
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

20.01.2021                                                                                                   №  28-ОД 
 

 

Про організацію ліцензування 

освітньої діяльності закладів 

освіти Сумської області у сфері 

дошкільної та повної загальної 

середньої освіти 

 

Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів  

господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 

2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», з 

метою сприяння реалізації Сумською обласною державною адміністрацією 

повноважень щодо ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Сумської 

області у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти: 

1. Утворити комісію з попереднього розгляду та опрацювання документів 

для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з 

питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти та затвердити її склад, що додається. 

2. Затвердити Положення про комісію з попереднього розгляду та 

опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної 

державної адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері 

дошкільної та повної загальної середньої освіти (додається). 

3. Покласти на Департамент освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації обов’язки з організаційно-технічного забезпечення діяльності 

комісії з попереднього розгляду та опрацювання документів для внесення 

пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань 

ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної 

середньої освіти. 

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 30.04.2020 № 183-ОД «Про 

організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Сумської області 

у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти», від 03.08.2020         

№ 358-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної 
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державної адміністрації від 30.04.2020 № 183-ОД». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 
 

Голова      Василь ХОМА 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

            20 січня 2021 року № 28-ОД 

 

 

СКЛАД 

комісії з попереднього розгляду та опрацювання документів  

для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації 

з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти 

 

Максименко 

Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації, голова комісії  
 

Гробова  

Вікторія Павлівна 

– директор Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, 

заступник голови комісії 
 

Нищета  

Павло Сергійович 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-

менту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, секретар комісії 
 

Бардаков 

Іван Андрійович 

– завідувач сектору інформаційних технологій, 

моніторингу освітніх програм та статистичної 

звітності Центру фінансово-економічного 

моніторингу та технічного забезпечення 

освітніх закладів Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Бирченко 

Світлана Леонідівна 

– начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої освіти управління дошкільної, 

загальної середньої та інклюзивної освіти, 

позашкільної та виховної роботи 

Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації 
 

Нікітін  

Юрій Олександрович  

– ректор комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педаго-

гічної освіти (за згодою) 
 

Симоненко 

Лариса Іванівна 

– заступник директора комунальної установи 

гімназія № 1 м. Суми Сумської області, член 

координаційної ради Асоціації керівників 

шкіл України (за згодою) 
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Тихенко 

Володимир Сергійович 

– начальник відділу професійної, вищої освіти 

та наукової роботи управління професійної, 

вищої освіти, наукової роботи та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Харламов 

Юрій Іванович 

– заступник директора Департаменту – 

начальник управління професійної, вищої 

освіти, наукової роботи та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 
 

Шаповал 

Марина Дмитрівна 

– головний спеціаліст-юрисконсульт Департа-

менту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації  

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

директора  Департаменту  освіти  і  

науки           Юрій ХАРЛАМОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

Сумської обласної  

державної адміністрації 

                                                                               20 січня 2021 року № 28-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з попереднього розгляду та опрацювання документів для 

внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації  

з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної  

та повної загальної середньої освіти 

 

1. Загальні положення 

Комісія з попереднього розгляду та опрацювання документів для 

внесення пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації з питань 

ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної 

середньої освіти (далі – комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим 

органом, утвореним з метою забезпечення реалізації повноважень Сумської 

обласної державної адміністрації як органу ліцензування господарської 

діяльності у сфері освітньої діяльності закладів освіти. 

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими 

законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, 

розпорядчими документами Сумської обласної державної адміністрації та цим 

Положенням. 

Організаційно-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює 

Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 

2. Основні завдання та функції 

Комісія забезпечує: 

1) розгляд передбачених ліцензійними умовами документів, поданих для 

отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності, переоформлення 

ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково, 

розширення або звуження провадження у сфері дошкільної та повної загальної 

середньої освіти, відповідно до вимог чинного законодавства; 

2) надання пропозицій голові Сумської обласної державної адміністрації 

або особі, яка виконує його обов’язки, щодо прийняття рішення про залишення 

заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, 

переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, 

відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю 

або частково, розширення або звуження провадження у сфері дошкільної та 

повної загальної середньої освіти ліцензіатом (за наявності підстав, визначених 

законодавством). 
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3. Права та обов’язки 

Комісія у разі необхідності для розгляду і вирішення питань, що належать 

до її компетенції, має право залучати до своєї роботи науковців, представників 

громадськості, інших фахівців у галузі освіти. 

 

4. Склад та організація роботи 

Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням 

голови Сумської обласної державної адміністрації. 

До складу комісії включаються представники громадськості за згодою. 

Представники громадськості включаються строком на два роки. 

Організаційною формою діяльності комісії є засідання.  

Засідання комісії вважається правоможним, якщо в його роботі бере 

участь більше половини від затвердженого складу комісії. 

Голова комісії скликає та головує на засіданні. У разі відсутності голови 

комісії, його обов’язки виконує заступник голови комісії.  

Секретар комісії: 

1) приймає і реєструє заяви про отримання ліцензії разом з підтвердними 

документами, що подаються ліцензіатами; 

2) робить відмітку про дату прийняття документів і засвідчує своїм 

підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади; 

3) здійснює організаційне забезпечення роботи комісії; 

4) готує матеріали до засідань комісії; 

5) контролює своєчасність надання та комплектність документації, що 

подається на розгляд комісії; 

6) веде протокол засідань; 

7) оформляє та підписує разом з головою протокол засідання комісії; 

8) скликає за дорученням голови комісії засідання; 

9) забезпечує підготовку відповідного проєкту розпорядження голови 

Сумської обласної державної адміністрації про залишення заяви без розгляду, 

видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, 

зупинення дії ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю 

або частково, анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або 

звуження провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти з урахуванням наданих ліцензійною комісією 

пропозицій; 

10) формує, веде та зберігає ліцензійні справи щодо кожного ліцензіата; 

11) проводить іншу організаційну роботу, пов’язану з ліцензуванням 

освітньої діяльності закладів освіти Сумської області. 

Член комісії: 

1) ознайомлюється з матеріалами, що належать до повноважень 

ліцензійної комісії; 

2) надає пропозиції під час засідання комісії та бере участь у прийнятті 

рішень шляхом голосування; 

3) дотримується об’єктивності та неупередженості. 
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Засідання комісії проводяться з урахуванням строків, передбачених 
чинним законодавством, що регламентує ліцензійну діяльність в Україні. 

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос 

головуючого.  
Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час роботи 

в комісії.  
Порядок дій в умовах конфлікту інтересів, повідомлення про наявність 

потенційного чи реального конфлікту інтересів, його оформлення та 
врегулювання здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, 
для осіб, що входять до складу колегіальних органів. 

За результатами розгляду заяв комісія оформляє протокол, який є 

підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, видачу 

ліцензії або відмову у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії 

ліцензії повністю або частково, відновлення дії ліцензії повністю або частково, 

анулювання ліцензії повністю або частково, розширення або звуження 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної 

середньої освіти. 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

директора  Департаменту  освіти  і  

науки           Юрій ХАРЛАМОВ  

 


