
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

в ід ггж гоп
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м.Івано-Франківськ к. 432

Про організацію ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти 
Івано-Франківської області

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, 
“Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, 
постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 
“Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, 
від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти», розпорядження 
облдержадміністрації від 11 липня 2017 року № 385 «Про затвердження 
Положення та структури департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації у новій 
редакції», з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти:

1. Утворити Ліцензійну комісію з ліцензування освітньої діяльності 
закладів освіти Івано-Франківської області та затвердити її склад 
(додається).

2. Затвердити Положення про Ліцензійну комісію з ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської області 
(додається).

3. Організацію роботи та технічне забезпечення Ліцензійної комісії 
покласти на департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації (В. Кімакович).

4 .3 метою реалізації облдержадміністрацією повноважень щодо 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської 
області департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації забезпечити:

1) прийняття і реєстрацію заяв закладів освіти разом з документами, 
подання яких до органу ліцензування передбачено законом;

2) опрацювання поданого пакету ліцензійних документів на предмет 
їх відповідності чинному законодавству в сфері ліцензування дошкільної 
та загальної середньої освіти;
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3) підготовку на підставі протоколів Ліцензійної комісії, проектів 
розпоряджень обласної державної адміністрації з питань у сфері 
ліцензування дошкільної та загальної середньої освіти;

4) внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прийнятих 
обласною державною адміністрацією рішень, документів та інших 
відомостей про ліцензування освітньої діяльності закладів освіти, 
необхідних для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України;

5) формування, ведення, зберігання, передачу та одержання 
ліцензійних справ (або одержання належним чином завірених документів 
із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ), інших 
інформаційних ресурсів для цілей, передбачених чинним законодавством;

6) інформаційний та методичний супровід ліцензування освітньої 
діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

7) розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної 
адміністрації інформації про прийняті рішення щодо: залишення заяви на 
отримання ліцензії без розгляду, розширення, звуження ліцензійної 
діяльності, відмову, видачу, переоформлення, анулювання ліцензії в сфері 
дошкільної, загальної середньої освіти;

8) ведення обліку заяв та виданих ліцензій;
9) формування і ведення ліцензійних реєстрів;
10) надання інформації з ліцензійних справ та у паперовій формі, 

зокрема у порядку, встановленому Законом України «Про доступ до 
публічної інформації»;

11) складання щорічного ліцензійного звіту для подання його 
спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування до ЗО січня 
року, наступного за звітним;

12) підвищення кваліфікації працівників до посадових обов’язків 
яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування 
дошкільної та загальної середньої освіти;

13) здійснення контролю щодо додержання ліцензіатами вимог 
ліцензійних умов;

14) вжиття інших заходів, передбачених чинним законодавством у 
сфері ліцензування освітньої діяльності закладів освіти.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної ‘ " " державної

6. Контроль за виконанням розпорядж заступника
голови облдержадміністрації І. Пасічняка.

Голова обласної 
державної адміністрації

адміністрації (В. Кімакович).

Олег Гончарук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження 

« • • ••• облдержадміністрації
від г г . о х , г о і і  № Ц 38

Склад
Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

Івано-Франківської області

Пасічняк
Ігор Михайлович

- заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії

Кімакович 
Віктор Євстахійович

- директор департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації, заступник 
голови комісії

Кіндрат
Орест Богданович

- відповідальний секретар регіональної 
експертної ради при департаменті 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Будзак
Іван Васильович

- заступник директора департаменту- 
начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної 
освіти департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Гаврилюк 
Ігор Олегович

- начальник управління професійно- 
технічної, вищої освіти та молодіжної 
політики департаменту освіти, науки 
та молодіжної політики 
облдержадміністрації

Білецька
Наталія Адамівна

- завідувач сектору кадрової роботи 
департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації
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Грабовська 
Наталія Леонідівна

Іваник
Руслан Іванович

Сачовська 
Лілія Василівна

головний спеціаліст - юрисконсульт 
департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

начальник відділу технічного нагляду 
за ремонтом приміщень та 
матеріально-технічним забезпеченням 
бюджетних установ при департаменті 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації

начальник відділу дошкільної та 
загальної середньої освіти управління 
дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики 
облдержадміністрації

З членами комісії погоджено: імакович
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
від 2.2. 08. 20/-У № 43$

Положення
про Ліцензійну комісію з ліцензування освітньої діяльності закладів освіти

Івано-Франківської області

1. Положення про Ліцензійну комісію з ліцензування освітньої 
діяльності закладів освіти Івано-Франківської області (далі -  Положення) 
визначає загальні завдання, основні організаційні та правові засади і умови 
діяльності Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності закладів 
освіти Івано-Франківської області (далі -  Ліцензійна комісія), що є 
дорадчим органом обласної державної адміністрації, який утворений 
розпорядженням обласної державної адміністрації з метою сприяння 
реалізації повноважень обласної державної адміністрації, як органу 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти.

