
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 
від 02 вересня 2020 р.                          Київ                                                    № 457 
 
 
 
Про видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері 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», 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», 
розпоряджень голови Київської облдержадміністрації  від 10 грудня 2019 року 
№ 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Київської області», тимчасово виконуючого обов'язки голови Київської 
облдержадміністрації від 17 квітня 2020 року № 198 «Про затвердження 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», листа 
управління освіти і науки Славутицької міської ради від 24 липня 2020 року     
№ 01-19/568 про видачу ліцензій закладам загальної середньої освіти (без 
проходження процедури ліцензування): 

 
1. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294161, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 19) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим 
обсягом 360 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 19 (без 
проходження процедури ліцензування).  
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2. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294161, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 19) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 450 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 
19 (без проходження процедури ліцензування).  

 
3. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 1 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294161, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 19) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 
19 (без проходження процедури ліцензування). 

 
4. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294178, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Курчатова, 
будинок 17) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 
460 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська область, 
місто Славутич, вулиця Курчатова, будинок 17 (без проходження процедури 
ліцензування). 

 
5. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294178, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Курчатова, 
будинок 17) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з ліцензованим 
обсягом 575 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, вулиця Курчатова, будинок 17 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
6. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 2 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294178, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Курчатова,  
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будинок 17) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим 
обсягом 230 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, вулиця Курчатова, будинок 17 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
7. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 3 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294155, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 1) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим 
обсягом 360 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 1 (без 
проходження процедури ліцензування). 

 
8. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 3 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294155, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 1) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 450 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 1 
(без проходження процедури ліцензування). 

 
9. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 3 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25294155, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби 
Народів, будинок 1) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з 
ліцензованим обсягом 180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 
07100, Київська область, місто Славутич, проспект Дружби Народів, будинок 1 
(без проходження процедури ліцензування). 

 
10. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 4 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25658410, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Героїв 
Дніпра, будинок 8) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 
360 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська область,  
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місто Славутич, вулиця Героїв Дніпра, будинок 8 (без проходження процедури 
ліцензування). 

 
11. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 4 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25658410, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Героїв 
Дніпра, будинок 8) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем базової середньої освіти з ліцензованим 
обсягом 450 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, вулиця Героїв Дніпра, будинок 8 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
12. Видати СЛАВУТИЦЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ 

СТУПЕНІВ № 4 СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25658410, місцезнаходження 
юридичної особи: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Героїв 
Дніпра, будинок 8) ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим 
обсягом 180 осіб за місцем провадження освітньої діяльності: 07100, Київська 
область, місто Славутич, вулиця Героїв Дніпра, будинок 8 (без проходження 
процедури ліцензування). 

 
13. Видати СЛАВУТИЦЬКОМУ ЛІЦЕЮ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
25931283, місцезнаходження юридичної особи: 07100, Київська область, місто 
Славутич, вулиця Героїв Дніпра, будинок 6) ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем базової середньої 
освіти з ліцензованим обсягом 270 осіб за місцем провадження освітньої 
діяльності: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Героїв Дніпра, 
будинок 6 (без проходження процедури ліцензування). 

 
14. Видати СЛАВУТИЦЬКОМУ ЛІЦЕЮ СЛАВУТИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної особи: 
25931283, місцезнаходження юридичної особи: 07100, Київська область, місто 
Славутич, вулиця Героїв Дніпра, будинок 6) ліцензію на провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної 
середньої освіти з ліцензованим обсягом 270 осіб за місцем провадження 
освітньої діяльності: 07100, Київська область, місто Славутич, вулиця Героїв 
Дніпра, будинок 6 (без проходження процедури ліцензування). 

 
15. Розрахункові реквізити для внесення плати за видачу ліцензій: номер 

рахунку – UA598999980334199896040010014, код отримувача (ЄДРПОУ) –  
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38042906, код класифікації доходів бюджету – 22011800, отримувач – УК у 
м.Славутич/Славутич/22011800. 

 
16. Департаменту комунікацій та взаємодії з громадськістю Київської 

обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього 
розпорядження на офіційному вебсайті Київської обласної державної 
адміністрації.  

 
17. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації згідно з розподілом 
обов’язків. 
 
 
 
Голова адміністрації            (підпис)                 Василь ВОЛОДІН 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


