
 

Додаток 34 

до Ліцензійних умов 

ЗРАЗОК 

(На бланку) 

____________________________ 

(найменування органу ліцензування) 

ЗАЯВА 

про отримання  ліцензії на освітню діяльність  

(розширення провадження освітньої діяльності)  

у сфері дошкільної освіти 

Прошу провести ліцензування та видати ліцензію на освітню діяльність або розширити 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

_______________________________________________________________ 

(зазначається вид дошкільної освіти) 

з ліцензованим обсягом ______ осіб. 

Здобувач ліцензії _____________________________________________ 

(повне найменування закладу освіти — юридичної особи) 

Керівник _____________________________________________________ 

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

Ідентифікаційний код __________________________________________ 

Організаційно-правова форма ___________________________________ 

Форма власності ______________________________________________ 

Орган управління _____________________________________________ 

Місцезнаходження ____________________________________________ 

Місце провадження освітньої діяльності __________________________ 

Телефон _______________________, телефакс ____________________, 

адреса електронної пошти __________________________________________ 

Поточний рахунок  ________________ у __________________________ 

   (найменування банківської установи) 

_________________________________________________________________ 

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності закладів освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 



 

Відомості, зазначені в документах, поданих для проведення ліцензування, є 

достовірними. 

Бажаний спосіб одержання документів __________________________ 

 

 

________________________ 

(найменування посади керівника) 

__________ 

(підпис) 

____________________ 

(ініціали, прізвище) 

   

МП (у разі наявності)   

___________________



 

Додаток 35 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

Працівники закладу освіти 
Необхідно 

(осіб) 

Фактично(ос

іб) 
Відсоток потреби 

1. Працівники, усього    

2. Педагогічні працівники, усього    

 у тому числі ті, що:    

 мають відповідну освіту    

 працюють у закладі освіти за сумісництвом    

3. Медичні працівники (в разі наявності), усього    

 у тому числі ті, що мають відповідну освіту    

 

_____________________ 



 

Додаток 36 

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного  

забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

 

Забезпечення приміщеннями навчально-виховного призначення і майданчиками 

 

Найменування приміщень навчально-

виховного призначення і майданчиків 

(відповідно до нормативів матеріально-

технічного забезпечення та санітарно-

гігієнічних вимог) 

Кількість 

приміщень, 

майдан-чиків 

(одиниць) 

Площа з розрахунку на 

одну дитину (кв. метрів) 

Власні, в 

оперативному 

управлінні, 

наймі/ оренді 

приміщення, 

майданчики 

ясельного 

віку 

дошкіль-

ного віку 

 

____________________ 



 

Додаток 37 

до Ліцензійних умов 

 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  

у сфері дошкільної освіти 

 

Інформація про програмно-методичне забезпечення 

 

Найменування програм та навчально-

методичних посібників, які використовуються 

Наявність 

(так/ні) 

Ким затверд-жено 

(схвалено) 

Рік затверд-

ження 

(схвалення) 

 

________________ 



 

Додаток 38 

до Ліцензійних умов 

 

ОПИС  

документів, що подаються закладом освіти для отримання ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері дошкільної освіти або  

розширення провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти 

(крім збільшення ліцензованого обсягу) 

 

Найменування закладу освіти _______________________________________ 

Вид освітньої діяльності ____________________________________________ 

 

Найменування документа 

Відмітка про 

наявність 

документа 

1.  Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або 

про розширення провадження освітньої діяльності 

 

2.  
Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи 

 

3.  
Копії документів, що засвідчують право власності чи користування 

основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на 

строк не менше трьох років 

 

4.  
Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-

технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, 

нормам з охорони праці  

 

5.  Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку 

робочого навчального плану 

 

6.  
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента 

дошкільної освіти 

 

7.  
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання 

Базового компонента дошкільної освіти 

 

8.  
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, 

необхідного для виконання Базового компонента дошкільної освіти 
 

9.  
Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 

закладу освіти (документа про вищу педагогічну освіту) 
 

 

__________________



 

Додаток 39 

до Ліцензійних умов 

 

ОПИС  

документів, що подаються закладом освіти для розширення  

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти  

в разі збільшення ліцензованого обсягу 

 

Найменування закладу освіти ___________________________________ 

Вид освітньої діяльності ________________________________________ 

 

Найменування документа 

Відмітка про 

наявність 

документа 

1.  Заява про розширення провадження освітньої діяльності (в разі 

збільшення ліцензованого обсягу) 

 

2.  
Копії документів, що засвідчують право власності чи користування 

основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на 

строк не менше трьох років 

 

3.  
Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної 

бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з 

охорони праці  

 

4.  Копія затвердженого та погодженого в установленому порядку робочого 

навчального плану 

 

5.  
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового компонента 

дошкільної освіти 

 

6.  
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності, необхідного для виконання Базового 

компонента дошкільної освіти 

 

 

___________________ 



 

  

 
 

 

 


