
УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти -  за рівнем початкової освіти 
(без проходження процедури ліцензування)
Колінковецькому закладу загальної середньої 
освіти І-НІ ступенів Топорівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до законів України «Про освіту», 
«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» (із змінами), від ЗО грудня 
2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності» (із змінами), розпорядження обласної державної 
адміністрації від 10 серпня 2017 року № 664-р «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти»:

1. Видати Колінковецькому закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької 
області (ідентифікаційний код: 21441033; місцезнаходження та місце 
провадження освітньої діяльності: вул. Головна, будинок 92, село Колінківці, 
Чернівецький (Хотинський) район, Чернівецька область, 60023) ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти -  
за рівнем початкової освіти з ліцензованим обсягом 345 осіб.

2. Колінковецькому закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області не 
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
здійснити оплату за видачу ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, згідно з розрахунковими реквізитами: номер 
рахунку (IBAN): UA248999980314080511000024001; код класифікації 
і доходів бюджету: 22010200; найменування коду класифікації і доходів 
бюджету: плата за видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності; 
наявність відомчої ознаки: «00» без деталізації за відомчою ознакою; 
отримувач: Чернівецьке ГУК / Чернівецька область / 22010200; банк
отримувача: Казначейство України; код отримувача (ЄДРПОУ): 37836095.

3. Відділу цифрового розвитку апарату обласної державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Ірину Ісопенко.
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти -  за рівнем базової середньої освіти 
(без проходження процедури ліцензування)
Колінковецькому закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Топорівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до законів України «Про освіту», 
«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» (із змінами), від ЗО грудня 
2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності» (із змінами), розпорядження обласної державної 
адміністрації від 10 серпня 2017 року № 664-р «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти»:

1. Видати Колінковецькому закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької 
області (ідентифікаційний код: 21441033; місцезнаходження та місце 
провадження освітньої діяльності: вул. Головна, будинок 92, село Колінківці, 
Чернівецький (Хотинський) район, Чернівецька область, 60023) ліцензію на 
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти -  
за рівнем базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 350 осіб.

2. Колінковецькому закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області не 
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
здійснити оплату за видачу ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття
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рішення про видачу ліцензії, згідно з розрахунковими реквізитами: номер 
рахунку (IBAN): UA248999980314080511000024001; код класифікації 
і доходів бюджету: 22010200; найменування коду класифікації і доходів 
бюджету: плата за видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності; 
наявність відомчої ознаки: «00» без деталізації за відомчою ознакою; 
отримувач: Чернівецьке ГУК / Чернівецька область / 22010200; банк
отримувача: Казначейство України; код отримувача (ЄДРПОУ): 37836095.

3. Відділу цифрового розвитку апарату обласної державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Ірину Ісопенко.

Голова обласної 
державної адміністрації
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УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про видачу ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти -  за рівнем профільної середньої освіти 
(без проходження процедури ліцензування) 
Колінковецькому закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Топорівської сільської ради 
Чернівецького району Чернівецької області

№ д
--------------------------------- sr---------/

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», відповідно до законів України «Про освіту», 
«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» (із змінами), від ЗО грудня 
2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності» (із змінами), розпорядження обласної державної 
адміністрації від 10 серпня 2017 року № 664-р «Про ліцензування освітньої 
діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти»:

1. Видати Колінковецькому закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької 
області (ідентифікаційний код: 21441033; місцезнаходження та місце 
провадження освітньої діяльності: вул. Головна, будинок 92, село Колінківці, 
Чернівецький (Хотинський) район, Чернівецька область, 60023)
ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної
загальної середньої освіти -  за рівнем профільної середньої освіти 
з ліцензованим обсягом 150 осіб.

2. Колінковецькому закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Топорівської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області не 
пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження 
здійснити оплату за видачу ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, згідно з розрахунковими реквізитами: номер 
рахунку (IBAN): UA248999980314080511000024001; код класифікації 
і доходів бюджету: 22010200; найменування коду класифікації і доходів 
бюджету: плата за видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності; 
наявність відомчої ознаки: «00» без деталізації за відомчою ознакою; 
отримувач: Чернівецьке ГУК / Чернівецька область / 22010200; банк
отримувача: Казначейство України; код отримувача (ЄДРПОУ): 37836095.

3. Відділу цифрового розвитку апарату обласної державної 
адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови обласної державної адміністрації Ірину Ісопенко.

Голова обласної 
державної адміністрації



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

" Опорний заклад освіти-Колінковецький ліцей Топорівської 
сільської ради Чернівецького району Чернівецької області”

Ідентифікаційний код юридичної особи:
21441033

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 60023, Чернівецька обл., Хотинський р-н, село Колінківці, 
вул.Головна, будинок 92

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
03.08.2021, 1000377770015000060

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної 
особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо 
представництва від імені юридичної особи:
УНГУРЯН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА, 29.01.2015 - керівник 
УНГУРЯН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними 
системами державних органів:
17.01.1996, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

24.06.1996, 552, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
НОВОСЕЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н), 
44057187, (дані про взяття на облік як платника податків)

23.09.2009, 2411041014, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
НОВОСЕЛИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (НОВОСЕЛИЦЬКИЙ Р-Н), 
4405.7187, 3, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
85.31 Загальна середня освіта (основний)

Назви органів управління юридичної особи:



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв 'язку:
+ 38 (0 3 7 )-3 1 4- 7 2 - 9 5 , +38 (0 3 7 )-3 1 4 - 7 2 - 9 0

Хотинська міська рада Колибняк І.В.


