
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

29.01.2021                                                                                                   №  59-ОД 

 
 

Про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності  
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 

комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської міської ради» 

 
 
Відповідно до частини першої статті 6, статей 13, 39 Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації», Закону України «Про ліцензування                    
видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України 
від 05 серпня 2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 307 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення», 
протоколу засідання комісії з попереднього розгляду та опрацювання 
документів для внесення пропозицій голові Сумської обласної державної 
адміністрації з питань ліцензування господарської діяльності з централізо-
ваного водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва 
теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектро-
централях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 
установках), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії  
від 25 січня 2021 року № 1: 

1. Видати комунальному підприємству «Міськводоканал» Роменської 
міської ради» (код згідно з ЄДРПОУ: 37929833) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення на необмежений строк. 

За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видачі цього 
розпорядження, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня його 
оприлюднення в установленому порядку. 

Реквізити для оплати: отримувач – Головне управління Державної 
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казначейської служби України у Сумській області/Роменська МТГ/22011800,  

код отримувача (ЄДРПОУ): 37970404, банк отримувача: Казначейство України 

(ел. адм. подат.), номер рахунку (IBAN): UA848999980334159896040018548, код 

класифікації доходів бюджету: 22011800, відомча ознака: «40» Обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. 

2. Департаменту культури, інформаційної політики та туризму Сумської 

обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього 

розпорядження наступного робочого дня після його видання на вебпорталі 

місцевих органів виконавчої влади Сумської області. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Пахольчука С.І. 

 

 

Голова                                                                                         Василь ХОМА 


