ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови облдержадміністрації
від 14 серпня 2017 року 2017 № 737/0/5-17
Порядок ліцензування освітньої діяльності закладів освіти
Львівської області
Цей Порядок ліцензування розроблено відповідно до законів України “Про
ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про загальну середню
освіту”, “Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України” від 30
грудня 2015 року № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти”.
1. Для отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності здобувач ліцензії
разом із заявою про отримання ліцензії подає департаменту освіти і науки
облдержадміністрації такі документи:
- копії установчих документів юридичної особи;
- копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними
засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для
завершення повного циклу освітньої діяльності;
- копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;
- відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для
виконання державного стандарту освіти відповідного рівня;
- відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного
стандарту освіти відповідного рівня;
- копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
освіти (документа про вищу освіту).
2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації:
2.1. Проводить розгляд заяв та ліцензійних матеріалів, що подаються закладами
освіти для отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності.
2.2. Створює експертні комісії для проведення ліцензійної експертизи закладів
освіти та розглядає висновки експертних комісій.
2.3. Звертається до голови облдержадміністрації з пропозиціями щодо
прийняття рішення про видачу ліцензій закладам освіти.
3. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних обов’язків погоджує пропозиції департаменту освіти і
науки облдержадміністрації щодо надання ліцензій на провадження освітньої
діяльності закладам освіти, видача яких належить до компетенції Львівської обласної
державної адміністрації.
4. Департамент освіти і науки облдержадміністрації за результатами розгляду
пропозицій здійснює підготовку проектів розпоряджень голови Львівської обласної
державної адміністрації з питань ліцензування та оприлюднює прийняті рішення на
офіційному веб-сайті.
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