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Про впровадження інформаційно-сервісного проекту 

«Ліцензування освітньої діяльності в електронній формі»  

Заслухавши інформацію ректора КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти», канд. пед. наук, доцента Покроєву Л.Д. «Про впровадження 

інформаційно-сервісного проекту «Ліцензування освітньої діяльності в 

електронній формі» колегія Департаменту відзначає необхідність запровадження 

процесу дебюрократизації надання адміністративних послуг, серед основних 

засобів якого є застосування цифрових технологій для комплексної 

автоматизації процесу ліцензування освітніх послуг з урахуванням вимог чинних 

загальнодержавних нормативно-правових актів та сучасної освітньої ситуації в 

країні, зумовленою реалізацією державної політики у сфері реформування 

освіти. 

Упровадження електронного ліцензування освітньої діяльності навчальних 

закладів передбачає не лише іншу модель системи управління, але й інший 

принцип взаємодії усіх суб’єктів (починаючи від Міністерства освіти і науки 

України, закінчуючи громадськістю та іншими соціальними інститутами). 

З огляду на вищезазначене розроблено обласний інформаційно-сервісний 

проект «Ліцензування освітньої діяльності в електронній формі». 

Мета проекту: спрощення процедури надання адміністративної послуги 

ліцензування освітньої діяльності закладів освіти. 

З метою створення єдиного інформаційного простору органів ліцензування 

освітньої діяльності, підвищення якості прийняття управлінських рішень колегія 

ухвалює: 

1. Схвалити обласний інформаційно-сервісний проект «Ліцензування освітньої 

діяльності в електронній формі». 

2. Рекомендувати Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації (Труш О.О.), КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

(Покроєва Л.Д.), місцевим органам управління освітою, їх методичним службам 

спланувати систему заходів щодо реалізації та забезпечення функціонування 

електронної системи «Ліцензування освітньої діяльності». 

З 01 жовтня 2017 року 

3. Заступнику начальника управління освіти і науки Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – начальнику відділу дошкільної, 

загальної середньої, корекційної та позашкільної освіти (Байназаровій О.О.), 

ректору КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Покроєвій Л.Д.) 

інформувати керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів про 

запровадження обласного інформаційно-сервісного проекту «Ліцензування 

освітньої діяльності в електронній формі». 

До 01 листопада 2017 року 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

Заступник директора Департаменту     О.О. Труш 


