ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11 травня 2019 року № 636
___________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,
___________________________________________________________________________________
номери телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

ПРИПИС
про усунення суб’єктом господарювання порушень вимог ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності
від_______________20____року

Відповідно до вимог частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на підставі
акта
______________________________________________________________________________
(назва акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу

_____________________________________________________________________________________
державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освітньої
______________________________________________________________________________________________________
діяльності, що підлягає ліцензуванню)

від ________________ 20_____року № __________щодо______________________________
(найменування юридичної особи

______________________________________________________________________________
(відокремленого підрозділу) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, код згідно з ЄДРПОУ

______________________________________________________________________________,
або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта*))

Місцезнаходження суб’єкта господарювання

___________________________________________,

адреси місць провадження освітньої діяльності________________________________
________________________________________________________________________
Комісія у складі:
голови комісії ____________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

та членів комісії:__________________________________________________________
(посади, прізвища, імена, по батькові)

________________________________________________________________________,
яка здійснила ____________________________________________________________
(тип та форма державного нагляду (контролю))

ПОСТАНОВИЛА:
до _____________________20____року
нормативно-правових актів, зокрема:

усунути

виявлені

порушення

вимог

_____________________________________________________________________________________
(нормативно-правовий акт та короткий зміст порушення)

Інформацію про усунення порушень
_______________________20_______року.

подати

у

письмовій

формі

до

Цей Припис складено на _______арк. у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
Примірник
цього
Припису
__________________20______року

(посада)

(підпис)

на

_______сторінках

отримано

(прізвище, ім’я, по батькові)

Примірник цього Припису надіслано рекомендованим листом з повідомленням про
вручення**
________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього Припису)

_________________________

_______________________

Голова комісії ________________

________________________

(дата)

(підпис)

Члени комісії:

(підпис)

(ініціали, прізвище)

________________

________________________

________________

________________________

(підпис)
(підпис)

(ініціали, прізвище)
(ініціали, прізвище)

_____________
*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган
доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.
**Заповнюється в разі відмови керівника суб’єкта господарювання (його заступника або іншої
уповноваженої особи) отримати примірник цього Припису.

Директор департаменту ліцензування

А. Г. Шевцов

