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Комунальний заклад вищої освіти 
«Одеська академія неперервної 
освіти Одеської обласної ради»

Щодо розгляду листа

Міністерство освіти і науки України розглянуло інформаційний лист 
Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради» від 06.06.2019 р. № 430 (вхідний МОН від 
13.06.2019 р. №2177/0/10-19) щодо зміни типу та назви закладу освіти та 
внесення цих змін до ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ 
№ 270727 від 02.07.2013 Одеського обласного інституту удосконалення 
вчителів та в межах компетенції повідомляє.

Виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, уніфікований порядок їх ліцензування регулюється Законом 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. 
№ 222-УІІІ (надалі -  Закон), який набрав чинності 28.06.2015 р.

Статтею 7 Закону встановлено, що ліцензуванню підлягає освітня 
діяльність, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених 
спеціальними законами у сфері освіти. Згідно з пунктом 6 статті 21 Закону 
ліцензії закладів освіти, які станом на 28 червня 2015 року мали обмежений 
термін дії, стали безстроковими.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про освіту» підвищення 
кваліфікації відноситься до післядипломної освіти.

Переоформлення ліцензій у разі зміни найменування закладу освіти не 
передбачено законодавством у сфері післядипломної освіти.

За вимогами чинних Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347) (далі 
-  Ліцензійні умови) ліцензуванню підлягає освітня діяльність у сфері 
післядипломної освіти, обов'язковість якої передбачена законами.

Під час ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у сфері післядипломної освіти - за відповідною 
спеціальністю за переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266, або програмою в
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На підставі вищезазначеного, ліцензія Міністерства освіти і науки 
України серія АЕ № 270727 від 02.07.2013 з підвищення кваліфікації керівних, 
педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти 
з ліцензованим обсягом 9000 осіб на рік з терміном дії до 01.07.2018 року є 
безстроковою.

Однак дана ліцензія не підлягає переоформленню у зв’язку з тим, що 
зазначений вид освітньої діяльності не відповідає вимогам чинного 
законодавства з ліцензування освітньої діяльності у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою.
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