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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
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08.02.2022                                                                                                      №  42-ОД 

 

 

Про видачу ліцензії на прова-

дження освітньої діяльності на 

рівні дошкільної освіти 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,   «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про 

затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 

2015 р.№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої  

діяльності» (зі змінами), розпоряджень голови Сумської обласної державної  

адміністрації від 20.01.2021 № 28-ОД «Про організацію ліцензування освітньої 

діяльності  закладів освіти Сумської області у сфері дошкільної та повної загаль-

ної середньої освіти», від 06.10.2021 № 630-ОД «Про внесення змін до розпоря-

дження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.01.2021 

№ 28-ОД», ураховуючи пропозиції та рекомендації комісії з попереднього роз-

гляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської  об-

ласної державної адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності у 

сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти (протокол від 21.01.2022 

№ 4), лист Державної регуляторної служби України від 08.12.2021 

№ 8416/0/20-21, з метою провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної 

освіти: 

1. Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної 

освіти Закладові дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської  

міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 44522703, місцезнахо-

дження юридичної особи: Україна, 40034, Сумська область, місто Суми, вулиця  

Інтернаціоналістів, будинок 35). 

2. Закладові дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «Світлячок» Сумської мі-

ської ради внести плату за видачу ліцензії в розмірі 10 відсотків від розміру  

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рі-

шення про видачу ліцензії, за реквізитами: отримувач: ГУК Сумська область 



 

Сумська МТГ 22011800; код отримувача (ЄДРПОУ): 37970404; банк отриму-

вача: Казначейство України; номер рахунку: UA628999980334149896016018540; 

найменування коду бюджетної класифікації доходів бюджету 22011800: «Плата 

за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення  

діяльності»; наявність відомчої ознаки: 16 «Міністерство освіти і науки  

України». 

. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації забез-

печити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на 

вебсайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації. 

4. Це розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради 

та/або суду в порядку та у строки, визначені Законом України «Про ліцензу- 

вання видів господарської діяльності» та Кодексом адміністративного судочин-

ства України. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника го-

лови Сумської обласної державної адміністрації Бойко О.А. 

 

 

Голова           Дмитро  ЖИВИЦЬКИЙ 


