РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
в ід " 17"

с іч н я

№31-р

2019 року
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої
діяльності дошкільному навчальному закладу "Школа Монтессорі
для дітей віком від 2 до 7 років", комунальної власності
(м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу "Школа Монтессорі для
дітей віком від 2 до 7 років", комунальної власності (ідентифікаційний
код 34461571), м. Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої
діяльності у сфері дошкільної освіти.
2. Дошкільному навчальному закладу «Школа Монтессорі для дітей віком
від 2 до 7 років», комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач —ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача —Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
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Кіровоградська обласна державна адміністрація

31-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).
З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
в ід " 17”

р.-гиня

2019 року

№ 2 1 -р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 14
загального типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 14 загального
типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442805), м. Світловодськ,
ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.
2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 14 загального типу
комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(И Ц р ^ ш ^ к г -а ^ т ^ о у .и а ^ а Л .р Ь р ) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;

Кіровоградська обласна державна адміністрація
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21-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації
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РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ” 1 7 ”

січня

2019 року

№ 30-р
М.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) № 22
загального типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) № 22
загального типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442873),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) № 22 загального
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, як
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(Ьир:^ш^кг-адтіп.£ОУ.иа/5І:аі1.р1ір) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

30-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першог
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від "17 " січ н я _____ 2019 року

№ 29-р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 18 комбінованого
типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 18
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442847),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.
2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 18 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач —ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
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Кіровоградська обласна державна адміністрація

29-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від " 1 7 "

січня

2019 року

№ 2 8 -р
м. Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої
діяльності дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) № 25
комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (дитячий садок) № 25
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34395845),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному
навчальному
закладу
(дитячий
садок)
№ 25
комбінованого типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, як
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач —ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація
ЗО І ■861 9 0 0 2 5 9 0
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28-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від "17"

с іч н я

2019 року

№ 2 7 -р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої
діяльності дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 12
комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 12
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442810),
м. Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 12 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація
02586

0 10 0 1

27-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорт
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першог
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від" 17”

січня

20 19 року

№ РР>_р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 21 комбінованого
типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) №21
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442831),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.
2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 21 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;

ІНІКЦ111
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Кіровоградська обласна державна адміністрація

26-р від 17.01.2019

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спор
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першо
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від "17 ” січня____ 2019 року

№ 25-р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 15
комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 15
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442868),
м. Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 15 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач —ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спо
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на перш
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від ” 1 7 ”

с іч н я

2019 року

№ 2 4 -р
м.Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 7 комбінованого
типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 7
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 33860899),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.
2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 7 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
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Кіровоградська обласна державна адміністрація

24-р від 17.01.2019
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2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).
3.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від " 17"

січня

2019 року

№ 23 - р
м. Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої
діяльності дошкільному навчальному закладу (ясла-садок)
№ 23 комбінованого типу комунальної власності
(м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 23
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34442826),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 23 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:/www.kr-admin.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:
одержувач - ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

23-р від 17.01.2019
СП
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2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорт
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).

З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першог
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

РО ЗП О РЯД Ж ЕН Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ВІД

’’1 7 " січня

2019 року

№ 22-Р

м .Кропивницький

Про видачу ліцензії на право провадження освітньої діяльності
дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 19 комбінованого
типу комунальної власності (м. Світловодськ)
Відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської
діяльності" (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 року № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності" з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347, розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року №24-р "Про
організацію роботи з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та
повної загальної середньої освіти" та на підставі протоколу засідання обласної
комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної
загальної середньої освіти від 30 січня 2018 року № 1:
1. Видати дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 19
комбінованого типу комунальної власності (ідентифікаційний код 34461545),
м.Світловодськ, ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері
дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу (ясла-садок) № 19 комбінованого
типу комунальної власності:
1)
у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензії, яка
становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, що діє на день видання розпорядження про видачу ліцензії, у строк не
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на
офіційному
веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(http:Avww.kr-admin.gov.иа^агТ.рЬр) за такими реквізитами:
одержувач —ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
код одержувача - 37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача - Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;

2

2)
надати
управлінню
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за
видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію платіжного доручення
з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, квитанцію (чек) з
поштового відділення зв’язку).
З.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

