
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
11 травня 2019 року № 636 
 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, 

_____________________________________________________________________________ 
номери телефону, телефаксу, адреса електронної пошти) 

 
АКТ  

про виявлення недостовірних даних у документах, поданих суб’єктом 
господарювання до органу ліцензування разом із заявою про отримання  
ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження 

освітньої діяльності) 
 

___ ___________ 20____ року      № ____________  
 

___________________________ 
(населений пункт) 

Головою комісії ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

                (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
та членами комісії: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________, 
                                                                    (посади, прізвища, імена, по батькові) 
які діють відповідно до наказу (від_______ 20__року № __________) та на 
підставі посвідчення (від_______ 20____ року № __________) на проведення 
планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо 
дотримання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 року № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі 
– Ліцензійні умови). 

Під час проведення планового (позапланового) заходу державного 
нагляду (контролю) виявлено, що на дату подання заяви                                 
від ____ _____________ 20___ року про отримання ліцензії / розширення 
провадження освітньої діяльності у сфері_______________________________ 

(дошкільна, загальна середня, 
____________________________________________________________ освіти, 

професійна (професійно-технічна), фахова передвища, вища, післядипломна) 
здобувач/ліцензіат   

___________________________________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки 
___________________________________________________________________________________________ 

платника податків (або серія та номер паспорта*), місцезнаходження) 
__________________________________________________________________ 

(у разі здійснення перевірки у відокремленому структурному підрозділі додатково зазначаються його 
 

_________________________________________________________________ 
                                        найменування, код згідно з ЄДРПОУ та  місцезнаходження) 



2 

 
додав документи, в яких зазначив недостовірні відомості, а саме:  
__________________________________________________________________ 

(відомості, виявлені під час проведення перевірки, порівняно з  відомостями 
 

__________________________________________________________________ 
у документах, поданих разом із заявою про отримання  ліцензії / розширення провадження освітньої 

__________________________________________________________________ 
діяльності) 

 

Фото- та відеоматеріали, зроблені під час проведення планового 
(позапланового) заходу державного нагляду (контролю), 
__________________________________________________________________ 
                                                                           (наявні/відсутні) 
 

Завірена в установленому порядку копія опису, а також копії документів 
з недостовірними даними та документи, що вказують на недостовірність 
даних, які містяться у вищезазначених документах, додаються до цього Акта 
та є його невід'ємною частиною.  

 

Цей Акт перевірки складено на _____ арк. у двох примірниках, що 
мають однакову юридичну силу.  

 
Голова комісії 
 

                                                                      

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
Член(и) комісії: 
 

                                                                      

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

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
Примірник цього Акта вручено _____________________________________________ 

(дата вручення, посада, прізвище, ім’я, по батькові  
_____________________________________________________________________________ 

керівника суб’єкта господарювання або іншої уповноваженої особи)  
                                                                       

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
Примірник цього Акта надіслано рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення**:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

                   (посада, прізвище, ініціали особи, яка надіслала примірник цього Акта) 
__________ 
* 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. 
**Заповнюються у разі відмови керівника суб’єкта господарювання (уповноваженої 
особи) отримати примірник цього Акта. 
 
Директор департаменту ліцензування     А. Г. Шевцов 


