Додаток 4
до Акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері
освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти
№
з/п

1

2

3

Питання щодо
дотримання
суб’єктом
господарювання
вимог законодавства

Ступінь
ризику
суб’єкта
господарювання*

Позиція суб’єкта
господарювання
щодо негативного
впливу вимоги
законодавства
(від 1 до 4 балів)**

Відповіді на
питання
так

ні

не
розглядалося

1. Загальні вимоги щодо провадження освітньої діяльності
за рівнями повної загальної середньої освіти

Нормативне
обґрунтування

Наявні
установчі
документи
юридичної
особи
(статут)
або
положення про
структурний
підрозділ
юридичної особи
приватного чи
публічного права,
основним видом
діяльності яких є
освітня
діяльність,
затверджені в
установленому
порядку
Ліцензіат провадить
освітню діяльність
відповідно
до
ліцензії та у межах
ліцензованого обсягу

В
С
Н

Підпункт 1
пункту 84
Ліцензійних
умов,
стаття 57
Господарського
кодексу України

В
С
Н

Виконання
ліцензіатом
письмового
зобов’язання щодо
матеріальнотехнічного,
кадрового,
навчальнометодичного та
інформаційного
забезпечення

В
С
Н

Підпункт 6
пункту 2
Ліцензійних
умов,
пункт 7
Ліцензійних
умов,
частина друга
статті 43 Закону
України «Про
освіту»
Підпункт 3
пункту 84
Ліцензійних
умов,
абзаци перший,
другий
пункту 78
Ліцензійних
умов

2

4

5

освітньої
діяльності закладу
загальної середньої
освіти
Наявні
документи,
що
засвідчують рівень
освіти і кваліфікації
керівника закладу
загальної середньої
освіти
(документа
про вищу освіту, а
для документа про
освіту, виданого
навчальним закладом
іншої країни,
додатково подається
копія документа про
визнання
його
в
Україні)
Наявні
документи
про визнання закладу
освіти у системі
освіти
іноземної держави
та/або
освітньої/навчальної
програми, за якою
передбачається
провадження
освітньої діяльності в
Україні,
уповноваженим
органом
управління освітою
(забезпечення якості
освіти) держави
походження
відповідної
освітньої/навчальної
програми (якщо це
передбачено
законодавством
відповідної держави),
а також переклад
таких
документів
українською мовою,
засвідчений
нотаріально (у разі
коли
здобувач ліцензії
(ліцензіат) планує
провадити освітню
діяльність за
освітніми
програмами
(стандартами) іншої

Продовження додатка 4

В
С
Н

Підпункт 5
пункту 84
Ліцензійних
умов, підпункт 7
пункту 87
Ліцензійних
умов

В
С

Пункт 85
Ліцензійних
умов

3

Продовження додатка 4

країни)

6

7

8

9

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності
за рівнями повної загальної середньої освіти

Заклад освіти або
його
структурний
підрозділ
забезпечено
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
навчальних
занять (уроків),
відповідно до
затвердженої
освітньої програми
Наявність вакантних
посад
(допустима
норма
наявних вакантних
посад не більш як 5
відсотків загальної
чисельності
педагогічних
працівників згідно із
штатним розписом)
Вища
педагогічна
освіта за отриманою
спеціальністю
чи
освітня
та
(або)
професійна
кваліфікація
вчителів, які
безпосередньо
задіяні у проведенні
навчальних занять,
відповідає навчальн
им
предметам
(дисциплінам),
що
вони викладають
Відповідність вищої
педагогічної освіти
за
отриманою
спеціальністю чи
освітньої та (або)
професійної
кваліфікації

В
С
Н

Абзац перший
пункту 76
Ліцензійних
умов, пункт 1
додатка 23 до
Ліцензійних
умов, Наказ
МОН № 1205

В
С

Абзац другий
пункту 76
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Абзац другий
пункту 77
Ліцензійних
умов, пункт 2
додатка 23 до
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Абзац другий
пункту 77
Ліцензійних
умов, пункт 2
додатка 23 до
Ліцензійних
умов

4

10

11

12

підтверджено
відповідними
документами
про
освіту
Педагогічні
працівники, які
мають
документи
про вищу освіту,
видані
іноземними
закладами
вищої освіти,
допускаються до
провадження
педагогічної
діяльності нарівні з
особами, які
отримали вищу
освіту в Україні,
після визнання
ступенів вищої
освіти, здобутих в
іноземних закладах
освіти
Дотримано
кількісних та якісних
показників
щодо
кадрового
забезпечення
освітньої діяльності
за певним рівнем
повної
загальної
середньої
освіти,
необхідного для
виконання вимог
державного
стандарту
повної загальної
середньої
освіти
відповідного рівня
Кожен
працівник
закладу освіти або
його
структурного
підрозділу
відповідно до
законодавства
пройшов
обов’язковий
профілактичний
медичний огляд, що
відображено в його
особистій медичній
книжці

Продовження додатка 4

В
С
Н

Абзац четвертий
пункту 77
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Підпункт 4
пункту 87
Ліцензійних
умов,
додаток 23 до
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Пункт 79
Ліцензійних
умов

3. Технологічні вимоги щодо кількісних та якісних показників матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти

