ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем
дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ
юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у
сфері дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками,
необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента
дошкільної освіти.
Кожен працівник закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або
структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить
освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, відповідно до законодавства повинні
пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображається в його
особистій медичній книжці.
Для фізичної особи - підприємця, який самостійно надає освітні послуги за рівнем
дошкільної освіти, - наявність відповідної фахової освіти і медичної довідки
встановленого зразка.
Технологічні вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за
рівнем дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ
юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у
сфері дошкільної освіти, повинен мати матеріально-технічну базу, що забезпечує
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
Матеріально-технічне забезпечення закладу дошкільної освіти, фізичної особи підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного
права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, повинне відповідати
вимогам нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти щодо безпеки
життєдіяльності дітей та охорони праці.
Заклад дошкільної освіти, фізична особа - підприємець або структурний підрозділ
юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у
сфері дошкільної освіти, повинен забезпечити безперешкодний доступ до будівель,
групових приміщень, якщо планується провадження освітньої діяльності для дітей з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Ознаками безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень, закладів
дошкільної освіти та безпеки пересування для маломобільних груп населення є:
безпроблемне пересування на візку по території закладу (рекомендована
висота бордюрів пішохідних шляхів на ділянці становить 2,5-4 сантиметри);
доступний заїзд до приміщень: відсутність порогів, наявність пандусів (за
наявності технічних можливостей, які не перешкоджають пересуванню інших дітей);
наявність означення місцезнаходження (піктограми).
Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення розміщується у місці, доступному для візуального
сприйняття дорослим, що супроводжує дитину.

Для закладів дошкільної освіти, введених в експлуатацію після набрання чинності
цих Ліцензійних умов, доступність до будівель, групових приміщень закладів
дошкільної освіти повинна відповідати державним будівельним нормам.
Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної
освіти
Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих
Ліцензійних умов під час провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності (додаток 1) подає:
1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права або фізичну
особу – підприємця, основним видом діяльності яких є освітня діяльність;
2) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчальнометодичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особ 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;
3) 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);
4) 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 2).
Фізична особа - підприємець додатково подає:
1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я по батькові, серія,
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 відповідний
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
4) медичну довідку встановленого зразка.
Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються
керівником закладу дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем, яка
провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або керівником юридичної
особи публічного чи приватного права, структурний підрозділ якої провадить
освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, або уповноваженою на це особою.

Додаток 1
_________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
_______________________________________________________________________________________
Здобувач ліцензії (ліцензіат) _________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти - юридичної

________________________________________________________________________________________________________
особи/структурного підрозділу юридичної особи приватного
________________________________________________________________________________________________________
чи публічного права/фізичної особи - підприємця)

Керівник

__________________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код _______________________________________________________________
Організаційно-правова форма ________________________________________________________
Форма власності ___________________________________________________________________
Орган управління __________________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________________________
Місце провадження освітньої діяльності _______________________________________________
Номер телефону __________________, телефаксу _______________________________________,
адреса електронної пошти ________________________________________________________________
Поточний рахунок ________________ у _______________________________________________
(найменування банківської установи)

______________________________________________________________________________________
З
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.
Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.
________________________________
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

_________
* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи приватного чи публічного права в заяві
додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код,
місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого
підрозділу.

додаток 2
ОПИС
документів, що подаються закладом дошкільної освіти (фізичною особою - підприємцем,
структурним підрозділом юридичної особи приватного чи публічного права, основним видом
діяльності яких є освітня діяльність) для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності
за рівнем дошкільної освіти
Найменування закладу освіти (фізичної особи - підприємця, структурного підрозділу юридичної особи
приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність)
_________________________________________________________________________________________
Найменування документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної
освіти
2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (статуту) або копія
положення про фізичну особу - підприємця, структурний підрозділ юридичної особи
приватного чи публічного права, основним видом діяльності яких є освітня діяльність
3. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного та навчальнометодичного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти (фізичної особи підприємця, структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного права,
основним видом діяльності яких є освітня діяльність), у тому числі щодо безпеки
життєдіяльності дітей та охорони праці
4. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи приватного чи публічного
права, основним видом діяльності якого є освітня діяльність)
5. Копії 1-3 і 11 сторінок паспорта (для фізичної особи - підприємця)
6. Копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації фізичної особи підприємця
7. Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія
відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи підприємця)
8. Медична довідка встановленого законодавством зразка (для фізичної особи підприємця)

Відмітка про
наявність
документа

