.


