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   I. ВСТУП. 

 Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про 

ліцензування видів господарської діяльності»,  «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту»   здійснюється ліцензування освітньої діяльності в 

закладах  загальної середньої освіти.            

Ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів 

господарської діяльності, спрямований на забезпечення реалізації єдиної 

державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних 

інтересів держави, суспільства та окремих споживачів .  

 Ліцензуванню підлягають такі види освітньої діяльності: 

на рівні повної загальної середньої освіти - за певним рівнем повної 

загальної середньої освіти (початкова освіта, базова середня освіта, 

профільна середня освіта); 

Під час ліцензування встановлюється спроможність здобувача ліцензії 

(ліцензіата) провадити освітню діяльність відповідно до встановлених цими 

Ліцензійними умовами вимог. 

До здобувачів ліцензій (ліцензіатів) на провадження освітньої діяльності 

належать: 

 на рівні повної загальної середньої освіти (початковому, базовому 

середньому, профільному середньому): 

- юридичні особи публічного чи приватного права, основним видом 

діяльності яких статутом визначена освітня діяльність на рівні (рівнях) 

повної загальної середньої освіти (після отримання ліцензії набувають 

статусу закладу загальної середньої освіти); 

- заклади загальної середньої освіти, у тому числі створені іноземними 

засновниками; 

- заклади загальної середньої освіти (для філій закладу загальної 

середньої освіти); 

- заклади загальної середньої освіти іноземних держав (для структурних 

підрозділів (філій), що утворюються і функціонують на території України); 

ІІ.   При підготовці матеріалів для ліцензування освітньої 

діяльності в закладах загальної середньої освіти 

необхідно користуватися наступною   нормативно – 

правовою базою:  



 

 

* Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VІ;                

* Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності”» від 

02.03.2015 № 222-19 (зі змінами); 

 * Закон України «Про освіту»  від 5 вересня 2017р. № 2145- VIII ; 

 * Закон України «Про повну загальну середню освіту»  від 16.01.2020 №463-

ІХ ( Редакція станом на 24.11.2021); 

* 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» (Із 
змінами; 

* Наказ Міністерства освіти і науки України від  26 грудня 2017 року № 1669 
“Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 
освіти”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  23 січня 2018 року 
за № 100/31552; 

*  Наказ Міністерства освіти і науки України від  15 серпня 2016 року № 974 
“Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України”,  зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України  08 вересня 2016 року за № 1229/29359; 

 * Державні Санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів (ДержСанПіН 5.5.2.008-01), 

затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 

2001 року № 63, погоджені листом Міністерства освіти і науки України від 

05 червня 2001 року № 1/12-1459; 

*  Розпорядження голови облдержадміністрації : 

       від 19.05.2020 № Р-318/0/3-20 “Про ліцензування освітньої діяльності 

 у сфері дошкільної, позашкільної та повної загальної середньої освіти”; 

 від 07.05.2020 № Р-296/0/3-20 “Про створення комісії з питань 

ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної, 

позашкільної та повної загальної середньої освіти” (із змінами). 

ІІІ. Нормативно-правова база щодо контролю за 

дотриманням ліцензійних умов: 

 * Закон України «Про освіту»  від 5 вересня 2017р. № 2145- VIII ; 

 * Закон України «Про повну загальну середню освіту»  від 16.01.2020 №463-

ІХ ( Редакція станом на 24.11.2021); 



 

 

* Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2018 № 127 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, 

Київською міською державними адміністраціями; 

 *  Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня  2018 р. №  902 «Про 

затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів 

державного нагляду (контролю) МОН, обласними, Київською міською 

державними адміністраціями); 

*  Наказ Міністерства освіти і науки від 22.05.2017 №723; 

*  Лист Міністерства освіти і науки від 20.09.2017 № 6.7-1638. 

IV. Перелік документів, які подає здобувач ліцензії 
(ліцензіат) для започаткування (розширення) 

провадження освітньої діяльності на відповідному рівні 
повної загальної середньої освіти 

 Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на 

започаткування провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної 

середньої освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення провадження 

освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти згідно 

з додатком 43 Постанови Кабміну № 1187 подає: 

1) копію положення про філію закладу загальної середньої освіти, 

основним видом діяльності якої є освітня діяльність /структурного підрозділу 

(у разі наявності); 

2) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо виконання кадрового, 

матеріально-технічного, навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності закладу освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти 

результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом 

певного рівня повної загальної середньої освіти (та стандартом 

спеціалізованої освіти для закладів спеціалізованої освіти), забезпечення 

безпеки життєдіяльності та охорони праці; 

3) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення 

безперешкодного доступу до будівель, споруд, приміщень закладу освіти для 

дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням 

строків виконання або копію (копії) документа (документів), який (які) 

підтверджує (підтверджують) забезпечення безперешкодного доступу до 

будівель, приміщень закладу освіти дітей з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n1677


 

 

4) копії документів, що засвідчують рівень освіти, рівень володіння 

державною мовою керівника юридичної особи, що виконує обв’язки 

керівника закладу загальної середньої освіти / керівника закладу загальної 

середньої освіти (філії закладу загальної середньої освіти) / керівника 

структурного підрозділу іншого закладу освіти, що забезпечує здобуття 

повної загальної середньої освіти; 

5) довідку про стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи 

керівника закладу загальної середньої освіти (для державних і комунальних 

закладів загальної середньої освіти); 

6) копію особистої медичної книжки встановленого зразка керівника 

юридичної особи, що виконує обов’язки керівника закладу загальної 

середньої освіти / керівника закладу загальної середньої освіти (філії закладу 

загальної середньої освіти) / керівника структурного підрозділу іншого 

закладу освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти; 

7) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності на певному рівні повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту відповідного рівня 

повної загальної середньої освіти (у разі розширення провадження освітньої 

діяльності), згідно з додатком 44 Постанови Кабміну № 1187; 

8) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання 

вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої 

освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно 

з додатком 45 Постанови Кабміну № 1187; 

9) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 

на певному рівні повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання 

вимог державного стандарту відповідного рівня повної загальної середньої 

освіти (у разі розширення провадження освітньої діяльності), згідно 

з додатком 46 Постанови Кабміну № 1187; 

10) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що 

підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця 

провадження освітньої діяльності (у разі розширення провадження освітньої 

діяльності); 

11) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та 

“Про повну загальну середню освіту” (у разі розширення провадження 

освітньої діяльності), згідно з додатком 47 Постанови Кабміну № 1187; 

12) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем 

ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, 

наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної 

конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n1679
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агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 

України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для 

виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти 

України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в 

інтересах таких осіб; 

13) опис документів, що подаються здобувачем ліцензії для отримання 

ліцензії на започаткування провадження освітньої діяльності на певному 

рівні повної загальної середньої освіти, у двох примірниках згідно з додатком 

48; для ліцензіатів щодо розширення провадження освітньої діяльності на 

певному рівні повної загальної середньої освіти, у двох примірниках згідно 

з додатком 49 Постанови Кабміну № 1187. 

 

V. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої 
діяльності 

на рівні повної загальної середньої освіти 
(початкової, базової середньої, профільної середньої 

освіти) 

 

Ліцензії підлягають переоформленню у разі зміни найменувань закладів 

освіти та/або їх реорганізації шляхом злиття чи приєднання (стаття 45 Закону 

України “Про повну загальну середню освіту”). 

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної 

послуги: 

 
1)  заява до органу ліцензування –  Дніпропетровської облдержадміністрації; 

2)  оригінал ліцензії, що видана ліцензіату на паперовому носії. 

 

 VІ. Вимоги щодо започаткування та провадження 
освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої 
освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої 

освіти) 

 

Організаційні: 

- Ліцензіат забезпечує зберігання документів: 

копії яких подавалися до органу ліцензування; 

які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем 

ліцензії (ліцензіатом) у документах, які подавалися органу ліцензування; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
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які підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. 

Документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку 

зберігання, але не менше десяти років, у тому числі в разі анулювання 

ліцензії, її переоформлення або звуження провадження освітньої діяльності. 

- Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в 

місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу 

ліцензування.  

- Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну 

даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви, протягом тридцяти 

календарних днів з дня настання таких змін. 

Якщо зміна даних стосується зміни (нового) місця провадження освітньої 

діяльності, ліцензіат протягом семи робочих днів від дня настання таких змін 

подає органу ліцензування заяву про внесення змін до ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у зв’язку із зміною місця провадження 

згідно з додатком 13 та копії документів, оформлених відповідно до вимог 

законодавства, що підтверджують право власності чи користування майном 

для провадження освітньої діяльності, та забезпечення безперешкодного 

доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

- Ліцензіат забезпечує присутність керівника або іншої уповноваженої 

посадової особи під час проведення органом ліцензування перевірки 

дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов. 

- Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження 

освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі 

позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом, за 

певним рівнем освіти або у певній сфері освіти, або за певними місцями її 

провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної 

бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення 

провадження такої діяльності. 

