
Інформаційна картка 
адміністративної послуги

Надання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 
Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги
76004, м. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 21, каб. 565 
(місце здійснення діяльності -  вулиця Короля Данила, 7)

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 
надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер 8.00-17.15 
П’ятниця 8.00-16.00 
Обід 12.00-13.00

3. Телефон/факс (довідка), адреса електронної 
пошти та веб-сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги

55-21-34, 
osvita @ if.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про дошкільну освіту»;
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 
Закон України «Про адміністративні послуги»



5. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти»

6. Акти центральних органів виконавчої влади -
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування
Розпорядження облдержадміністрації від 02 жовтня 2018 року № 588 «Про 
затвердження Положення про департамент освіти, науки та молодіжної політики 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації у новій редакції»; 
розпорядження облдержадміністрації від 22 серпня 2017 року № 498 «Про 
організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської
області»;

7 /

розпорядження облдержадміністрації від 09 вересня 2020 року № 470 «Про новий 
склад Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Івано-Франківської області»

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
Звернення здобувана ліцензії чи ліцензіата або уповноваженої ним (ними) особи

9. Вичерпний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти».
Започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

п. 97. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження 
освітньої діяльності (додаток 28) подає:

1) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та 
навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної 
освіти, фізичної особи-підприємця або структурного підрозділу юридичної особи 
публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері



дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності 
дітей та охорони праці;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника 
закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного 
чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти 
фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, 
яка буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу 
дошкільної освіти);

3) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною 
особою-підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного 
чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, 
для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної 
освіти, у двох примірниках (додаток 29);

4) копію особистої медичної книжки та/або медичну довідку встановленого 
зразка (для фізичної особи - підприємця).

п. 98. Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню 
діяльність у сфері дошкільної освіти, самостійно разом із заявою про отримання 
ліцензії на провадження освітньої діяльності (додаток 28) подає:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія 
та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні 
переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це 
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка;

5) опис документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка 
провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, у двох



примірниках (додаток 30).

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 
послуги

Нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення; 
в електронному вигляді за допомогою порталу електронних сервісів

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», аб. 2, ч. 1, 
ст. 14: «Плата за видачу ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків 
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
прийняття рішення про видачу ліцензії»

12. Строк надання адміністративної послуги 10 днів з дня надходження заяви та документів до неї

13. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ч. 2 ст. 12:
1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не 

в повному обсязі;
2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання 

ліцензії:
підписаний особою, яка не має на це повноважень;
оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою 

формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно з цим 
Законом;

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених цим Законом;
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань відомостей про здобувана ліцензії 
(суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію 
його припинення.

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ч. 3 ст. 13:
1) встановлення невідповідності здобувана ліцензії ліцензійним умовам, 

встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві 
про отримання ліцензії;
2) виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 
здобувачем ліцензії



14. Результат надання адміністративної послуги Видача ліцензії

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

В електронному вигляді

16. Примітка Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ч. 2 ст. 14: 
«Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих 
днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу 
ліцензії»

Директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики

л  •  •  • • •облдержадміністрації Віктор Кімакович


