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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Г ОЛ ОВ И О Б Л А С Н О Ї  Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї

06 •10-2020________ м_ Дніпро № Р~697/о/3~20

Про ліцензування 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем дошкільної освіти

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, постановами Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року 
№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (із 
змінами), від ЗО грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності” (із змінами), розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 19 травня 2020 року № Р-318/0/3-20 “Про 
ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної, позашкільної та повної 
загальної середньої освіти”, на підставі рішення комісії з питань ліцензування 
освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної, позашкільної та повної 
загальної середньої освіти (протокол від 29 вересня 2020 року № 5):

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 
дошкільної освіти:

1) комунальному закладу освіти “Дніпропетровський багатопрофільний 
навчально-реабілітаційний центр № 9” Дніпропетровської обласної ради” 
(49125, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Шосе Донецьке, 118, 
ідентифікаційний код 20216742);

2) комунальному закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 2 “Берізка” Слобожанської селищної ради” (52005, 
Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 7-А, ідентифікаційний код 34358787);

3) комунальному закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
загального розвитку № 3 “Сонечко” Слобожанської селищної ради” (52021, 
Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Ювілейна, 18, 
ідентифікаційний код 34432907);
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4) комунальному закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 1 “Червона шапочка” Слобожанської селищної ради” 
(52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 10, ідентифікаційний код 34358750).

2. Закладам освіти, що зазначені у пункті 1, здійснити разову плату за 
видачу ліцензій у розмірі, що встановлений чинним законодавством України, 
на розрахунковий рахунок СТА 648999980314000511000004001 (код бюджетної

“класифікації — 22010200, призначення платежу — плата за ліцензію за певні види 
господарської діяльності, банк отримувача -  Казначейство України (ЕАП) 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155), у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії 
до ліцензійного реєстру.

3. Управлінню інформаційних технологій та електронного урядування 
облдержадміністрації оприлюднити прийняте рішення на офіційному вебсайті 
облдержадміністрації.

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації направити до 
Центру надання адміністративних послуг міста Дніпро повідомлення 
здобувачам ліцензій про прийняте рішення та копії розпорядження голови 
облдержадміністрації про ліцензування провадження освітньої діяльності за 
рівнем дошкільної освіти.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 
Покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль -  
на заступника голови облдержадміністрації Грицай І.О.

Олександр БОНДАРЕНКО
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Про результати ліцензування 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем дошкільної освіти

Комунальний заклад “Дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1 “Червона 
шапочка” Слобожанської селищної 
ради”

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що 
відповідно до статті 13 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності” (далі -  Закон), Закону України “Про освіту” прийнято рішення про 
видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної 
освіти комунальному закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
комбінованого типу № 1 “Червона шапочка” Слобожанської селищної ради” 
(52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт Слобожанське, 
вул. Будівельників, 10, ідентифікаційний код 34358750), яке затверджено 
розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 2020 року № Р-^У/0/3-20.

Інформацію про ліцензування розміщено на сайті облдержадміністрації 
https://adm.dp.gov.ua.

Відповідно до статті 14 Закону за видачу ліцензії справляється разова 
плата у розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Дані 
для внесення плати: р/р и  А 648999980314000511000004001 (код бюджетної 
класифікації -  22010200, призначення платежу -  плата за ліцензію за певні види 
господарської діяльності, банк отримувача -  Казначейство України (ЕАП) 
Головного управління Державної казначейської служби України у 
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155).

Додаток: копія розпорядження голови облдержадміністрації про видачу 
ліцензії.

Директор департаменту Олексій ПОЛТОРАЦЬКИЙ

ТЕЛЕГІНЛ Людмила 770-68-37
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