ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
11 травня 2019 року № 636
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,

_____________________________________________________________________________________
номер телефону, адреса електронної пошти)

АКТ
від

№

(дата складання акта)



складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню
_________________________________________________________________
(сфера державного нагляду (контролю))

____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

________________________________________________________________________
ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків

, або серія та номер паспорта**

____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб’єкта господарювання,

_____________________________________________________________________________________
номер телефону, адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт
мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику
________________________________________________________________________
вид суб’єкта та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з
КВЕД), щодо яких проводиться захід
________________________________________________________________________
* Міністерство освіти і науки, обласні, Київська міська державні адміністрації.
** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган
доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)
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Розпорядчий
документ,
на Тип заходу державного
виконання якого проводиться захід нагляду (контролю):
державного нагляду (контролю):
Наказ від ..
 плановий
№ 
 позаплановий

Посвідчення (направлення)
від ..
№ 

Форма заходу державного
нагляду (контролю):
 перевірка
 ревізія
 обстеження
 огляд
 інша форма, визначена
законом
____________________
(назва форми заходу)

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)


число



місяць

Початок

рік



години



хвилини



число



місяць

Завершення


рік

години



хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)
Плановий
 не проводився
 проводився з ..
по ..
Акт перевірки
№ 
Розпорядчий документ щодо усунення
порушень:
 не видавався;  видавався;
його вимоги:
 виконано;
 не виконано

Позаплановий
 не проводився
 проводився з ..
по ..
Акт перевірки
№ 
Розпорядчий документ щодо усунення
порушень:
 не видавався;  видавався;
його вимоги:
 виконано;
 не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

треті особи:
________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
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________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався
 суб’єктом господарювання
 посадовою особою органу державного
нагляду (контролю)

 засобами аудіотехніки
 засобами відеотехніки
 засобами аудіотехніки
 засобами відеотехніки
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ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(додаток 1);
у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (додаток 2);
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та післядипломної освіти
для осіб з професійною (професійно-технічною) освітою (додаток 3);
у сфері повної загальної середньої освіти (додаток 4);
у сфері дошкільної освіти (додаток 5).
ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)
№
з/п

1
2
3
4

5

6

Нормативно-правовий акт
найменування

дата і номер

Закон України «Про ліцензування видів 02 березня 2015 року
господарської діяльності»
№ 222 –VIII
(далі – Закон № 222)
Закон України «Про освіту»
05 вересня 2017 року
№ 2145-VIII
Закон України «Про вищу освіту»
01 липня 2014 року
№ 1556-VII
Постанова Кабінету Міністрів України 30 грудня 2015 року № 1187,
«Про затвердження Ліцензійних умов із змінами і доповненнями,
провадження освітньої діяльності»
внесеними постановою
(далі – Ліцензійні умови)
Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 року № 347
Постанова Кабінету Міністрів України 12 березня 2003 року
«Про затвердження Положення про № 305
дошкільний навчальний заклад»
(далі – КМУ № 305)
Наказ Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2017 року
«Про визнання освітніх програм першого № 1432
(бакалаврського), другого (магістерського)
рівнів
вищої
освіти
та
освітньокваліфікаційного
рівня
«молодший
спеціаліст» такими, що акредитовані на
підставі
чинних
сертифікатів
про
акредитацію спеціальностей»
(далі – Наказ МОН № 1432)

Дата і номер
державної
реєстрації
нормативноправового акта у
Мін’юсті

21 листопада
2017 року
за № 1423/31291

5
7

8

9

Наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Положення про
організацію
навчально-виробничого
процесу
у
професійно-технічних
навчальних закладах»
(далі – Наказ МОН № 419)
Наказ Міністерства освіти і науки України
«Про затвердження Типових штатних
нормативів закладів загальної середньої
освіти» (далі – Наказ МОН № 1205)

30 травня 2006 року
№ 419

15 червня
2006 року за
№ 711/12585

06 грудня 2010 року
№ 1205

22 грудня
2010 року
за № 1308/18603

Наказ Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 року
«Про затвердження Положення про № 1669
організацію роботи з охорони праці та
безпеки
життєдіяльності
учасників
освітнього процесу в установах і закладах
освіти»
(далі – Наказ МОН № 1669)

23 січня
2018 року за
№ 100/31552

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства
За результатами проведення заходу державного
встановлено:
 відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.
№
з/п

Вимоги
законодавства,
які було
порушено, із
зазначенням
відповідних
статей (частин,
пунктів, абзаців
тощо)

Опис фактичних обставин та
відповідних доказів (письмових,
речових, електронних або інших), що
підтверджують наявність порушення
вимог законодавства

нагляду

Опис негативних
наслідків, що
настали в
результаті
порушення
вимог
законодавства
(за наявності)

(контролю)

Ризик настання
негативних
наслідків від
провадження
господарської
діяльності
(зазначається
згідно з
формою
визначення
ризиків
настання
негативних
наслідків від
провадження
господарської
діяльності)
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Інформація про потерпілих (за наявності)
________________________________________________________________________
Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог
законодавства (за наявності)
________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями
(бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*
№
з/п

Питання щодо здійснення контролю

1

Відповіді на питання
дотримання вимог
так
ні законодавства не є
обов’язковим для
посадових осіб

Про проведення планового заходу державного
нагляду (контролю) суб’єкт господарювання
письмово повідомлений не пізніше ніж за 10
днів до дня здійснення такого заходу
Посвідчення (направлення) на проведення
заходу державного нагляду (контролю) та
службове посвідчення, що засвідчує посадову
особу органу державного нагляду (контролю),
пред'явлено
Копію
посвідчення
(направлення)
на
проведення заходу державного нагляду
(контролю) надано

2

3

4

Перед
початком
проведення
заходу
державного нагляду (контролю) посадовими
особами
органу
державного
нагляду
(контролю) внесено запис про проведення
такого заходу до відповідного журналу
суб’єкта господарювання (у разі його
наявності)
Під час проведення позапланового заходу
державного нагляду (контролю) розглядалися
лише ті питання, які стали підставою для його
проведення і зазначені у направленні
(посвідченні) на проведення такого заходу
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Закон України «Про
основні засади
державного нагляду
(контролю) у сфері
господарської
діяльності»
частина четверта
статті 5
частина п’ята
статті 7, абзац
четвертий статті 10
частина п’ята
статті 7, абзаци
четвертий та сьомий
статті 10
частина дванадцята
статті 4

частина перша
статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного
нагляду (контролю) та цього Акта перевірки*
№
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

7

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу
державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)
Прізвище, ініціали посадової особи
органу державного нагляду (контролю)

Професійна компетентність

Доброчесність

*Цю частину Акта заповнює виключно керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним

особа.

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано ..:
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)
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Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання
або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Директор департаменту ліцензування

А. Г. Шевцов

