
 
 
 
 
Про видачу ліцензій на провадження 
освітньої діяльності Чаньківській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької 
міської ради 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяль-
ності”, статті 43 Закону України “Про освіту”, постанов Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та 
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України”, від 30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провад-
ження освітньої діяльності”, розпоряджень голови обласної державної адміні-
страції від 20.11.2015 № 570/2015-р “Про покладення функцій щодо видачі 
ліцензій на Департамент освіти і науки облдержадміністрації”, від 30.06.2017 
№ 481/2017-р “Про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів 
освіти Хмельницької області”, відповідно до протокольного рішення  комісії з 
питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області 
від 08.06.2021 № 2: 

1. Видати в установленому законодавством порядку ліцензію на провад-
ження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем 
початкової освіти Чаньківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської ради 
Хмельницької області (ідентифікаційний код юридичної особи 26158945, ву-
лиця М. Ковальчука, будинок 34, село Чаньків, Кам’янець-Подільський (Дунає-
вецький) район, Хмельницька область) з ліцензованим обсягом 120 осіб. 

2. Видати в установленому законодавством порядку ліцензію на провад-
ження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем 
базової середньої освіти Чаньківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської 
ради Хмельницької області (ідентифікаційний код юридичної особи 26158945, 
вулиця М. Ковальчука, будинок 34, село Чаньків, Кам’янець-Подільський (Ду-
наєвецький) район, Хмельницька область) з ліцензованим обсягом 150 осіб. 
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3. Видати в установленому законодавством порядку ліцензію на провад-
ження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем 
профільної середньої освіти Чаньківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Дунаєвецької міської 
ради Хмельницької області (ідентифікаційний код юридичної особи 26158945, 
вулиця М. Ковальчука, будинок 34, село Чаньків, Кам’янець-Подільський 
(Дунаєвецький) район, Хмельницька область) з ліцензованим обсягом 60 осіб. 

4. За видачу ліцензії за кожним рівнем освіти справляється плата у 
розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у 
строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в 
установленому порядку за такими реквізитами: 

Номер рахунку (IBAN): UA378999980334119896040022655 
Отримувач: ГУК у Хмел.обл./Дунаєвецьк.мтг/22011800 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37971775 
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП) 
Код класифікації доходів: 22011800  
Відомча ознака: 40 
Призначення платежу: *; 101; ідентифікаційний код платника; 22011800; 

плата за видачу ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення 
діяльності. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