- Кожен працівник закладів загальної середньої освіти відповідно до 

законодавства повинен пройти обов’язковий профілактичний медичний 

огляд та здійснити обов’язкові щеплення, що відображається в їх 

особистій медичній книжці встановленого зразка. 

 

Кадрові : 

- Ліцензіат повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, 

іншими фізичними особами, які мають право провадити педагогічну 

діяльність у сфері загальної середньої освіти, необхідними для реалізації 

освітнього процесу та затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) 

програми (програм). У ліцензіата допускається наявність вакантних посад не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#n1533


 

 

більш як 10 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно 

із штатним розписом. Ліцензіат, який має ліцензії на два або три рівні повної 

загальної середньої освіти, складає штатний розпис для закладу освіти в 

цілому. 

Керівник закладу загальної середньої освіти (філії закладу загальної 

середньої освіти) / керівник структурного підрозділу іншого закладу освіти, 

що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, повинен 

відповідати таким вимогам: 

бути громадянином України; 

вільно володіти державною мовою; 

мати вищу освіту ступеня не нижче магістра; 

мати стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше 

трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти); 

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню посадових обов’язків, який підтверджується відповідним записом 

в особистій медичній книжці встановленого зразка. 

Педагогічні працівники, інші фізичні особи, які провадять педагогічну 

діяльність і залучені до здійснення освітнього процесу, повинні відповідати 

таким вимогам: 

мати педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію; 

вільно володіти державною мовою (для громадян України) або володіти 

державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та 

осіб без громадянства); 

мати стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає 

виконанню професійних обов’язків, який підтверджується відповідним 

записом в особистій медичній книжці встановленого зразка. 

Педагогічні працівники перший рік своєї роботи можуть не мати 

педагогічної освіти, мати вищу, фахову передвищу чи професійну 

(професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, не мати професійної 

кваліфікації педагогічного працівника за умови, що вони проходять 

педагогічну інтернатуру. На другий рік своєї роботи такі педагогічні 

працівники повинні отримати професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника. 

Технологічні : 

- Ліцензіат під час провадження освітньої діяльності на певному рівні 

повної загальної середньої освіти повинен дотримуватись таких вимог до 

матеріально-технічного забезпечення: 



 

 

1) бути забезпеченим обладнаними навчальними приміщеннями, 

спортивними залами та спортивними майданчиками в обсязі, достатньому 

для виконання затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми 

(програм), медичним пунктом, бібліотекою (мінімальні вимоги до 

комплектації визначаються в цих Ліцензійних умовах), ресурсною кімнатою, 

медіатекою, пунктом харчування; 

2) мати документи, які підтверджують право власності чи користування 

майном для кожного місця провадження освітньої діяльності. 

- До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності на 

певному рівні повної загальної середньої освіти встановлюються такі вимоги: 

1) наявність затвердженої (затверджених) освітньої (освітніх) програми 

(програм); 

2) наявність на кожного учня по одному примірнику підручника з 

обов’язкових для вивчення навчальних предметів та/або забезпечення 

постійного доступу до їх електронних версій (або відповідного електронного 

ресурсу); 

3) наявність веб-сайту закладу освіти або сторінок на веб-сайті його 

засновника (засновників) з інформацією про його діяльність; 

4) наявність бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен 

складатися з: 

художньої літератури для забезпечення виконання навчальних програм з 

навчальних предметів української, зарубіжної літератури, літератури 

корінних народів та національних меншин згідно з навчальним планом (з 

урахуванням наявності хрестоматій) або необхідно забезпечити кожному 

учневі постійний доступ до їх електронних версій (або відповідного 

електронного ресурсу); 

довідкової літератури: 

- словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної 

іноземної мови згідно з навчальним планом) або необхідно забезпечити 

кожному учневі постійний доступ до їх електронних версій (або відповідного 

електронного ресурсу); 

- тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів 

(українською мовою) - по одному примірнику на п’ять учнів кожного виду 

словника або необхідно забезпечити кожному учневі постійний доступ до їх 

електронних версій (або відповідного електронного ресурсу). 

 

У разі запровадження дистанційної форми навчання ліцензіат 

повинен додатково дотримуватися вимог до кадрового і навчально-

методичного забезпечення дистанційної форми навчання, а також 



 

 

забезпечити створення і функціонування системи управління 

дистанційною формою навчання та веб-ресурсами освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін (освітніх програм). 

 

 

 

 

Підготували:      Завідувач  НМЛ управління в освіті  Юрій Могила 

                             Методист НМЛ  Надія Туманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


