
Департамент освіти і науки
Луганської обласної державної 

адмінінстрації



Законом України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» від 02 березня 2015
року було запроваджено ліцензування
освітньої діяльності закладів освіти ( пункт 6
частини 1 статті 7). Згідно зі змінами, внесеними
до цього Закону, освітня діяльність ліцензується
з урахуванням особливостей, визначених
спеціальними законами у сфері освіти.



Спеціальні закони у сфері освіти –
це закони України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про
вищу освіту»



Згідно з частиною 2 статті 43 Закону
України «Про освіту» освітня діяльність
провадиться на підставі ліцензії, яка
видається органом ліцензування
відповідно до законодавства.



Постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження
переліку органів ліцензування та визнання такими,
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету

Міністрів України» органом ліцензування, який
видає ліцензії для закладів дошкільної та загальної

середньої освіти визначені обласні державні
адміністрації, для закладів Луганської області –
це Луганська обласна державна адміністрація.



Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ
«Прикінцеві та перехідні положення Закону
України «Про освіту» «державні і комунальні
заклади системи загальної середньої освіти,
що діють на день набрання чинності цим
Законом, отримують ліцензію без
проходження процедури ліцензування.

Заклади освіти усіх форм власності, що
створюються після набрання чинності цим
Законом, ліцензуються на загальних засадах.



Згідно з абзацом 2 частини 1 статті 8
Закону України «Про загальну середню
освіту», заклад освіти провадить освітню
діяльність на певному рівні загальної
середньої освіти, за умови наявності
відповідної ліцензії, виданої в
установленому законодавством порядку.



Відповідно до частини 3 статті 9 зазначеного
Закону здобуття загальної середньої освіти
також можуть забезпечувати заклади
професійної (професійно – технічної), фахової
перед вищої, вищої та інших закладів освіти,
зокрема міжшкільні ресурсні центри
(міжшкільні навчально-виробничі комбінати),

що мають ліцензію на провадження
освітньої діяльності у сфері загальної
середньої освіти.



Усі державні та комунальні заклади системи
загальної середньої освіти зобов’язані
отримати без проходження процедури
ліцензування в обласних державних
адміністраціях ліцензії на провадження
освітньої діяльності на всі рівні освіти, на
які вони провадять відповідну освітню
діяльність.



Рівень освіти – це завершений етап освіти, що
характеризується рівнем складності освітньої
програми, сукупністю компетентностей, які визначені,
як правило, стандартом освіти та відповідають
певному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Для  загальної середньої освіти – це:

- початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної
рамки кваліфікацій;

- базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної
рамки кваліфікацій;

- профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню
Національної рамки кваліфікацій ( частина 2 стаття 10 Закону
України «Про освіту»).



Звертаю увагу! 

Орган ліцензування забезпечує видачу
ліцензій (окремо на кожен рівень освіти ,
як це визначено частиною 2 статті 10
Закону України «Про освіту») без
процедури ліцензування та інформує
заклади освіти про дату і порядок
отримання ліцензії.



Процедура отримання ліцензії без проходження 
ліцензійної експертизи

І ЕТАП. Заклади освіти  здійснюють:

- розміщення на офіційних веб-сайтах закладів освіти Статутів
станом на дату подання заяви;

- перевірку інформації у Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
(ЄДРПОУ), внесення змін, станом на дату подання заяви;

- перевірку інформації, зазначеної у інформаційній системі
управління освітою Луганської області, (ІСУО),станом на дату
подання заяви

- готують супроводжувальний лист до заяви ;
- готують проект розпорядження Луганської ОДА;



Процедура отримання ліцензії без проходження 
ліцензійної експертизи

І ЕТАП. Заклади освіти  здійснюють:

- відповідальна особа, визначена закладом освіти, надає всі
матеріали на попередній розгляд до відділу ліцензування,
атестації та роботи з персоналом Департаменту на паперових
носіях та у форматі Word на електронних носіях разом з
переліком веб-сайтів закладу освіти на електронну адресу
відділу:osvita.loda.kadry@ukr.net

- отримання витягу з ЄДР;
- заповнення заяви про отримання ліцензії та передача її

Департаменту.
Прим:інформація закладу освіти в ЄДР= інформації в ІСУО



ВИМОГИ щодо заповнення заяви про отримання ліцензії
на провадження освітньої діяльності за рівнем повної
загальної середньої освіти:

- заява заповнюється українською мовою без скорочень та
виправлень.

- інформація закладу освіти, яка внесена до Інформаційної
системи управління освітою Луганської області (ІСУО),
повинна бути тотожна та відповідати інформації, яка
міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
(ЄДР) на дату подачі заяви.







ВИМОГИ до оформлення супроводжувального листа:

1. Під час підготовки організаційних документів у паперовій формі слід
дотримуватися вимог ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система
організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання
документів ДСТУ 4163-2003».

2. Супроводжувальний лист оформлюється у паперовій формі на
спеціальному для листів бланку установи форату А4
(210*297 міліметрів).

3. Лист має такі реквізити: дата вихідного з установи, реєстраційний
індекс, адресат, заголовок тексту( відповідає на питання «про що?»),
текст, відмітка про наявність додатків, підпис керівника, відмітка про
виконавця.

4. Для оформлення текстів використовується гарнітура Times New
Roman, шрифт розміром 14 друкарських пунктів та 10-для реквізиту
«Ім’я та прізвище виконавця, його номер телефону».





ІІ ЕТАП. Відділ ліцензування, атестації та роботи з
персоналом Департаменту здійснює:

1. Перевірку інформації про всі заклади освіти у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР), станом на дату подання
заяви.
2. Перевірку інформації про всі заклади освіти, яка у
інформаційній системі управління освітою Луганської області,
(ІСУО) станом на дату подання заяви (прим: інформація
закладу освіти в ЄДР= інформації в ІСУО).
3. Перевірку Статутів закладів освіти , розміщені на їх веб –
сайтах.



ІІ ЕТАП. Відділ ліцензування, атестації та роботи з
персоналом Департаменту здійснює:

4. Документи підготовлені закладами освіти, у яких виявлені
недостовірні відомості, розбіжність; орфографічні, пунктуаційні
та інші помилки, порушення вимог повертаються на
доопрацювання.
5. Забезпечує юридичну експертизу, погодження проекту
розпорядження голови Луганської обласної державної
адміністрації про видачу ліцензій закладам освіти.
6. Інформування закладів освіти про прийняте органом
ліцензування рішення через розміщення інформації на
офіційному веб-сайті Луганської обласної державної
адміністрації, дату та порядок отримання ліцензій.



Процедура отримання ліцензії без проходження 
ліцензійної експертизи

ІІІ ЕТАП. Заклади освіти здійснюють:

разову плату за видачу ліцензії у розмірі 10 відсотків
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання органом ліцензування
цього розпорядження (≈ 192 гривень на 01.01.2019),
на розрахунковий рахунок Головного управління
державної казначейської служби України у Луганській
області, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня
оприлюднення в установленому порядку цього
розпорядження






