Х Е Р С О Н С Ь К А О БЛ АСН А ДЕРЖ А В Н А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

Про видачу Іванівськом у ліцею № 1
Іванівської селищ ної ради
Х ерсонської області ліцензії на право
провадж ення освітньої діяльності

В ідповідно до пункту 6 частини перш ої статті 7 Закону У країни «Про
ліцензування видів господарської діяльності», статті 43 Закону У країни «Про
освіту», постанов К абінету М іністрів У країни від 05 серпня 2015 року № 609
«Про затвердж ення переліку органів ліцензування та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов Кабінету М іністрів У країни» (зі змінами),
від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердж ення Л іцензійних умов
провадж ення освітньої діяльності» (у редакції постанови К абінету М іністрів
У країни від 10 травня 2018 року № 347), керую чись статтею 6, пунктом 6
частини перш ої статті 13, пунктом 9 статті 16, пунктом 1 статті 22, пунктом 1
частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. Видати Іванівському ліцею № 1 Іванівської селищ ної ради Х ерсонської
області (ідентиф ікаційний код 42308421, м ісцезнаходж ення: 75401, Х ерсонська
область, Іванівський район, селищ е міського типу Іванівка, вулиця Таврійська,
будинок 1Б) ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері повної
загальної середньої освіти з ліцензованим обсягом 640 осіб за рівнями
початкової, базової середньої та проф ільної середньої освіти.
2. Д епартаменту освіти, науки та молоді обласної держ авної адм іністрації
оприлю днити на оф іційному веб-сайті обласної держ авної адміністрації це
розпорядж ення та підтвердні документи про внесення плати за видачу ліцензії.
3. Іванівськом у ліцею № 1 Іванівської селищ ної ради Х ерсонської
області:
1)
внести плату за видачу ліцензії на право провадж ення освітнь
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти відповідно до вимог абзацу
другого частини перш ої статті 14 Закону У країни «П ро ліцензування видів
господарської діяльності» за наступними реквізитам и: отримувач — ГУ К у
Х ерсон.обл./Х ерсон.обл./22010200, розрахунковий рахунок № 31412511021001
Головного управління Д ерж авної казначейської служ би У країни (ГУ Д К СУ ) у
Херсонській області, М Ф О 852010, СД РП О У 37959517;
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2)
надати до Д епартаменту освіти, науки та молоді обласної держ авно
адм іністрації докум ент, що підтвердж ує внесення плати за видачу ліцензії,
зазначеної в пункті 1 даного розпорядж ення.
4. Н абуття здобувачем ліцензії права на провадж ення освітньої діяльності
у сфері повної загальної середньої освіти відбувається з дня оприлю днення
цього
розпорядж ення
на
офіційному
веб-сайті
обласної держ авної
адміністрації.
5. Л іцензія видається на необмеж ений строк.
6. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
держ авної адм іністрації
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