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НАКАЗ

від “ 0 8  ” О / _______20,^67р.
м. Київ

Про здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) за додержанням 
вимог ліцензійних умов Товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«Дитячий садок Лімпопо»

№ 4

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів 
України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), 
розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 10 грудня 2019 року 
№ 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Київської області», від 05 грудня 2019 року № 705 «Про затвердження річного 
плану заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, на 2020 рік», на виконання плану роботи департаменту 
освіти і науки та з метою здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 
додержанням вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок Лімпопо» (далі -  
ТОВ «Дитячий садок Лімпопо»)

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з перевірки додержання ТОВ «Дитячий садок 
Лімпопо» (ідентифікаційний код 38733475, місцезнаходження: 08292, Київська 
область, м. Буча, вул. Гмирі, буд. 11 -А) вимог ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у складі згідно з додатком.

2. Комісії:
2.1. Провести планову перевірку додержання вимог ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ТОВ «Дитячий 
садок Лімпопо»

4-7 лютого 2020 року;



2.2. Скласти Акт перевірки додержання вимог ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ТОВ «Дитячий 
садок Лімпопо»

З. Відділу моніторингу та ліцензування освітньої діяльності (В. Заритов) 
повідомити ТОВ «Дитячий садок Лімпопо» про дату та місце проведення 
планової перевірки додержання вимог ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у встановленому законодавством порядку.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

07 лютого 2020 року.

Директор департаменту В. Рогова

Виконавець: Завізовано: Надіслано: 
до справи,
ТОВ «Дитячий садок Лімпопо» , 
керівникам структурних підрозділів 
депар таменту освіти і науки

Людмила Кривша Ж. Осипенко
278-23-62 В.Заритов 

T. Шкода 
Н. Бігун 
О.Замрій

і '



Додаток до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської обласної 
державної адміністрації 
від О о /  2020 року №__ __

Склад комісії з перевірки
додержання вимог ліцензійних умов провадження освітніх послуг у сфері 

дошкільної освіти Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дитячий садок Лімпоио»

Голова Ж. Осипенко - заступник директора департаменту - начальник 
комісії: управління комунальних закладів освіти;

Члени В» Заритов -  начальник відділу моніторингу та ліцензування
комісії: освітньої діяльності департаменту освіти і науки;

С. Невгад -  голов ний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки;

То Ш кода -  начальник відділу персоналу, організаційного та 
правового забезпечення департаменту освіти і науки;

Л. К івш арь -  провідний спеціаліст Центру нових інформаційних 
систем і технологій департаменту освіти і науки;

Л» Кривш а -  провідний спеціаліст Центру нових інформаційних 
систем і технологій департаменту освіти і науки.



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: (044) 278-21-62,
E-mail: donm@kyiv-oblosvita.gov.ua Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua Код ЄДРПОУ 02143614

АО. О/. МЛО № /J, -< у -  /■ 'JJ- На №На № ВІД

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження

освітньої діяльності

Згідно з планом здійснення заходів державного нагляду (контролю), 
затвердженим розпорядженням голови Київської облдержадміністрації 
від 05 грудня 2019 року № 705 «Про затвердження річного плану заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, на 2020 рік», у період з 4 по 7 лютого 2020 року буде здійснено 
плановий захід державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
ліцензійних умов Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок 
Лімпопо» (Ідентифікаційний код 38733475, місцезнаходження: 08292, 
Київська область, м. Буча, вул. Гмирі, буд. 11-А).

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року 
№ 1187, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347, просимо забезпечити присутність 
керівника суб’єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої 
особи під час проведення в установленому законодавством порядку планового 
заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом 
господарювання вимог ліцензійних умов.