2. Ліцензійна комісія є постійно діючим органом, який забезпечує 
додержання вимог ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
відповідно до законодавства України у сфері дошкільної і загальної 
середньої освіти.

3. Ліцензійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією 
України, законами України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 
науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а 
також цим Положенням.

4. Склад Ліцензійної комісії затверджується обласною державною 
адміністрацією і не може за кількістю становити менше ніж 7 осіб.

5. Рішення та висновки Ліцензійної комісії мають рекомендаційний 
характер.

6. Основними завданнями Ліцензійної комісії є:
1) розгляд заяв та ліцензійних документів;
2) надання пропозицій щодо прийняття рішень про:
залишення заяви про отримання ліцензії у сфері дошкільної, 

загальної середньої освіти без розгляду;
відмову у видачі ліцензії у сфері дошкільної, загальної середньої 

освіти;
видачу ліцензії у сфері дошкільної, загальної середньої освіти;
розширення провадження ліцензійної діяльності закладів освіти у 

сфері дошкільної, загальної середньої освіти;
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звуження провадження ліцензійної діяльності закладів освіти у 
сфері дошкільної, загальної середньої освіти;

переоформлення ліцензій щодо провадження діяльності закладів 
освіти у сфері дошкільної, загальної середньої освіти;

анулювання ліцензії у сфері дошкільної, загальної середньої освіти;
3) участь в інформуванні громадськості про результати ліцензування 

закладів освіти у сфері дошкільної, загальної середньої освіти;
4) розгляд питань, порушених у зверненнях громадян, що пов’язані з 

ліцензування освітньої діяльності та надання пропозицій щодо шляхів їх 
вирішення.

7. Ліцензійна комісія має право:
залучати фахівців органів управління освітою, вищих, професійно- 

технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, інших 
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій (за погодженням з 
їх керівниками) для проведення консультацій з питань, що належать до їх 
компетенції;

запрошувати на засідання Ліцензійної комісії керівників навчальних 
закладів та їх підрозділів, працівників органів влади, підприємств, установ, 
організацій за згодою їх керівників, а також заявників, які письмово 
повідомили про порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

8. Ліцензійна комісія утворюється у складі: голови, заступника 
голови, секретаря та членів комісії. Персональний склад затверджується 
розпорядженням обласної державної адміністрації.

9. Ліцензійну комісію очолює голова. Головою Ліцензійної комісії є 
заступник голови обласної державної адміністрації згідно розподілу 
повноважень.

10. Голова Ліцензійної комісії є відповідальним за виконання 
покладених на неї завдань.

11. Секретар Ліцензійної комісії: 
скликає засідання Ліцензійної комісії;
готує проект порядку денного та подає його на затвердження голові 

Ліцензійної комісії;
надає пропозиції голові Ліцензійної комісії щодо періодичності 

скликання засідань Ліцензійної комісії;
проводить роботу з підготовки проведення засідання Ліцензійної 

комісії, забезпечує її організаційну діяльність;
завчасно інформує членів Ліцензійної комісії про місце, час 

проведення засідання та порядок денний, а також забезпечує надання 
членам ліцензійної комісії відповідних матеріалів засідання;

веде протокол засідання Ліцензійної комісії, забезпечує протокольне 
оформлення підсумків засідань Ліцензійної комісії (в тому числі, після 
засідання Ліцензійної комісії секретар доопрацьовує проект рішення з 
урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання);

доводить рішення Ліцензійної комісії і протокольні доручення до 
відома членів ліцензійної комісії, керівництва обласної державної
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адміністрації.
12. Організаційною формою роботи Ліцензійної комісії є засідання.
13. Засідання Ліцензійної комісії проводиться під керівництвом 

голови або його заступника і вважається правомочним, якщо в ньому 
взяла участь не менше як половина її складу. Періодичність засідань 
Ліцензійної комісії визначається в міру потреби.

14. Рішення Ліцензійної комісії приймається відкритим 
голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 
більшість присутніх на засіданні членів Ліцензійної комісії. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15. Результати засідань Ліцензійної комісії оформляються 
протоколом, у якому керівництву обласної державної адміністрації 
надаються відповідні рекомендації та пропозиції щодо залишення заяви 
про отримання ліцензії без розгляду, відмови, видачі, розширення, 
звуження, переоформлення або анулювання ліцензії у сфері дошкільної, 
загальної середньої освіти. Протокол підписується головуючим та 
секретарем Ліцензійної комісії. Копія протоколу подається голові обласної 
державної адміністрації для прийняття ним рішення.

Директор департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики
облдержадміністрації Віктор Кімакович

V


