
Додаток 5 
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 дошкільної освіти 

 

№ 
з/п 

 

Питання щодо дотримання 
суб’єктом господарювання 

вимог законодавства 

Ступінь  
ризику 

суб’єкта 
господа-
рювання 

Позиція суб’єкта 
господарювання 

щодо негативного 
впливу вимоги 

законодавства (від 1 
до 4 балів)** 

Відповіді на 
питання 

Нормативне 
обґрунтування так ні 

не 
розгля-
далося 

 

1. Загальні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 
1 Наявні установчі документи 

юридичної особи (статут) або 
положення про структурний 
підрозділ юридичної особи 
приватного чи публічного 
права або фізичну особу - 
підприємця, основним видом 
діяльності яких є освітня 
діяльність, що затверджені 
відповідно до вимог 
законодавства 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 1 
пункту 97 
Ліцензійних 
умов,  
стаття 57 
Господарського 
кодексу України, 
КМУ № 305 

2 Ліцензіат проводить освітню 
діяльність відповідно до 
ліцензії  

В 
С 
Н 

 

   

Пункт 6 частини 
першої статті 7 
Закону № 222,  
частина друга 
статті 43 Закону 
України «Про 
освіту» 

3 Виконання ліцензіатом 
письмового зобов’язання 
щодо матеріально-технічного, 
кадрового та навчально-
методичного забезпечення 
освітньої діяльності закладу 
дошкільної освіти, фізичної 
особи - підприємця або 
структурного підрозділу 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, у 
тому числі у частині 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності дітей та 
охорони праці 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 2 
пункту 97 
Ліцензійних 
умов 



2 
Продовження додатка 5 

4 Наявні документи, що 
засвідчують рівень освіти та 
кваліфікації керівника 
закладу дошкільної освіти 
(структурного підрозділу 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти) 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 3 
пункту 97 
Ліцензійних 
умов 

5 Наявні документи у фізичної 
особи – підприємця, а саме: 

  
   

Пункт 98 
Ліцензійних 
умов  

5.1 паспорт В 
С 
 

 

   

Підпункт 1 
пункту 98 
Ліцензійних 
умов 

5.2 документи, що засвідчують 
рівень освіти та кваліфікації 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 2 
пункту 98 
Ліцензійних 
умов,  
пункт 92 
Ліцензійних 
умов 

5.3 довідка про реєстраційний 
номер облікової картки 
платника податків або копія 
відповідної сторінки паспорта 
(для фізичних осіб, які через 
релігійні переконання 
відмовилися від прийняття 
такого номера та повідомили 
про це відповідний 
контролюючий орган і мають 
відмітку в паспорті) 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 3 
пункту 98 
Ліцензійних 
умов 
 

5.4 Медична довідка 
встановленого зразка 

В 
С 
Н 

 

   

Підпункт 4 
пункту 98 
Ліцензійних 
умов,  
пункт 92 
Ліцензійних 
умов 

 

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 
6 Заклад дошкільної освіти, 

фізична особа - підприємець 
або структурний підрозділ 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, 
забезпечений педагогічними 
працівниками, необхідними 
для реалізації освітнього 
процесу та виконання вимог 
Базового компонента 
дошкільної освіти 
(Державний стандарт 

В 
С 
Н 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Пункт 90 
Ліцензійних 
умов 



3 
Продовження додатка 5 

дошкільної освіти України), 
що підтверджуються 
відповідними документами 

 

7 Кожен працівник закладу 
дошкільної освіти, фізичної 
особи - підприємця або 
структурного підрозділу 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, 
відповідно до законодавства 
пройшов обов’язковий 
профілактичний медичний 
огляд, що відображається в 
його особистій медичній 
книжці 

В 
С 
Н 

 

   

Пункт 91 
Ліцензійних 
умов 

3. Технологічні вимоги щодо кількісних та якісних показників матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 

8 Заклад дошкільної освіти, 
фізична особа - підприємець 
або структурний підрозділ 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, 
має матеріально-технічну 
базу, що забезпечує 
виконання вимог Базового 
компонента дошкільної освіти 

