ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.07.2022

м. Ужгород

№ 342

Про видачу ліцензії на провадження
освітньої діяльності
Відповідно до статей 4, 8 і 15 Закону України „Про правовий режим
воєнного стану”, статей 6, 13 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про ліцензування видів господарської
діяльності”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
„Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 „Про
утворення військових адміністрацій”, постанови Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 року № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності” (зі змінами), розпорядження голови
облдержадміністрації від 28.04.2016 № 211 „Про організацію роботи з
ліцензування видів господарської діяльності”, розглянувши заяву Оленівського
закладу дошкільної освіти Полянської сільської ради Мукачівського району
Закарпатської області від 27.06.2022 № 8:
1. Видати Оленівському закладу дошкільної освіти Полянської сільської
ради Мукачівського району Закарпатської області ліцензію на провадження
освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти (місце знаходження та
провадження освітньої діяльності: с. Оленьово, 116, Мукачівський район,
Закарпатська область, 89311, ідентифікаційний код 26530310).
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 571 розділу І Переліку
комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти Закарпатської
області, що діяли на день набрання чинності Закону України 5 вересня
2017 року № 2145–VІІІ „Про освіту”, щодо отримання ліцензії без
проходження процедури ліцензування, затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації від 26.01.2018 № 44.
3. Реквізити рахунку для внесення разової плати за видачу ліцензії
у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття рішення про видачу ліцензії:
одержувач: головне управління Державної казначейської служби України у
Закарпатській області (Закарпатська область) 22010200;
код отримувача (ЄДРПОУ): 37975895;
номер рахунку: UA428999980314010511000007001;
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банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);
код класифікації доходів бюджету: 22010200.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
державної адміністрації – заступника начальника військової адміністрації
Шинкарюка І. С.

Голова
обласної
державної
адміністрації
–
начальник
обласної військової адміністрації
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