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Керiвникам закладiв дошкiльноl' 1а
загагlьнtri середньоi освiти Bcix типiв

Шановнi керiвники!

Повiдомляемо, що згiдно роздiлу ХII <Прикiнцевi та перехiднi
положення> ( п. 3. б) Закону УкраiЪи пПро ocBiT1o> устанOвлено, що державнi i
комун€rльнi заклади системи дошкiльноi i загалы{оi середlньоi освiти, що дiютr,
на день набрання чинностi цим Законом, отримук)ть лiцензiю без проходженI{я
процедури лiцензування. Заклади освiти ycix форlм власнOстi, що ствоI)юютьсil
пiсля набрання чинностi цим Законом, лiцензуютl,ся на загzL,Iьних засадах.

ЛiцензiЙнi уI!{ови впровадженЕя ocBiTHlboi дiя.тtьностi вреl,ульованi
Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд ЗО црудня 2015 року }9 l l87 <<Пр..l

затвердження Лiцензiйних р{ов прова,дження ocBiTHboi дiяльностi>, iз зпtiнами,
внесеними згiдно з ПостановаI\dи КМ вiд 10.05,2018 jЧЬ347 та вiд 03.03.202Г)

]ф l80.
Головою Житомирськоi обласноi держlавноi rадмiнiстрацiТ видано

розпорядження вiд 24.|2.2020 N9 698 <Про видачу лiцсlнзiй на провадження
ocBiTHboi дiяльностi у сферш< дошкiльноi, псlчатковоi, базовоi та повноi
зага.пьноi середньоi освiти без проходження процедури лirдензування).

Надаемо дJlя врФryвання в роботi розпорядження Голови Житсlмирськоi
обласноi державноi адмiнiстрацiI вiд 24.|2.2020 ){b б98 (додасться). Просимо
опрацювати та врахувати в роботi f|одаток до розпоря,цження вiд 24.|2.7CZ0
}lъ 698.

.Щире ктор департ€лп,lенту освiти

Заступник lшректора департаI\,rенry освiти

В.В.Арендарчук

Р.Л. I(ошевич
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РОЗПОРЯДЖЕНН.Я
голови обласноТ лержавноТ адмiнiстраltiТ
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ilpo видачу лiцензiй на
провадження освiтньоi дiяльнос,гi у
сферах лошкiльноТ, початковоi',
базовот та повноi загальнот
середньоi освiти, без проходження
1ро цедури л iчензування

Ng€93

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Гlро мiсцевi дс:ржавrri адмiнiстрацii>>,
liдпункr,у 6) пункту З Прикiнцевих ,га перехiлl-tих IIоJIожень Закону УкраТни
кПро ocBiTy>>, Закону УкраТни <Про лiцен:lування видiв господарськоТ
дiяльностi>>, постанов Кабiнету MiHicTpiB Укрiriни вiд 05 серпня 2[tl5 року
Ng 609 <Про затвердження перелiку, органiв лiцtэнзуваннj[ та визнання lаки&1}.I.

що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету M.iHicTpiB УкраТни>>, вiд
30 грудня 2015 року N,, l l87 кПро затвердження Лiцензiйних умов
;rровадження ocBiTHboT дiялыrостi закладiв сrсвiтlд> :

Видати лiцензiТ на провадження ocBiTHboT дtiяльностi у сферах
дошrкiльноi, початковоi, базовоi та повноТ звгольноТ середньоТ освiти зак-lадаv
освiти, без проходження процедури лiцензування, згiдно з додатком.

Голова Вiталiй БУНЕЧко



 

 

 

 

 

 

 