від Ю с л ч м л . 2020 року №01

Директор департаменту В. Рогова

Людмила Кривша 
278-23-62

mailto:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua


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

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
(найменування органу державного нагляду (контролю)*, його місцезнаходження,

м. Київ, Хрещатик, 6, тел. 278-23-33
номер телефону, адреса електронної пошти)

АКТ

від 07 лютого 2020 року____ № і
(дата складання акта)

складений за результатами проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню

дошкільна освіта
(сфера державного нагляду (контролю))

Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок Лімпопо»
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)

або прізвище, ім ’я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

код згідно з ЄДРПОУ 38733475 **
08292, Київська область, м. Буча, вул. Гмирі, буд. 11-А

(місцезнаходження суб’єкта господарювання,

067-268-32-15 irpinIimpopo@gmail.com
номер телефону, адреса електронної пошти)

* Міністерство освіти і науки, обласні. Київська міська державні адміністрації.
** 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.

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, 
середнього або великого підприємництва), ступінь ризику
____________________ незначний____________
вид суб’єкта та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких 
проводиться захід
85.31 (дошкільна освіта)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)
Розпорядчий документ, Тип заходу державного Форма заходу державного нагляду
на виконання якого проводиться нагляду (контролю): (контролю):
захід державного нагляду + плановий + перевірка
(контролю): □ позаплановий □ ревізія
Наказ від 08.01.2020 □ обстеження
№ 5 □ огляд
Посвідчення (направлення) 
від 20.01.2020

□ інша форма, визначена законом

№ 1 (назва форми заходу)

mailto:irpinlinipopo@gmaiI.com


л

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок Завершення

04 02 2020 15 00 07 02 2020 13 00

число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий Позаплановий

+ не проводився + не проводився

□ проводився 3 . . □ проводився з 1. □ □.
по . . по □ Л .
Акт перевірки Акт перевірки
№ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ № □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Розпорядчий документ Розпорядчий документ
щодо усунення порушень: щодо усунення порушень:
□ не видавався; □ видавався; □ не видавався; □ видавався;
його вимоги: його вимоги:
□ виконано; □ не виконано □ виконано; □ не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю): 
посадові особи органу державного нагляду (контролю):
Голова Ж. Осипенко - заступник директора департаменту - начальник управління
комісії: комунальних закладів освіти;
Члени В. Заритов -  начальник відділу моніторингу та ліцензування освітньої
комісії: діяльності департаменту освіти і науки;

С. Невгад -  головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти департаменту освіти і науки;
Т. Шкода -  начальник відділу персоналу, організаційного та правового 
забезпечення департаменту освіти і науки;
Л. Опеньок -  заступник начальника відділу освіти з питань дошкільної 
освіти Бучанської міської ради;
Л. Кривша -  провідний спеціаліст Центру нових інформаційних систем і 
технологій департаменту освіти і науки, 

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа:
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) Скиба Ірина Віталіївна,

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався

□ суб’єктом господарювання □ засобами аудіотехніки

□ засобами відеотехніки

□ посадовою особою органу державного нагляду 
(контролю)

□ засобами аудіотехніки

□ засобами відеотехніки



з

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань 

щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

№
з/п

Нормативно-правовий акт
Дата і номер 

державної
ПРГГТПЯІІІЇГ 1 —-

нормативно
правового акта у 

Мін’юсті
найменування дата і номер

1 Закон України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» 
(далі - Закон № 222)

02 березня 2015 року 
№ 222-УШ

2 Закон України «Про освіту» 05 вересня 2017 року 
№2145-VIII

3 Закон України «Про дошкільну освіту» 20.12.2001 року №2905 - III

4 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності» 
(далі - Ліцензійні умови)

30 грудня 2015 року № 1187, із 
змінами і доповненнями, 
внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 347

5 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення 
про дошкільний навчальний заклад» 
(далі - КМУ № 305)

12 березня 2003 року № 305

6 Інструкція з організації харчування дітей в 
дошкільних навчальних закладах , затверджена 
наказом МОН і МОЗ України

17.04.2006 №298/227 (зі змінами) 05.05.2006
№523/12397

7 Наказ Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Типових штатних 
нормативів дошкільних навчальних закладів» 
(далі - Наказ МОН № 1055)

04.11.2010 року № 1055 23.11.2010 року 
за №
1157/18452

8 Наказ Міністерства освіти і науки України 
«Про затвердження Положення 
про організацію роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу 
в установах і закладах освіти»
(далі - Наказ МОН № 1669)

26 грудня 2017 року № 1669 23 січня 
2018 року 
за № 100/31552



опис
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено: 
□ відсутність порушень вимог законодавства;
+ наявність порушень вимог законодавства.

