ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Назва послуги Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (фізичні особи-підприємці)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
1
Суб’єкт  надання адміністративної послуги
Департамент  освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
2
Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 
м. Одеса, пр-т Шевченка, 4
3
Контактна інформація суб’єкта надання адміністративної послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт 
Гаряча телефонна лінія
(048) 776-20-56 
Tелефон довіри
(048) 728-86-07
E-mail: osvita@osvita.od.ua
http://oda.odessa.gov.ua/
4
Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги
Понеділок-четверг : 9.00-18.00
П’ятниця : 9.00-16:45
5
Відповідальна особа суб'єкта надання адміністративної послуги за взаємодію з управлінням надання адміністративних послуг Одеської міської ради:
- ПІБ, посада;
- телефон
Хмельницька Л.М., начальник відділу аналітичної кадрової, правової роботи та ліцензування управління освіти і науки Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації;
Капанжи Р.А, методист кабінету методичного забезпечення якості навчально-виховного процесу навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
6
Закони України (номер, дата, назва, стаття)
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
7
Акти Кабінету Міністрів України (номер, дата, назва)
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг».
8
Акти центральних органів виконавчої влади (номер, дата, назва)

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 № 1021 «Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послугу сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти»; від 24.12.2003 №847 «Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг. Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг. Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів»
9
Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (номер, дата, назва)
-
Умови одержання адміністративної послуги
10
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
через Центр надання адміністративних послуг
11
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги,                    а також вимоги до них
	Заява про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги і ліцензованого обсягу, реквізитів навчального закладу за затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України формою.

Копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання.
Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника навчального закладу (диплома про вищу освіту, першої сторінки паспорта керівника навчального закладу.)
Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
Медична довідка встановленого зразка.
12
Платність/безоплатність надання адміністративної послуги
платно
13
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
	Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної експертизи – пункт 24 постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007     № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

Плата за видачу, переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії – пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
14
Розмір плати надання адміністративної послуги
Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної експертизи становить – 5 неоподаткованих мінімумів громадян (85 грн)
Плата за видачу ліцензії становить – 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян   (255 грн)
Плата за переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії – 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85 грн)
15
Банківські реквізити для внесення плати
Реквізити для Відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням ліцензійної експертизи, -                              р/р 31256277221575 МФО 828011 код 23207206, одержувач Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Одеській області, банк одержувача ГУДКСУ в Одеській області.
Реквізити для внесення плати за видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу копії та дубліката ліцензії –                   р/р 31413511700001 код 37607526 МФО 828011одержувач ГУДКСУ в Одеській області, код бюджетної класифікації 22010200
16
Строк надання адміністративної послуги
Три місяці
17
Строк дії адміністративної послуги
-
18
Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги
-
19
Результат надання адміністративної послуги
Ліцензія або лист з обґрунтуванням причин відмови
20
Способи одержання відповіді (результату)
через Центр надання адміністративних послуг
21
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об'єкта, на який надається адміністративна послуга
-
22
Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)
-
23
Акти законодавства, на підставі яких стягується плата  (номер, дата, назва, стаття)
-
24
Розмір плати проведення експертизи (обстеження)
-
25
Банківські реквізити для внесення плати щодо проведення експертизи (обстеження)
-



