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Про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної 
освіти -  за рівнем дошкільної освіти 
(без проходження процедури ліцензування)
Дошкільному навчальному закладу № 25 
Центру розвитку дитини «Малюк», 
що знаходиться у комунальній власності 
територіальної громади м. Чернівців

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», постанов Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами), 
від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» (із змінами), розпорядження обласної державної 
адміністрації від 10 серпня 2017 року № 664-р «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти»:

1. Видати Дошкільному навчальному закладу № 25 Центру 
розвитку дитини «Малюк», що знаходиться у комунальній власності 
територіальної громади м. Чернівців (ідентифікаційний код: 21430897; 
місцезнаходження та місце провадження освітньої діяльності: 
вул. Достоєвського, будинок 10-А, місто Чернівці, Чернівецька 
область, 58000) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти -  за рівнем дошкільної освіти.

2. Дошкільному навчальному закладу № 25 Центру розвитку 
дитини «Малюк», що знаходиться у комунальній власності територіальної 
громади м. Чернівців не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення 
цього розпорядження здійснити оплату за видачу ліцензії, яка становить 10 
відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє
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на день прийняття рішення про видачу ліцензії, згідно з розрахунковими 
реквізитами: номер рахунку (ІВАИ): ЦА248999980314080511000024001; код 
класифікації і доходів бюджету: 22010200; найменування коду класифікації і 
доходів бюджету: плата за видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності; наявність відомчої ознаки: «00» без деталізації за відомчою 
ознакою; отримувач: Чернівецьке ГУК / Чернівецька область/22010200; 
банк отримувача: Казначейство України; код отримувача (ЄДРПОУ):

3. Відділу цифрового розвитку апарату обласної державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті обласної державної адміністрації,

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Ірину Ісопенко.
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Голова обласної 
державної адміністрації Сергій ОСАЧУК


