
 

 

 

           Проект 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА 

від __            2017 р. № ____  
Київ 

 

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти»  

 

Кабінет Міністрів України постановляє : 

 

1. Внести зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                              

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (Офіційний вісник України, 

2016 р., № 7, ст. 345),  виклавши їх у редакції, що додається. 

 

2. Пункт 2 постанови доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: 

«Встановлення вимоги до керівника проектної групи щодо наявності у 

нього не менше однієї статті у періодичному виданні, яке включене до однієї з 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, 

вводиться в дію через три роки після набуття чинності цієї постанови.». 

 

3. Вимоги щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення  вводяться в дію під час 

провадження  освітньої діяльності  через три роки після набуття чинності цією 

постановою для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності. Проміжковий звіт про стан підготовки  до виконання 

Ліцензійних умов щодо доступності до навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення подається до органу 

ліцензування через шість місяців після набуття чинності цією постановою.  

 

4. Заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземних громадян та  

мають намір у подальшому припинити  здійснення такої підготовки,    



 

 

завершують надання освітніх послуг з підготовки іноземних громадян до 

завершення циклу підготовки. 

Заклади освіти, що здійснюють підготовку іноземних громадян і мають 

намір продовжувати здійснювати таку підготовку повинні до 31 грудня 2018 р. 

пройти процедуру ліцензування в уставленому законодавством порядку та 

відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. 

 

5. Встановити, що: 

 закладам освіти, які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти, за їх заявою може бути переоформлена ліцензія зі 

встановленням збільшеного ліцензійного обсягу з урахуванням строків 

навчання за умов дотримання пункту 39 та інших вимог цих Ліцензійних умов 

без подачі додаткових матеріалів; 

 підставами для надання закладам дошкільної та загальної середньої 

освіти майнових прав на нерухоме майно на умовах, передбачених для закладів 

освіти, є зареєстровані в установленому порядку установчі документи, метою 

діяльності  в яких зазначено здійснення освітньої діяльності; 

орендодавці та балансоутримувачі нерухомого майна, наданого в оренду 

закладам освіти, не можуть створювати орендарям перешкод щодо 

дообладнання приміщень з метою забезпечення їхньої доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 

ліцензійних умов. 

 

 

 

Прем’єр-міністр України                                           В. ГРОЙСМАН 

 
 
 

 


