
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

«Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕД ХОЛДІНГ» ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИВАТНИЙ 

ЗАКЛАД ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» 
на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти» 

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Підставою розроблення проекту розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про видачу 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕД ХОЛДІНГ» ДЛЯ 
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти» є 
заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим 
обсягом 500 осіб від 26 травня 2020 року № 50333-004904650-071-01. 

На виконання пункту 1 розпорядження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 
року № 406 «Про ліцензування освітньої діяльності у сферах повної загальної 
середньої освіти та дошкільної освіти» (в редакції розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 
03 жовтня 2018 року № 1794) Департаментом освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
вивчено подані ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕД ХОЛДІНГ» ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИВАТНИЙ 
ЗАКЛАД ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» 
документи та встановлено їх відповідність вимогам щодо провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти, передбачених 
пунктом 84 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року 
№ 347). 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Метою цього проекту розпорядження є видача ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕД ХОЛДІНГ» ДЛЯ 
СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ПОЧАТКОВА ШКОЛА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» (ідентифікаційний 
код 42929704, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вулиця Михайла 
Максимовича, будинок 28В) ліцензії на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з 



ліцензованим обсягом 500 осіб за місцем провадження освітньої діяльності 
03022, м. Київ, вулиця Михайла Максимовича, будинок 28В. 

3. Правові аспекти 

Проект розпорядження підготовлено відповідно до Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1 187(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 09 червня 2016 року № 406 «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти» (в 
редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2018 року № 1794). 

Проект розпорядження не стосується прав та обов’язків громадян. 
Проект розпорядження не носить нормативно-правовий характер, 

оскільки не встановлює норм права і спрямований на визначене коло осіб. 
Проект розпорядження не носить міжвідомчий характер, оскільки не 

обов’язковий для виконання іншими органами виконавчої влади, а також 
органами місцевого самоврядування 

Проект розпорядження не містить ознак регуляторного акта, визначених 
статтею 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», зокрема не спрямований на правове регулювання 
господарських відносин, а також адміністративних відносин між 
регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами 
господарювання. 

Зазначений проект розпорядження не містить норм, що зачіпають права 
свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року та не підлягає державній реєстрації в Центральному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції ( м. Київ). 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття цього проекту розпорядження не потребує додаткових 
фінансових витрат коштів з бюджету міста Києва. 

5. Позиція заінтересованих органів 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація), як орган ліцензування та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕД ХОЛДІНГ» ДЛЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
«ПРИВАТНИЙ ^ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ПОЧАТКОВА ШКОЛА 
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОЛЕГІУМ» як здобувач ліцензії зацікавлені в реалізації 
цього проекту розпорядження для забезпечення процедури проведення 



 

ліцензування на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти. 

6. Регіональний аспект 

Прийняття цього проекту розпорядження необхідне для організації 
процедури проведення ліцензування на провадження освітньої діяльності у 
сфері повної загальної середньої освіти. 

7. Громадське обговорення 

Проект цього розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) не потребує громадського 
обговорення. 

8. Прогноз результатів 

Прийняття цього проекту розпорядження сприятиме забезпеченню 
конституційних прав громадян України на здобуття повної загальної середньої 
освіти. 

Директор Департаменту 
освіти і науки 


