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Додаток
до листа департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
14.12.2018 № 01-15/5358

Взірець

Ліцензійної справи
на провадження освітньої діяльності за рівнем повної
загальної середньої освіти здобуття початкової освіти, базової
середньої та профільної середньої освіти ____________ ліцею
________районної ради Закарпатської області (зазначається повна
юридична назва закладу освіти)

з ліцензованим обсягом 600 осіб

Вказується місцезнаходження закладу освіти, 2018

Закарпатська обласна
державна адміністрація

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
за рівнем повної загальної середньої освіти
Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної
загальної середньої освіти здобуття початкової освіти, базової середньої освіти,
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 600 осіб.
Здобувач ліцензії (ліцензіат) _____________ ліцей _________ районної ради
Закарпатської області (вказується повне найменування закладу освіти - юридичної особи)
Керівник директор ліцею,_________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код 22334455
Організаційно-правова форма комунальний заклад
Форма власності комунальна власність
Орган управління _____відділ освіти _______ районної державної адміністрації
Місцезнаходження вул. _____, 18, с. ______, ________ р-н, Закарпатська обл., 89100
Місце провадження освітньої діяльності вул. _____, 18, с. ______, ________ р-н,
Закарпатська обл., 89100 (якщо освітня діяльність провадиться за декількома адресами,
вказати усі адреси)
Номер
телефону
(03122)3-00-14,
адреса електронної пошти licej1@gmail.com

3-00-01

телефаксу

(03122)3-00-14,

Поточний рахунок р/р 00112233445566 у ГУДКСУ у Закарпатській області _
(найменування банківської установи)

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної
середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.
Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.

Директор ліцею
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування
освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої
освіти у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем
Повне найменування закладу освіти _____________ ліцей _________ районної ради
Закарпатської області
Рівень освітньої діяльності здобуття початкової освіти, базової середньої освіти,
профільної середньої освіти
Найменування документа

Відмітка про
наявність
документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
або розширення провадження освітньої діяльності

наявна

2. Копії установчих документів юридичної особи (рішення засновника
про створення закладу освіти, статуту та виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань)

наявні

3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача
(ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до
органів Держстату)

відсутня

4. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного,
навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої
діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для
досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених
відповідним державним стандартом загальної середньої освіти та
забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони
праці

наявне

5. Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного
доступу до будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти
для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із
зазначенням строків

наявне

6. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу загальної середньої освіти (документа про вищу
освіту, для документа про освіту, виданого навчальним закладом
іншої країни, додатково подається копія документа про визнання
його в Україні)

наявна

Копія рішення засновника про створення (реорганізацію чи
перепрофілювання) закладу освіти

Копія усіх сторінок чинного Статуту закладу освіти

Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Закарпатська обласна
державна адміністрація

Письмове зобов'язання*
щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та
інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної
середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти
результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом
повної загальної середньої освіти і забезпечення безпеки життєдіяльності
здобувачів освіти та охорони праці
_____________ ліцей _________ районної ради Закарпатської області
(далі – ліцей) забезпечений працівниками у кількості не меншій, ніж
визначено Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої
освіти, що затверджені в установленому порядку, та вчителями, які
безпосередньо задіяні у проведенні освітньої діяльності, - відповідно до
затвердженої освітньої програми.
У ліцеї немає вакантних посад.
Усі начальні предмети (дисципліни) викладаються вчителями, які
отримали відповідну освіту.
Кожен працівник ліцею відповідно до вимог чинного законодавства
пройшов обов’язковий профілактичний медичний огляд, що відображено в
його особистій медичній книжці.
Ліцей забезпечений приміщеннями, їдальнею та спортивним
майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної
культури.
Майно ліцею передано йому в оперативне управління відповідно до
вимог чинного законодавства.
Ліцей забезпечений підручниками з навчальних предметів освітньої
програми відповідно до вимог, крім того, для учнів та педагогічних
працівників створено постійний доступ до їх електронних версій.
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної
загальної середньої освіти, безпека життєдіяльності здобувачів освіти та
охорони праці відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 (у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 року № 347).
Директор ліцею
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Закарпатська обласна
державна адміністрація

Письмове зобов'язання*
щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень
закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення
У _____________ ліцеї _________ районної ради Закарпатської області
(далі – ліцей) забезпечено безперешкодний доступ до будівель, навчальних
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення.
Зазначене документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат (або
відповідною установою, уповноваженою на проведення обстежень).

Директор ліцею
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

*керівник закладу освіти несе персональну відповідальність за достовірність наданих ним
письмових зобов'язань

Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу загальної середньої освіти** (документа про вищу
освіту; документа про освіту, виданого навчальним закладом іншої
країни; додатково подається копія документа про визнання його в
Україні).

** Якщо прізвище керівника закладу загальної середньої освіти змінювалося,
додається копія документа, на підставі якого зміна відбувалася.
*** Після завершення формування ліцензійної справи з метою забезпечення
збереженості та закріплення порядку розташування документів, уключених у справу,
аркуш справи нумерується в правому верхньому куті арабськими цифрами валовою
нумерацією гелевою ручкою або механічним нумератором.