13

Наявні
документи,
що
підтверджують
право
власності,

В
С
Н

Підпункти 2, 3
пункту 80
Ліцензійних

5

14

15

16

оперативного
управління,
господарського
відання, найму
(оренди), позички чи
користування
майном
для
провадження
освітньої діяльності,
що затверджені в
установленому
порядку
Виконання
ліцензіатом
письмового
зобов’язання
щодо
безперешкодного
доступу до будівель,
приміщень закладу
середньої освіти для
дітей з інвалідністю
та інших
маломобільних груп
населення
(із
виконанням
відповідних строків)
Заклад освіти або
його
структурний
підрозділ для
здійснення освітньої
діяльності на
певному рівні
забезпечений
приміщеннями,
спортивним
майданчиком, для
проведення
у
достатній кількості
занять з фізичної
культури, їдальнею,
бібліотекою,
електронною
бібліотекою,
Інтернетом,
читальним залом,
книгосховищем,
залом для видачі
літератури
Дотримано
кількісних та якісних
показників
матеріальнотехнічного
забезпечення
освітньої діяльності
за певним рівнем
повної загальної

Продовження додатка 4
умов, підпункт 2
пункту 87
Ліцензійних
умов, пункт 1
додатка 24 до
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Абзац третій
пункту 78
Ліцензійних
умов, підпункт 4
пункту 84
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Підпункт 1
пункту 80
Ліцензійних
умов,
підпункти 1, 2, 3,
4, 5, 6 пункту 2
додатка 25 до
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Підпункт 5
пункту 87
Ліцензійних
умов, додаток 24
до Ліцензійних
умов

6

Продовження додатка 4

середньої освіти,
необхідного для
виконання вимог
державного
стандарту повної
загальної середньої
освіти відповідного
рівня

17

18

19

19.1

19.2

19.2.1

4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності
за рівнями повної загальної середньої освіти
Заклад освіти або
його структурний
підрозділ має
затверджену в
установленому
порядку освітню
програму
Заклад освіти або
його
структурний
підрозділ має на
кожного учня по
одному примірнику
підручника з
навчальних
предметів освітньої
програми або
забезпечує постійний
доступ до їх
електронних версій
Наявний
бібліотечний
фонд
закладу освіти або
його
структурного
підрозділу,
що
складається з:
художньої літератури
у достатній кількості
для
забезпечення
виконання
навчальних (освітніх)
програм з предметів
української,
зарубіжної
літератури,
літератури корінних
народів
та
національних
меншин відповідно
до навчального плану
довідкової
літератури, а саме:

В
С
Н

Підпункт 1
пункту 81
Ліцензійних
умов

В
С

Підпункт 2
пункту 81
Ліцензійних
умов, пункти 2, 3
додатка 25 до
Ліцензійних
умов

словників
перекладних - по
одному примірнику
на п’ять учнів (з

В
С

В
С

Пункт 82
Ліцензійних
умов, пункт 3
додатка 25 до
Ліцензійних
умов
Підпункт 1
пункту 82
Ліцензійних
умов

Підпункт 2
пункту 82
Ліцензійних
умов
Абзац другий
підпункту 2
пункту 82
Ліцензійних

7

19.2.2

20

кожної
іноземної
мови
згідно
з
навчальним планом)
тлумачних,
орфографічних
словників, словників
іншомовних
слів
(українською мовою)
по
п’ять
примірників кожного
виду словника
Дотримано
вимог
щодо
навчальнометодичного
та
інформаційного
забезпечення
освітньої діяльності
за певним рівнем
повної
загальної
середньої
освіти,
необхідного
для
виконання
вимог
державного
стандарту
освіти
відповідного
рівня
(крім
розширення
провадження в разі
збільшення
ліцензованого
обсягу)

Продовження додатка 4
умов

В
С

Абзац третій
підпункту 2
пункту 82
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Підпункт 6
пункту 87
Ліцензійних
умов

5. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності
за рівнями повної загальної середньої освіти
21

22

23

Ліцензіат забезпечив
зберігання
документів,
копії
яких подавалися до
органу ліцензування
на отримання
ліцензії
Ліцензіат забезпечив
зберігання
документів,
що
підтверджують
достовірність даних,
що зазначалися у
документах, поданих
до
органу
ліцензування
Ліцензіат забезпечив
зберігання
документів,
що
підтверджують
здійснення оплати за
видання ліцензії та
оплату у встановлені
строки
(строк зберігання не

В
С
Н

Пункт 18
Ліцензійних
умов,
пункт 89
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Пункт 19
Ліцензійних
умов

В
С
Н

Пункт 20
Ліцензійних
умов, абзац
другий частини
першої статті 14
Закону № 222

8

24

25

26

менше десяти років)
Ліцензіат повідомив
орган ліцензування
про зміну даних,
зазначених
у
документах,
що
додавалися до заяви,
протягом місяця з
дня настання таких
змін
Ліцензіат забезпечив
провадження
освітньої діяльності
виключно в місцях її
провадження,
зазначених
у
документах,
що
подавались у справі
(справах) до органу
ліцензування
Ліцензіат забезпечив
присутність
керівника
закладу
освіти
або
його
заступника, або іншої
уповноваженої
посадової особи
закладу освіти під
час
проведення
органом
ліцензування
перевірки
додержання
ліцензіатом
вимог
Ліцензійних умов

Продовження додатка 4

В
С
Н

Пункт 21
Ліцензійних
умов,
частина друга
статті 15 Закону
№ 222

В
С
Н

Пункт 22
Ліцензійних
умов,
частина восьма
статті 9 Закону
№ 222

В
С
Н

Пункт 25
Ліцензійних
умов

*Ступені ризику: «Н» - незначний, «С» - середній, «В» - високий.
** Заповнює керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку
шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства,
дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта
господарювання, 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого
навантаження на суб’єкта господарювання.

