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Керівникам наукових установ, 
вищих і професійно-технічних 
навчальних закладів 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222 (далі - Закон № 222) орган 
ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, 
зокрема освітньої діяльності закладів освіти. 

Згідно із частиною другою статті 6 Закону № 222 орган ліцензування, 
зокрема, отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу 
ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення 
про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії 
чи про видачу ліцензії, оформлення, переоформлення та видачу інших документів, 
що стосуються сфери повноважень органу ліцензування; розміщує на своєму 
офіційному веб-сайті інформацію про прийняті ним рішення за відповідним видом 
господарської діяльності. 

_ Відповідно до абзацу п'ятого пункту 5 частини другої Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та деяких 
інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 
від 26.11.2015 № 835 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня 
оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на 
його офіційному веб-сайті. 

Згідно з статями 14 та 15 Закону № 222 у разі прийняття рішення про видачу 
ліцензії чи розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти та 
професійно-технічної освіти справляється разова плата в розмірі одного 
прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про 
видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення 
про видачу ліцензії. Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензії 
зазначаються у рішенні про видачу ліцензії органу ліцензування. 

При цьому, інформуємо, що переоформлення ліцензії є безоплатним. 
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