
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

11.04.2018                                                м.Суми                                      №  235-ОД 
 

Про видачу ліцензій на освітню 
діяльність закладів освіти 
 

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України»: 
1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти 

Сумської області відповідно до додатка 1. 
2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої 

освіти Сумської області відповідно до додатка 2. 
3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та 

загальної середньої освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області  
відповідно до додатка 3. 

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо 
видачі ліцензії на освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої 
освіти на офіційних веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А. 

 

 

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації М.О. Клочко 
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Додаток 3 

до розпорядження голови  

Сумської обласної 

державної адміністрації 

11.04.2018  № 235-ОД 

 

 

 

 

Заклади загальної середньої освіти (навчально-виховні комплекси) 

 
№ 

з/п 

Найменування юридичної 

особи (повна назва 

відповідно до державної 

реєстрації, статуту) 

Код згідно з 

ЄДРПОУ 

Місце знаходження 

юридичної особи 

(вул., місто (село), 

район, індекс) 

Рівень освіти 

(дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня) 

1.  Байрацький навчально-

виховний комплекс: 

Байрацька загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів–

Байрацький дошкільний 

навчальний заклад 

Липоводолинської районної 

ради   

24013651 вул. Миру, буд. 32, 

с.Байрак, 

Липоводолинський 

район, 42540  

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня 

2.  Беївський навчально-

виховний комплекс: 

Беївська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів–

Беївський дошкільний 

навчальний заклад 

Липоводолинської районної 

ради   

24014981 вул. Шкільна, буд. 8, 

с.Беєве, 

Липоводолинський 

район, 42512 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня 

3.  Колядинецький навчально-

виховний комплекс 

Липоводолинської районної 

ради   

24014923 вул. Щастя, буд. 24, 

с.Колядинець, 

Липоводолинський 

район, 42523 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня  

4.  Московський навчально-

виховний комплекс 

Липоводолинської районної 

ради    

24014877 вул. Дериземлі,  

буд. 14,  

с.Московське, 

Липоводолинський 

район, 42525 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня 

5.  Русанівський навчально-

виховний комплекс 

Липоводолинської районної 

ради   

24015006 вул. Шкільна, буд.1, 

с.Русанівка, 

Липоводолинський 

район, 42545 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 
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середня 

6.  Саївський навчально-

виховний комплекс: 

Саївська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів–

Саївський дошкільний 

навчальний заклад 

Липоводолинської районної 

ради    

24014975 вул. Шкільна, буд. 20, 

с.Саї, 

Липоводолинський 

район, 42520 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня, 

профільна 

середня 

7.  Яганівський навчально-

виховний комплекс 

Липоводолинської районної 

ради    

24014946 вул. Демченко, буд.6, 

с.Яганівка, 

Липоводолинський 

район, 42543 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня 

8.  Яснопільщанський 

навчально-виховний 

комплекс 

Липоводолинської районної 

ради    

24014886 вул. Ковардіна, буд. 6, 

с.Яснопільщина, 

Липоводолинський 

район, 42541 

дошкільна, 

початкова, 

базова середня 

 

 

Керівник апарату Сумської  

обласної державної адміністрації              Д.О. Живицький 

 

 

Директор Департаменту освіти 

і науки Сумської обласної  

державної адміністрації                                                           В.П. Гробова 
 

  
 

 


