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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "18" червня 2019 року № 826-р
м. Кропивницький

Про видачу ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
Заваллівському ліцею-мистецькій школі 
Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області

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 11 червня 2019 року № 16:

1. Видати Заваллівському ліцею-мистецькій школі Гайворонської районної 
ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код 13761568) ліцензії на 
право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої 
освіти за рівнями:

початкової освіти з ліцензованим обсягом 70 осіб;
базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 78 осіб;
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 32 особи.

2. Заваллівському ліцею-мистецькій школі Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області:

1) у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензій 
окремо за кожен рівень освітньої діяльності, яка становить 10 відсотків від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання розпорядження про видачу ліцензій, у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб- 
сайті обласної державної адміністрації (http:/www.kr-admm.gov.ua/start.php) за 
такими реквізитами:

одержувач — ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

НІМІ 826-р від 18.06.2019

http://www.kr-admm.gov.ua/start.php


2

код одержувача -  37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача -  Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
2) надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за 
видачу ліцензій (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 залишаю за собою.

Т.в.о. голови обласної 
державної адміністрації Сергій КОВАЛЕНКО



Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "18 " червня 2019 року № 825-п

м .Кропивницький

Про видачу ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
комунальному закладу ’Тайворонський 
ліцей № V Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області

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 11 червня 2019 року № 16:

1. Видати комунальному закладу "Гайворонський ліцей № 1" 
Гайворонської районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний 
код 42408685) ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної та повної загальної середньої освіти за рівнями:

дошкільної освіти;
початкової освіти з ліцензованим обсягом 330 осіб;
базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 330 осіб;
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 50 осіб.

2. Комунальному закладу Тайворонський ліцей № 1" Гайворонської 
районної ради Кіровоградської області:

1) у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензій 
окремо за кожен рівень освітньої діяльності, яка становить 10 відсотків від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання розпорядження про видачу ліцензій, у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб- 
сайті обласної державної адміністрації (http:/www.kr-adnlin.gov.ua/start.php) за 
такими реквізитами:

одержувач -  ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

НІНІ ІІІІІІІІІІІІІІІІ 825-р від 18.06.2019

http://www.kr-adnlin.gov.ua/start.php
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код одержувача -  37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача -  Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
2) надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за 
видачу ліцензій (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 залишаю за собою.

Т.в.о. голови обласної 
державної адміністрації Сергій КОВАЛЕНКО
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "18” червня 2019року № 824-р
м. Кропивницький

Про'видачу ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
комунальному закладу "Гайворонський 
ліцей № 2" Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області

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 11 червня 2019 року № 16:

1. Видати комунальному закладу "Гайворонський ліцей № 2" 
Гайворонської районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний 
код 42408580) ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнями:

початкової освіти з ліцензованим обсягом 415 осіб;
базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 511 осіб;
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 65 осіб.

2. Комунальному закладу "Гайворонський ліцей № 2" Гайворонської 
районної ради Кіровоградської області:

1) у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензій 
окремо за кожен рівень освітньої діяльності, яка становить 10 відсотків від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання розпорядження про видачу ліцензій, 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;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

824-р від 18.06.2019
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к о д  о д е р ж у в а ч а  — У І ^ У & Т ї Л У ,

рахунок 31411511011001;
банк одержувача -  Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
2) надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за 
видачу ліцензій (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 залишаю за собою.

Т.в.о. голови обласної 
державної адміністрації



і
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від " 18" червня 2019 року № 820-р

м .Кропивницький

Про видачу ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
комунальному закладу "Заваллівський 
ліцей" Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області

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 11 червня 2019 року № 16:

1. Видати комунальному закладу "Заваллівський ліцей" Гайворонської 
районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код 42408842) 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти за рівнями:

початкової освіти з ліцензованим обсягом 185 осіб;
базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 201 особа;
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 42 особи.

2. Комунальному закладу "Заваллівський ліцей" Гайворонської районної 
ради Кіровоградської області:

1) у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензій 
окремо за кожен рівень освітньої діяльності, яка становить 10 відсотків від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання розпорядження про видачу ліцензій, у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження на офіційному 
веб-сайті обласної державної адміністрації
(ЬПр:Мшш,кг-ас1тіп.gov.ua/start.php) за такими реквізитами:

одержувач -  ГУК у Кіров, обл./; Кіров. обл./22010200;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

820-р від 18.06.2019



2

код одержувача -  37918230;
рахунок 31411511011001;
банк одержувача -  Казначейство України (ЕАП);
МФО 899998;
код платника;
код класифікації доходів бюджету 22010200;
2) надати управлінню освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації копію документа, що підтверджує внесення плати за 
видачу ліцензій (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 залишаю за собою.

Сергій КОВАЛЕНКО
Т.в.о. голови обласної 
державної адміністрації



Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "18 ” червня 2019 року № 819 -р
м. Кропивницький

Про видачу ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
комунальному закладу "Хащуватський 
ліцей" Гайворонської районної ради 
Кіровоградської області

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 11 червня 2019 року № 16:

1. Видати комунальному закладу "Хащуватський ліцей" Гайворонської 
районної ради Кіровоградської області (ідентифікаційний код 42409406) 
ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та 
повної загальної середньої освіти за рівнями:

дошкільної освіти;
початкової освіти з ліцензованим обсягом 240 осіб;
базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 250 осіб;
профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 45 осіб.

2. Комунальному закладу "Хащуватський ліцей" Гайворонської районної 
ради Кіровоградської області:

1) у строки, передбачені Законом, здійснити плату за видачу ліцензій 
окремо за кожен рівень освітньої діяльності, яка становить 10 відсотків від 
розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день 
видання розпорядження про видачу ліцензій, 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;
Кіровоградська обласна державна адміністрація

819-р від 18.06.2019
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