В 
С 
Н 

 

   

Пункт 93 
Ліцензійних 
умов 
 

9 Матеріально-технічне 
забезпечення закладу 
дошкільної освіти, фізичної 
особи - підприємця або 
структурного підрозділу 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, 
відповідає вимогам 
нормативно-правових актів у 
сфері дошкільної освіти щодо 
безпеки життєдіяльності дітей 
та охорони праці 

В 
С 
Н 

 

   

Пункт 94 
Ліцензійних 
умов, 
Наказ МОН 
№ 1669 

10 Заклад дошкільної освіти, 
фізична особа - підприємець 
або структурний підрозділ 
юридичної особи публічного 
чи приватного права, що 
провадить освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, 
забезпечив безперешкодний 
доступ до будівель, групових 
приміщень, якщо планується 
провадження освітньої 
діяльності для дітей з 
інвалідністю та інших 

В 
С 
Н 

 

   

Абзац перший 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 



4 
Продовження додатка 5 

маломобільних груп 
населення 

11 Заклад дошкільної освіти 
забезпечив безперешкодний 
доступ до будівель та безпеку 
пересування для 
маломобільних груп 
населення, а саме: 

  

   

Абзац другий 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

11.1 пересування на візку по 
території закладу 
(рекомендована висота 
бордюрів пішохідних шляхів 
на ділянці становить 2,5-4 
сантиметри) 

В 
С 
Н 

 

   

Абзац третій 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

11.2 доступний заїзд до 
приміщень: відсутність 
порогів, наявність пандусів 
(за наявності технічних 
можливостей, які не 
перешкоджають пересуванню 
інших дітей) 

В 
С 
Н 

 

   

Абзац четвертий 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

11.3 наявність означення 
місцезнаходження 
(піктограми) 

В 
С 
Н 

 

   

Абзац п’ятий 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

12 Інформацію про умови 
доступності приміщення для 
осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення розміщено у місці, 
доступному для візуального 
сприйняття дорослим, що 
супроводжує дитину  

В 
С 
Н 

 

   

Абзац шостий 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

13 Доступність до будівель, 
групових приміщень закладів 
дошкільної освіти відповідає 
державним будівельним 
нормам 
(для приміщень, введених в 
експлуатацію з червня 
2018 року) 

В 
С 
Н 

 

   

Абзац сьомий 
пункту 95 
Ліцензійних 
умов 

 

4. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 
14 Ліцензіат забезпечив 

зберігання документів 
(копії), що подавались до 
органу ліцензування на 
отримання ліцензії  

В 
С 
 

 

   

Пункт 18 
Ліцензійних 
умов,  
пункт 99 
Ліцензійних 
умов 

15 Ліцензіат забезпечив  
зберігання документів, які 
підтверджують 
достовірність даних, що 
зазначалися здобувачем 
ліцензії у документах,  
поданих до органу 
ліцензування   

В 
С 
Н 

 

   

Пункт 19 
Ліцензійних 
умов 



5 
Продовження додатка 5 

16 Ліцензіат забезпечив 
зберігання документів, що 
підтверджують 
здійснення оплати за 
видачу ліцензії, та оплату 
у встановлені строки 

В 
С 
Н 

 

   

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

17 Ліцензіат повідомив орган 
ліцензування про зміну 
даних, зазначених у 
документах, що 
додавалися до заяви, 
протягом місяця з дня 
настання таких змін 

В 
С 
Н 

 

   

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

18 Ліцензіат забезпечив  
провадження освітньої 
діяльності виключно в 
місцях її провадження, 
зазначених у документах, 
що подавались у справі 
(справах) до органу 
ліцензування 

В 
С 
Н 

 

   

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

19 Ліцензіат забезпечив  
присутність керівника 
закладу освіти або його 
заступника, або іншої 
уповноваженої посадової 
особи закладу освіти під 
час проведення органом 
ліцензування перевірки 
дотримання ліцензіатом 
вимог Ліцензійних умов 

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. 
 
 


