Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається в
довільній формі та повинна містити:
•
повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних
осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки
платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання
відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається
копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, у разі якщо скарга подається
представником скаржника - прізвище, ім’я, по батькові представника;
•
зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства,
порушені на думку скаржника;
•

викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;

•

відомості про розгляд зазначеного у скарзі питання в суді;

•

підпис особи, яка подає скаргу, або її представника із зазначенням дати складання
скарги.

До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.
Скарга залишається без розгляду з таких підстав:
•
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•
скарга подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке
оскаржується (крім скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії,
яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення);
•
скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері
ліцензування розглядається в суді.
У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги
на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері
ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох
робочих днів з дня її одержання повідомляє рекомендованим листом або за допомогою
засобів телекомунікацій здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про
прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.
Стаття 5 Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської
діяльності».

З метою своєчасного повідомлення здобувачів ліцензії чи ліцензіатів про
прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду,
наголошуємо на необхідності зазначати в тексті Скарги про наявні засоби
телекомунікацій, а саме про контактні: номери телефонів, факс та
електронні адреси.

