
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

№ 1022 від 17 вересня 2012 року 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

03 жовтня 2012 року за № 1685/21997 

Про затвердження форм заяв про 

проведення ліцензування освітніх послуг 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1019 "Про 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг" наказую: 

1. Затвердити такі, що додаються: 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для фізичної 

особи – підприємця; 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної освіти для 

юридичної особи; 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти; 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері позашкільної освіти; 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти; 

 форму заяви про проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

2. Директору Департаменту наукової діяльності та ліцензування Якименку О.В.: 

2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну 

реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

2.2. Розробити примірні зразки документів, що стосуються освітньої діяльності, які додаються до 

заяв про проведення ліцензування освітніх послуг. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М. 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Міністр                 Д.В. Табачник 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України  

17 вересня 2012 року № 1022 

 

 

Форма 

 

(на бланку) 

____________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи) 

 

 

ЗАЯВА 

про проведення ліцензування  

освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти 

 

 

 

 

____________________________________ 

(найменування органу ліцензування) 

 

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері загальної 

середньої освіти______________________________________________ 

(здобуття початкової загальної освіти, 

____________________________________________________________________ 

базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти) 

 

з ліцензованим обсягом навчального закладу (освітньої послуги) ________ осіб. 

 

Заявник ________________________________________________________, 

(повне найменування юридичної особи) 

____________________________________________________________________ 

(найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)* 

 

Керівник ________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код_____________________________________________ 

Організаційно-правова форма ______________________________________ 

Форма власності _________________________________________________ 

Орган управління ________________________________________________ 

Місцезнаходження _______________________________________________; 

(юридичної особи) 

____________________________________________________________________ 

(відокремленого підрозділу) 

Місце провадження освітньої діяльності _____________________________ 

________________________________________________________________ 

Тел. ______________, факс _____________, e-mail _____________________ 

Поточний рахунок № __________________ у _________________________ 

            (найменування банківської установи) 

________________________________________________________________ 

 

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у 

сфері загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за 

№ 72/8671, ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати. 

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними. 



 

Керівник ______________________   __________   _____________________ 

   (посада)   (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

 

М. П. 

 

* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також 

зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу. 

 

 

Директор Департаменту 

наукової діяльності та ліцензування           О. В. Якименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України  

17 вересня 2012 року № 1022 

 

 

Форма 

(на бланку) 

____________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи) 

 

 

ЗАЯВА 

про проведення ліцензування  

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти 

 

 

 

 

____________________________________ 

(найменування органу ліцензування) 

 

Прошу провести ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-

технічної освіти за професіями (або з професійно-технічного навчання на виробництві за класами 

класифікаційних угруповань професій): 

 

№ 

з/п 

Код за 

Класифі-

катором 

професій 

ДК 003:2010 

Назва професії 

(назва класу 

класифікаційного 

угруповання 

професій) 

Вид професійної підготовки 

(вказується вид освітньої послуги 

відповідно до підпункту 4 пункту 

2 Порядку ліцензування 

діяльності з надання освітніх 

послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 08 серпня 2007 року 

№ 1019) 

Ліцензо-

ваний  

обсяг 

освітньої 

послуги 

(осіб) 

1 2 3 4 5 

     

 

з ліцензованим обсягом навчального закладу _________________________ осіб. 

 

Заявник _________________________________________________________, 

(повне найменування юридичної особи) 

____________________________________________________________________ 

(найменування відокремленого підрозділу, що надаватиме освітню послугу)* 

 

Керівник ________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код______________________________________________ 

Організаційно-правова форма ______________________________________ 

Форма власності _________________________________________________ 

Орган управління ________________________________________________ 

Місцезнаходження _______________________________________________; 

(юридичної особи) 

____________________________________________________________________ 

(відокремленого підрозділу) 

Місце провадження освітньої діяльності _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

Тел. ______________, факс _____________, e-mail _____________________ 



Поточний рахунок № __________________ у _________________________ 

            (найменування банківської установи) 

____________________________________________________________________ 

 

З порядком проведення ліцензування та Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у 

сфері професійно-технічної освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 

року за № 74/8673, ознайомлені і зобов’язуємося їх виконувати. 

Відомості, наведені в документах, поданих для проведення ліцензування, є достовірними. 

 

Керівник ______________________   __________   _____________________ 

   (посада)   (підпис)   (ініціали, прізвище) 

 

М. П. 

 

* У разі ліцензування освітніх послуг у відокремленому підрозділі в заяві також 

зазначаються: посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, номери телефону і факсу, e-mail відокремленого підрозділу. 

 

 

Директор Департаменту 

наукової діяльності та ліцензування            О. В. Якименко 

 

 

 


