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Керівникам закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

Для запровадження 
електронного вікна для 
забезпечення прозорості

Міністерство освіти і науки України здійснює ліцензування освітньої 
діяльності, зокрема у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 
відповідно до Закону України «Про освіту» та Переліку органів ліцензування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. 
№ 609, згідно із вимогами законодавства та Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі -  Ліцензійні умови).

В Міністерстві освіти і науки України питання ліцензування освітньої 
діяльності у сферах післядипломної, вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти, переоформлення ліцензій та ведення 
відповідного ліцензійного реєстру суб’єктів освітньої діяльності відноситься до 
компетенції відділу ліцензування освітньої діяльності департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації.

діджиталізації в освіті та створення єдиного 
надання адміністративних послуг та з метою 

і відкритості ліцензування освітньої діяльності, 
зокрема у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, було запроваджено 
електронне ліцензування через модуль «Електронне ліцензування» в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО).

З метою спрощення вимог до кадрового, матеріально-технічного, 
навчально-методичного забезпечення розроблено нову редакцію Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності, які затверджено постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365.

Заклад освіти у разі необхідності звуження ліцензії на провадження 
освітньої діяльності формує та подає до органу ліцензування (МОН) заяву:

- в електронному вигляді через ЄДЕБО, якщо одна професія з одним видом 
підготовки (зменшення ліцензованого обсягу або анулювання ліцензії);

-в паперовому вигляді, якщо професії інтегровані або інтегровані види 
підготовки (зменшення ліцензованого обсягу, анулювання ліцензії або 
припинення провадження частини освітньої діяльності (зменшення видів 
підготовки або відмова від однієї з професій).

Форми заяв ДййктЗ^рЩй*«1? ндуйІЦШШваного обсягу, припинення
провадження частини ООВй'йЬо'й 2ДМ5Шїості, анулювання ліцензії або
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переоформлення ліцензії на безстрокову (у разі необхідності) розміщено на 
офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України за посиланням 
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvarmya/formi-zayav/profesina- 
profesijno-telmichna-osvita).

Заклад освіти може звертатися до відділу ліцензування освітньої діяльності 
за телефоном 481-32-89 (пн-чт -  з 13:00 до 17: 00, пт -  з 13:00 до 15:45) у разі 
виникнення питань з ліцензування провадження освітньої діяльності, 
переоформлення ліцензій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 
необхідності внесення змін до ліцензій.

Звертаємо увагу, що законодавством України не передбачено процедуру 
перерозподілу ліцензованого обсягу між видами підготовки та професіями.

Заступник директора департаменту- 
начальник відділу ліцензування 
освітньої діяльності Євгенія БАЛЯСШКОВА
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