№
з/п

Вимоги 
законодавства, 

які було порушено, 
із зазначенням 

відповідних статей 
(частин, пунктів, 

абзаців тощо)

Опис фактичних обставин 
та відповідних доказів 
(письмових, речових, 

електронних або інших), що 
підтверджують наявність 

порушення вимог 
законодавства

Опис негативних 
наслідків, що 

настали в результаті 
порушення вимог 
законодавства (за 

наявності)

Ризик настання 
негативних наслідків 

від провадження 
господарської діяльності 

(зазначається згідно з 
формою визначення 

ризиків настання 
негативних наслідків 

від провадження 
господарської діяльності)

1 Абзац 3 п. 78 
Ліцензійних умов, 
підпункт 4 п. 84 
Ліцензійних умов

Не забезпечено 
безперешкодного доступу до 
будівель, приміщень закладу 
дошкільної освіти для дітей 3 
інвалідністю та інших 
маломобільних груп 
населення.
Відсутні вказівники і 
піктограми

Не забезпечено 
безперешкодного 
доступу до 
будівель,
приміщень закладу 
дошкільної освіти 
для дітей 3 
інвалідністю та 
інших
маломобільних груп 
населення.

Не забезпечено 
безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень 
закладу дошкільної освіти 
для дітей з інвалідністю 
та інших маломобільних 
груп населення.
Обмежено доступ до 
закладу дошкільної освіти 
для дітей з інвалідністю 
та інших маломобільних 
груп населення.

2 Пункт 2 статті 50 
Закону України 
«Про освіту»

Не забезпечено проведення 
атестації педагогічних 
працівників

Не забезпечено
проведення
атестації
педагогічних
працівників

Не забезпечено 
проведення атестації 
педагогічних працівників. 
Педагогічний працівник 
має проходити чергову 
атестацію не менше 
одного разу на п’ять 
років.

3 Пункт 1.15 Інструкції з 
організації харчування 
дітей в дошкільних 
навчальних закладах, 
затверджена наказом 
МОН і МОЗ України 
від 17.04.2006 
№ 298/227 (зі змінами)

На примірному двотижневому 
меню відсутня дата 
затвердження.

Порушена 
періодичність щодо 
затвердження 
двотижневого меню

Не забезпечено 
дотримання санітарно- 
гігієнічних вимог

*

Інформація про потерпілих (за наявності)

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність 
за порушення вимог законодавства (за наявності)



5

ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю 

за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

№
з/п Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання Закон України 
«Про основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 

господарської 
діяльності»

так ні

дотримання вимог 
законодавства не є 
обов’язковим для 

посадових осіб

1 Про проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) суб’єкт 
господарювання письмово повідомлений 
не пізніше ніж
за 10 днів до дня здійснення такого заходу

+ частина четверта статті 5

2 Посвідчення (направлення) на проведення 
заходу державного нагляду (контролю) та 
службове посвідчення, що засвідчує 
посадову особу органу державного 
нагляду (контролю), пред’явлено

+ частина п’ята статті 7, 
абзац четвертий статті 10

3 Копію посвідчення (направлення) на 
проведення заходу державного нагляду 
(контролю) надано

+ частина п’ята статті 7, 
абзаци четвертий та 
сьомий статті 10

4 Перед початком проведення заходу 
державного нагляду (контролю) 
посадовими особами органу державного 
нагляду (контролю) внесено запис про 
проведення такого заходу до відповідного 
журналу суб’єкта господарювання (у разі 
його наявності)

частина дванадцята 
статті 4

5 Під час проведення позапланового заходу 
державного нагляду (контролю) 
розглядалися лише ті питання, які стали 
підставою для його проведення і зазначені 
у направленні (посвідченні) на проведення 
такого заходу

частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу 
державного нагляду (контролю) та цього Акта перевірки*

№
з/п Пояснення, зауваження або заперечення



6
Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб 

органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи 
органу державного нагляду (контролю) Професійна компетентність Доброчесність

■ я?
* 0

* Цю частину Акта заповнює виключно керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа.

