
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 2-8 . 08. 2 - 0 ^ 7  мДвано-Франківськ № 5^0^

Про ліцензування освітньої 
діяльності у сфері загальної 
середньої освіти

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації'”, 
“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", “Про ліцензування видів господарської діяльності”, 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 ЗО 
грудня 2015 року № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти”, розпорядження 
обласної державної адміністрації від 22 серпня 2017 року № 498 “Про 
організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано- 
Франківської області” та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії з 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської 
області від 23 серпня 2017 року (протокол № 2):

1. Видати Івано-Франківському приватному навчально-виховному 
комплексу “Католицька загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія 
святого Василія Великого” Івано-Франківської області (ідентифікаційний 
код 41129358) ліцензію на освітню діяльність закладів освіти у сфері 
загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “базова загальна середня 
освіта” з ліцензійним обсягом 70 осіб, “повна загальна середня освіта” з 
ліцензійним обсягом 70 осіб.

2. Івано-Франківському приватному навчально-виховному 
комплексу “Католицька загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія 
святого Василія Великого” Івано-Франківської області внести плату за 
видачу ліцензії на рахунок територіального органу Державного 
казначейства. Код відомчої ознаки -  40 (обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації). Код бюджетної 
класифікації за доходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).
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класифікації за доходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (В. Кімакович).

4. Контроль за виконанням розпорядженні пофасти на заступника 
голови облдержадміністрації І. Пасічняка.

Голова обласної 
державної адміністрації Олег Г ончарук


