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_______________ №_____________ 

на №__________ від_____________ 

       08.12.2011  № 12-732/1-12 

Начальникам відділів, управлінь 

освіти райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів 

 

Щодо сприяння розвитку мережі 

приватних дошкільних навчальних закладів 

 

 

Враховуючи лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 2 грудня 

2011 року № 1/9-852, інформуємо, що з метою стимулювання залучення приватних 

інвестицій у сферу дошкільної освіти, спрощення процедури відкриття дошкільних 

навчальних закладів приватної форми власності, передусім розрахованих на невелику 

кількість дітей або на  короткотривале їх перебування у закладі, прийнято постанову  

Кабінету  Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 865 “Про внесення змін  до Порядку 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”, якою, зокрема, передбачено зменшення 

строку проведення ліцензування. 

При цьому наголошуємо, що при проведенні процедури ліцензування слід неухильно 

дотримуватись вимог  чинного законодавства.  

Так, статтею 19 Закону України “Про дошкільну освіту” передбачено, що Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, 

обласні, районні державні адміністрації та підпорядковані їм управління освіти, у сфері 

управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого 

самоврядування в системі дошкільної освіти в межах своєї компетенції не тільки 

забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній 

території, але й проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, 

юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг. 

Звертаємо увагу на неприпустимість вимагання при проведенні ліцензування документів, 

не визначених Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів  України № 1019 від 8 серпня 2007 року. 

Крім того, необхідно сприяти наданню додаткових роз’яснень та консультуванню 

юридичних і фізичних осіб щодо процедури відкриття приватних дошкільних навчальних 

закладів.  

Просимо інформацію з зазначених питань розмістити на сайтах відділів, управлінь освіти 

райдержадміністрацій, міських рад. 

Відкриття дошкільних навчальних закладів приватної форми власності розширить 

можливості щодо реалізації права кожної дитини на доступність вибору форми здобуття 

дошкільної освіти та повноцінний фізичний, інтелектуальний, моральний, естетичний і 

соціальний розвиток відповідно до задатків та нахилів дитини. 

 

Начальник управління  Е.Лещенко 
 
Яковець Наталія Борисівна, 24-03-44 



 

                                                           

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

 

                        П О С Т А Н О В А  

                   від 10 серпня 2011 р. N 865  

                               Київ  

 

                        Про внесення змін  

                до Порядку ліцензування діяльності  

                    з надання освітніх послуг  

  

 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  

 

     Внести до Порядку ліцензування діяльності з надання  освітніх  

послуг, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від  

8 серпня  2007  р.  N  1019  (  1019-2007-п  )  "Про  ліцензування  

діяльності  з  надання освітніх послуг" (Офіційний вісник України,  

2007 р., N 60, ст. 2379), зміни, що додаються.  

  

 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ  

 

     Інд. 70  

 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                             постановою Кабінету Міністрів України  

                                  від 10 серпня 2011 р. N 865  

 

                              ЗМІНИ,  

               що вносяться до Порядку ліцензування  

               діяльності з надання освітніх послуг  

                         ( 1019-2007-п )  

  

     1. У підпункті 1 пункту 2:  

     в абзаці  третьому  слова  ",  корекція  їх  психологічного і  

фізичного розвитку" виключити;  

     доповнити підпункт абзацом такого змісту:  

     "корекція психологічного   і   фізичного    розвитку    дітей  

дошкільного віку;".  

     2. У пункті 6 слова "переліку напрямів та спеціальностей,  за  

якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  

за  відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями,  затвердженого  

постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р.  N 507  

( 507-97-п  )  (Офіційний  вісник  України,  1997  р.,  число  22,  

с. 42),  - із змінами,  що внесені МОН" замінити словами "переліку  

спеціальностей,  за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих  

навчальних   закладах   за    освітньо-кваліфікаційними    рівнями  

спеціаліста   і   магістра,   затвердженого   постановою  Кабінету  

Міністрів України від 27 серпня 2010  р.  N  787  (  787-2010-п  )  

(Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2406)".  

     3. В  абзаці  третьому  пункту  10 слова "Міністерство освіти  

Автономної Республіки Крим" замінити словами "Міністерство  освіти  

і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим".  

     4. В  абзаці  третьому  пункту 15 слова "два місяці" замінити  

словами "один місяць".  

     5. У тексті Порядку (  1019-2007-п  )  слово  "МОН"  замінити  

словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку.  
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