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Голова комісії: -  заступник директора департаменту -
начальник управління комунальних 
закладів освіти;

Члени комісії: -  начальник відділу моніторингу
та ліцензування освітньої діяльності 
департаменту освіти і науки; _____________

-  головний спеціаліст відділу С. Невгад
дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти департаменту 
освіти і науки;
-  начальник відділу персоналу,
організаційного та правового 
забезпечення департаменту освіти і 
науки;
-  заступник начальника відділу Л. Опеньок
освіти з питань дошкільної освіти 
Бучанської міської ради; ' /  і
-  провідний спеціаліст Центру • Л. Кривша
нових інформаційних систем і 
технологій департаменту освіти і 
науки.

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена,шрім особа: 
Директор

(посада) (пщпис)

І.Скиба
(ініціали, прізвище)

Примірник цього Акта на 12 сторінках отримано 0^2.2020: 
Директор

(посада) ТДІЇис)
І.Скиба

(ініціали, прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним 
особою, третіми особами цього Акта

Т.в.о.директора департаменту Ж. Осипенко



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 ТОВ «Дитячий садок Лімпопо»
Код згідно з ЄДРПО 38733475 

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
І 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

Н + Підпункт 1 пункту 97 
Ліцензійних умов, 
стаття 57 
Г осподарського 
кодексу України, 
КМУ № 305

2 Ліцензіат проводить 
освітню діяльність 
відповідно до ліцензії

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

С Усвідомлює
відповідальність

+ Підпункт 2 пункту 97 
Ліцензійних умов



публічного чи приватного 
права, що провадить 
освітню діяльність 
у сфері дошкільної освіти, у 
тому числі у частині 
забезпечення безпеки 
життєдіяльності дітей та 
охорони праці

4 Наявні документи, що 
засвідчують рівень освіти 
та кваліфікації керівника 
закладу дошкільної освіти

Н
+ Підпункт 3 пункту 97 

Ліцензійних умов

(структурного підрозділу 
юридичної особи 
публічного чи приватного 
права, що провадить 
освітню діяльність у сфері 
дошкільної освіти)

5 Наявні документи 
у фізичної особи - 
підприємця, а саме: XIX Я1X Пункт 98 

Ліцензійних умов

5.1 паспорт
с

+ Підпункт 1 пункту 98 
Ліцензійних умов

5.2 документи, що засвідчують 
рівень освіти та кваліфікації

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)

н
•

+ Підпункт 3 пункту 98 
Ліцензійних умов

5.4 Медична довідка 
встановленого зразка

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

н + Пункт 90 
Ліцензійних умов



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 
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

Н + Пункт 91
Ліцензійних умов

дошкільної освіти, 
відповідно до 
законодавства пройшов 
обов’язковий 
профілактичний 
медичний огляд, що 
відображається в його 
особистій медичній книжці

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

Н
+ Пункт 93 

Ліцензійних умов
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9 М атеріал ьно-техні чне 
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

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 маломобільних груп 
населення

В Усвідомлює
відповідальність

+ Абзац перший 
пункту 95 
Ліцензійних умов

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

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 + Абзац третій 
пункту 95 
Ліцензійних умов

11.2 доступний заїзд до 
приміщень: відсутність 
порогів, наявність пандусів

В + Абзац четвертий 
пункту 95 
Ліцензійних умов
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(за наявності технічних 
можливостей, які не 
перешкоджають 
пересуванню інших дітей)

11.3 наявність означення
місцезнаходження
(піктограми)

В + 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 + 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 + Абзац сьомий пункту 
95 Ліцензійних умов

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

14 Ліцензіат забезпечив 
зберігання документів 
(копії),

с + Пункт 18
Ліцензійних умов,

що подавались 
до органу ліцензування на 
отримання ліцензії

-
пункт 99 Ліцензійних 
умов

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

с + Пункт 19 
Ліцензійних умов

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

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

17 Ліцензіат повідомив орган н + Пункт 21



и

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

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

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

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 мас 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.



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

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

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

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.


