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Керівникам закладів загальної
середньої та дошкільної освіти

На виконання листа Чернівецької обласної державної адміністрації від
20.07.2020р. №0141/36-1565 «Про підготовку документів для отримання
ліцензій без проходження процедури ліцензування закладами дошкільної та
загальної середньої освіти» управління освіти Чернівецької міської ради
інформує, що відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про освіту», який набув чинності 28
вересня 2017року, державні та комунальні заклади системи дошкільної і
загальної середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим
Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування.
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про освіту» освітня
діяльність провадиться . на підставі ліцензії, що видається органом
ліцензування відповідно до законодавства: для закладів дошкільної та
загальної середньої освіти - обласними державними адміністраціями.
Отже, усі державні і комунальні заклади системи дошкільної і
загальної середньої освіти мають отримати ліцензію без проходження
процедури ліцензування окремо на кожен рівень освіти, за яким впин
провадять відповідну освітню діяльність за умови забезпечення на своїх
веб-сайтах відкритого доступу до інформації та документів, згідно статті ЗО
Закону України «Про освіту». Зокрема, у рубриці ліцензії на провадження
освітньої діяльності необхідно оприлюднити Заяву про отримання ліцензії
на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти; Заяви про
отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за певним (кожним)
рівнем повної загальної середньої освіти: за рівнем початкової освіти, за
рівнем базової освіти, за рівнем профільної середньої освіти із зазначенням
ліцензованого обсягу на кожному рівні освіти та окремо вказати фактичну
кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.
З метою забезпечення закладів освіти ліцензіями управління освіти
Чернівецької міської ради наголошує на необхідності приведення у
відповідність до норм чинного законодавства установчих документів
закладів освіти: усунути невідповідності у назві закладу у Статуті, довідці з
Єдиного державного реєстру підприємств та установ, зазначити(виправити)
юридичну адресу, зокрема назву
вулиці, номеру будинку тощо до
10.08.2020р.
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