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Про анулювання ліцензій на осві-

тню діяльність у сфері дошкіль-

ної та повної загальної середньої 

освіти 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», постанов 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», від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про  

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» 

(зі змінами), розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 20.01.2021 № 28-ОД «Про організацію ліцензування освітньої діяльності  за-

кладів освіти Сумської області у сфері дошкільної та повної загальної  

середньої освіти», від 06.10.2021 № 630-ОД «Про внесення змін до розпоря-

дження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.01.2021 

№ 28-ОД», ураховуючи пропозиції та рекомендації комісії з попереднього роз-

гляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові Сумської  об-

ласної державної адміністрації з питань ліцензування освітньої діяльності у 

сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти (протокол 

від 21.01.2022 № 4), лист Державної регуляторної служби України  

від 08.12.2021 № 8416/0/20-21, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному  

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичних осіб: 

1. Анулювати повністю ліцензії на освітню діяльність: 

1) Пожнянського навчально-виховного комплексу: закладу загальної серед-

ньої освіти I-III ступенів – закладу дошкільної освіти імені Ф.М. Митрофанова 

Великописарівської селищної ради Сумської області (ідентифікаційний код  

юридичної особи: 24012918; місцезнаходження юридичної особи: Україна, 



 

42824, Сумська область, Охтирський район (колишній Великописарівський 

район), село Пожня, вулиця Митрофанова, будинок 1);  

2) Бобинського закладу дошкільної освіти Путивльської міської ради   (іде-

нтифікаційний код юридичної особи: 24012717; місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, 41506, Сумська область, Конотопський район (колишній Пути-

вльський район), село Бобине, провулок 8 Березня, будинок 4 А); 

3) Сафонівського закладу дошкільної освіти Путивльської міської ради (іде-

нтифікаційний код юридичної особи: 24021917; місцезнаходження юридичної 

особи: Україна, 41507, Сумська область, Конотопський район (колишній Пути-

вльський район), село Сафонівка, вулиця Центральна, будинок 20); 

4) Кролевецького закладу дошкільної освіти (дитячий садок) № 2 Кролеве-

цької міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 36113477; місце-зна-

ходження юридичної особи: Україна, 41300, Сумська область, Конотопський 

район (колишній Кролевецький район), місто Кролевець, вулиця Набережна, бу-

динок 55 А). 

2. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо анулювання 

ліцензій на освітню діяльність у сфері дошкільної та повної загальної середньої 

освіти на офіційних вебсайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації. 

3. Це розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради 

та/або суду в порядку та у строки, визначені Законом України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» та Кодексом адміністративного судочинства Ук-

раїни. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника го-

лови Сумської обласної державної адміністрації Бойко О.А. 
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