Додаток 28
до Ліцензійних умов
_________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти
_______________________________________________________________________________________
Здобувач ліцензії (ліцензіат) _________________________________________________________
(повне найменування закладу освіти - юридичної
________________________________________________________________________________________________________
особи/структурного підрозділу юридичної особи
________________________________________________________________________________________________________
публічного чи приватного права/фізичної особи - підприємця)

Керівник____________________________________________________________________
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код _______________________________________________________________
Організаційно-правова форма ________________________________________________________
Форма власності ___________________________________________________________________
Засновник (засновники) _____________________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________________________
Місце провадження освітньої діяльності _______________________________________________
Номер телефону __________________, телефаксу _______________________________________,
адреса електронної пошти, адреса офіційного веб-сайту закладу освіти (у разі його відсутності офіційного веб-сайту засновника (для державних і комунальних закладів освіти) _________________
Поточний рахунок ________________ у _______________________________________________
(найменування банківської установи)

______________________________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати.
Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними.
________________________________
(найменування посади керівника)

__________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

_________
* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи публічного чи приватного права в
заяві додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код,
місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти
такого підрозділу.
** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця у позиції “ідентифікаційний код” зазначається
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через

релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому
органі і мають відмітку у паспорті). Позиції “організаційно-правова форма” та “форма власності” не заповнюються.
*** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця, що не має вищої освіти та професійної
кваліфікації педагогічного працівника, в заяві додатково зазначається прізвище, ім’я та по батькові особи, найнятої
фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу
дошкільної освіти.
**** У разі ліцензування освітньої діяльності фізичної особи - підприємця, яка провадить освітню діяльність у сфері
дошкільної освіти самостійно, не зазначається місце провадження освітньої діяльності (місце проживання дитини).

{Додаток 28 в редакції Постанови КМ № 347 від 10.05.2018; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ № 180 від 03.03.2020}

