
 

 
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 16 лютого 2021 р.                            Київ                                                      № 76 

 

 

 

 

Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної 

та повної загальної середньої освіти закладам освіти (без проходження 

процедури ліцензування)  

 

 

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

ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про 

дошкільну освіту», постанов 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», від 30 грудня 

2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності» (зі змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2017 року № 1/9-554 щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про 

освіту», розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 

10 грудня 2019 року № 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності 

закладів освіти Київської області», розпорядження тимчасово виконуючого 

обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації від 17 квітня 2020 

року № 198 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг», листа відділу освіти Бучанської міської ради від 01 

лютого 2021 року  № 01-20/35 про видачу ліцензій закладам дошкільної та повної 

загальної середньої освіти (без проходження процедури ліцензування):  

 

31. Видати ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) 

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 4 «ПРОЛІСОК» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи 24222308, 

місцезнаходження юридичної особи: 08292, Київська область, місто Буча, 

вулиця Дмитра Вишневецького, будинок 13) ліцензію на провадження освітньої 

діяльності у сфері дошкільної освіти за рівнем дошкільної освіти з ліцензованим 

обсягом 230 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 08292, Київська 

область, місто Буча, вулиця Дмитра Вишневецького, будинок 13 (без 

проходження процедури ліцензування). 
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38. Управлінню комунікацій Київської обласної державної адміністрації 

забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті 

Київської обласної державної адміністрації.  

 

39. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації Торкунова О.М. 

 

 

 

 


