
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
30.06.2017 № 481/2017-р 

 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 
про комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування 

освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області 
 

1. Комісія при обласній державній адміністрації з питань ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області (далі – Комісія) 
є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою реа-
лізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування 
зазначених видів господарської діяльності відповідно до Закону України “Про 
ліцензування видів господарської діяльності” та постанов Кабінету Міністрів 
України від 05 серпня 2015 року № 609 “Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України”, від 30 грудня 2015 року № 1187 “Про затверд-
ження Ліцензійних умов провадження 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, 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положен-
ням. 

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації.  

3. Комісія забезпечує розгляд поданих для отримання ліцензій на про-
вадження освітньої діяльності закладів освіти документів на відповідність 
Ліцензійним умовам та іншому чинному законодавству з питань ліцензування 
зазначеного виду діяльності. 

4. Комісія забезпечує розробку пропозицій і рекомендацій органу ліцен-
зування щодо прийняття рішення стосовно залишення заяви про отримання 
ліцензії без розгляду, видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, 
анулювання ліцензії (за наявності підстав, визначених законодавством).  

5. Голова комісії у межах своїх повноважень: 
визначає час і місце проведення засідань Комісії; 
визначає обов’язки заступника голови Комісії та членів Комісії; 
має право залучати до роботи Комісії державних службовців, науковців, 

інших фахівців на громадських засадах для здійснення експертної оцінки або 
надання консультацій з проблемних питань. 
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6. Секретар комісії за дорученням Голови: 
скликає засідання Комісії; 
забезпечує організаційну діяльність комісії; 
веде протокол засідання Комісії; 
за дорученням Голови комісії виконує інші завдання, що стосуються 

забезпечення роботи Комісії. 

7. Члени Комісії зобов’язані: 
вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії; 
брати участь у голосуванні з питань, що внесені на розгляд. 

8. Організаційною формою роботи Комісії є робочі засідання, які веде 
голова Комісії, а у разі його відсутності – заступник голови.  

9. Засідання Комісії проводяться при потребі (у міру надходження відпо-
відних заяв та документів).  

10. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо у ньому бере участь 
більше половини її складу. 

11. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який підпи-
сується усіма членами Комісії, які були присутніми на засіданні.  

12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її членів, 
присутніх на засіданні (за рівного розподілу голосів голос голови Комісії є 
вирішальним).  

13. Комісія розглядає заяви, звернення, скарги, що пов’язані з ліцензу-
ванням освітньої діяльності закладів освіти та вносить відповідні пропозиції 
голові обласної державної адміністрації. 

14. Департамент освіти і науки облдержадміністрації здійснює організа-
ційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії. 
 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


