
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

JU?. 20 ЛРх>. № ^

Про залишення заяви без розгляд}

Відповідно до час гни першої і другої статті 12 Закон} України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОРС МАР1Н МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНА» від 10.02.2020 № 1-10/02 про 
отримання ліцензії на 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

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

3. Контроль за виконанням нього наказу покласти на директора 
департамент} атестації кадрів вищої кваліфікації Криштоф С. Д.

. z '

Заступник Міністра Максим ЯРМИСТИИ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
від « с іС  » О т 2020 р. № ^  Ц л

Підстави залишений 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 
1- 10/02

Дата 10.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
275/0/10.1-20

Дата 17.02.2020

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

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

42347586

Вид освітньої діяльност і. 
зазначений юридичною особою 
у заяві про отримання ліцензії

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

о гримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності щодо підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 8340 Матрос (професійно- 
технічне навчання, підвищення кваліфікації) 
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________________________________
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 1 1 пу нкту 73 Ліцензійних у мов 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);

-у матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження 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 
(пункт 69 Ліцензійних умов) . __  ___

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

- підписаний особою, яка не має на цс повноважень ( пункт 2 частини дрхгої 
статті 12 Закону):

-заява та частина матеріалів ліцензійної справи підписані директором 
структурного підрозділу , а не керівником закладу (керівником юридичної особи):



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 заяві не вірно зазначено ідентифікаційний код юридичної особи, а також 
зазначено замість керівника юридичної особи керівника структурного підрозділ) 
(додаток 13 до Ліцензійних умов):

-у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією...» відсутня інформація про спеціальність 
отриманої освіти у Балакіна 1. 1. (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов):

-з професії 8340 Моторист (машиніст) таблиця 2 «Якісний склад педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес за професією 8340 Моторист 
(машиніст) на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти» 
за найменуванням показників не відповідає вимогам таблиці 2 додатку 16 до 
Ліцензійних умов);

-у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються 
під час освітнього процесу» відсутня інформація про площу приміщень (таблиця 1 
додатку 17 до Ліцензійних умов):

-з професії 8340 Матрос у таблиці 2 «Забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою» відсутня інформація 
про кількість примірників (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Слід також зазначити, що ліцензійна справа подається для кожної професії
окремо.____________ ____________________
_________________ Пропозиції щодо усунення недоліків ______

Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов.


