
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від ■//. r2^QrLQ м.Івано-Франківськ № __________

Про затвердження річного 
плану здійснення заходів 
державного нагляду (контролю)
Івано-Франківською обласною 
державною адміністрацією на 2021 рік

Відповідно до законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» (зі змінами):

1. Затвердити річний план здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) Івано-Франківською обласною державною 
адміністрацією на 2021 рік (далі -  План), що додається.

2. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної 
державної адміністрації (В. Кімакович), департаменту розвитку громад 
та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації 
(Г. Магулій):

2.1. Здійснити заходи державного нагляду (контролю) 
відповідно до затвердженого Плану;

2.2. Проінформувати до 10 березня 2022 року обласну державну 
адміністрацію про результати виконання Плану.

3. Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації (С. Подошва) забезпечити 
оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та 
Інспекційному порталі (https://inspections.gov.ua/).

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо 
виконання розпорядження покласти на головного відповідального 
виконавця -  департамент економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури облдержадміністрації (С. Подошва).

https://inspections.gov.ua/


X

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на 
заступника голови облдержадміністрації Є. Фербея.

Заступник голови обласної 
державної адміністрації Василь Івасик



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
від ЬР. /і, 2^020 № 6 Z 3

РІЧНИЙ ПЛАН 
здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Івано-Франківською обласною державною адміністрацією
на 2021 рік

№
з/п

Найменування
суб’єкта

господарювання

Ідентифікаційний 
код юридичної особи 

або реєстраційний 
номер облікової 

картки платника 
податків фізичної 
особи-підприємця 

(серія (за наявності) 
та номер паспорта)

Місце провадження 
господарської 

діяльності суб'єкта 
господарювання або 
його відокремлених 

підрозділів

Сфера державного 
нагляду (контролю)

Ступінь
ризику

Дата
початку

здійснення
заходу

Строк
здійснення

заходу

1. Приватна 
організація 
(установа,заклад) 
дошкільний 
навчальний заклад 
(ясла-садок) 
«Сонечко» ПАТ 
«Нафтохімік 
Прикарпаття»

23923776 78400, Івано- 
Франківська обл., 
Надвірнянський 
район, м. Надвірна, 
вул. Шевченка, 
буд. 94 А

Провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, 
що підлягає ліцензуванню 
(загальна середня та 
дошкільна освіта)

середній 13.09.2021 5



2. Приватна початкова 
школа «Католицька 
школа Святого 
Василія Великого»

26263777 76018, Івано- 
Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 
буд. 17

Провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, 
що підлягає ліцензуванню 
(загальна середня та 
дошкільна освіта)

середній 22.11.2021 7

3. Приватний заклад
«Навчально-
виховний комплекс
«Українська
Монтессорі-школа
Смайлика»

39930662 76493,Івано- 
Франківська обл., 
м. Івано-Франківськ, 
с. Крихівці, 
вул. Двірська, буд. 20

Провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, 
що підлягає ліцензуванню 
(загальна середня та 
дошкільна освіта)

середній 12.04.2021 7

4. Державне
підприємство
«Т еп локомуненерго »

22168970 77701,Івано- 
Франківська обл., 
Богородчанський 
район, селище 
міського типу 
Богородчани, 
вул. Хомишина, 
буд. 21

Виробництво теплової 
енергії (крім виробництва 
теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, 
атомних електростанціях), 
крім виробництва за 
нерегульованим тарифом, 
що підлягає ліцензуванню

Високий 29.09.2021 10

Заступник голови
обласної державної адміністрації Євгеній Фербей


