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 Перелік модулів розділу «ЕЛЕКТРОННЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ» 

 

 

 

Розділ включає наступні модулі, в яких формуються ЛІЦЕНЗІЙНІ СПРАВИ 

навчальних закладів, відображається стан розгляду ліцензійних справ: 

• Створити – додання ліцензійної справи, внесення до неї інформації та 

завантаження сканкопій документів 

• Формуються – редагування ліцензійної справи  

• Подані 

• Залишені без розгляду 

• Опрацьовані 

• Актуальні 
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2.1. Створення ліцензійної справи 

У модулі навчальним закладом здійснюється додання 

ЛІЦЕНЗІЙНОЇ СПРАВИ, внесення до неї інформації та 

завантаження сканкопій документів.   

 

 

 

 

 

Для створення ліцензійної справи оберіть (введіть) необхідні дані та натисніть 

«Створити».  

 

При цьому, для додання спеціальності (професії) введіть її код або назву (її частину):   
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До створеної ліцензійної справи: 

– додайте необхідну інформацію (документи № 2 – з модулю «Копії документів», та 

№ 3 – з модулю «Матеріально-технічна база»);  

– завантажте сканкопії документів (крім документів №№ 2, 3); 

– змініть УСІМ документам справи стан «Потребує заповнення» на «Готовий до 

подачі»; 

– натисніть «Подати на розгляд» для передачі ліцензійної справи на подальше 

опрацювання до МОН (кнопка доступна, якщо УСІ документи готові до подачі).  

 

Стан документів справи:  

 



               Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 2       6 

 

• Документ № 2 «Установчі документи закладу освіти - юридичної особи» – 

документи обирають з даних, внесених до модулю «Копії документів».  

 

 

• Документ № 3 «Матеріально-технічна база» – документи обирають з даних, 

внесених до модулю «Матеріально-технічна база».   

 

 

• Документи №№ 4-12 «Матеріально-технічна база» – додають сканкопії 

відповідних документів.   

– додайте сканкопію документа та натисніть «Зберегти».   
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– сканкопію документа можна видалити, переглянути або зберегти файл на 

компютер.   

 

– встановіть позначку «Готовий до подачі» для зміни стану документа з 

«Потребує заповнення» на «Готовий до подачі». 

 

 

 



               Програмний комплекс ЄДЕБО. Керівництво користувача. Розділ 2       8 

 

2.2. Відображення стану розгляду ліцензійної справи 

навчального закладу 

У модулях навчальний заклад слідкує за рухом поданої 

на розгляд ліцензійної справи.  

 

 

 

 

 

2.2.1. Формуються 

У модулі відображаються ліцензійні справи, створені навчальним закладом, але ще не 

подані на розгляд.  

Навчальному закладу доступні наступні функції: 

– Переглянути ліцензійну справу; 

– Редагувати – доповнення ліцензійної справи інформацією (функції аналогічні 

модулю «Створити»); 

– Дублювати – створення НОВОЇ ліцензійної справи на основі існуючої, 

інформація якої частково співпадає; 

– Подати на розгляд ліцензійну справу – передача справи на подальше 

опрацювання до МОН; 

– Видалити помилково створену ліцензійну справу. 
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2.2.2. Подані 

У модулі відображається стан розгляду ліцензійних справ навчального закладу. 

Крім того, за необхідності внесення змін до ліцензійної справи можна її забрати на 

доопрацювання (доступно тільки для стану «Подана»). 

 
 

2.2.3. Залишені без розгляду 

У модулі відображуються ліцензійні справи навчального закладу залишені без розгляду 

МОН (із зазначенням причин, недоліків для виправлення). 

??? 

 
 

2.2.4. Опрацьовані 

У модулі відображаються  ліцензійні справи навчального закладу, опрацьовані МОН 

(рішення щодо них прийняте). 

Навчальному закладу доступні наступні функції: 

– Створити повторно – створення НОВОЇ ліцензійної справи на основі існуючої, 

інформація якої частково співпадає (аналогічно функції «Дублювати» у модулі 

«Формуються»);  

– Переглянути ліцензійну справу; 

– Розширити ліцензійний обсяг, Звузити ліцензійний обсяг – створення НОВОЇ 

ліцензійної справи на основі існуючої, за цією ж спеціальністю (професією). 
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2.2.5. Актуальні 

У модулі відображуються ліцензійні справи навчального закладу з ЛІЦЕНЗОВАНИМИ 

спеціальностями (професіями), тобто включені до підписаного наказу МОН. 

 
 

Інформацію щодо таких спеціальностей (професій) відображено у модулі «ЛІЦЕНЗІЇ» 

(розділ «Навчальний заклад»).  

 
 

 

 


