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Про видачу ліцензії ІЗЮМС^ЬКІЙ 
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Відповідно до статті 43, підпункту 6 пункту 3 розділу XII Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України «Про освіту», статей 7, 13, 14 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 5 
пункту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб -  підприємців» та деяких інших законодавчих актів України 
щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», постанови 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», відповідно до поданої заяви, керуючись 
статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Видати ІЗЮМСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ 
№ 12 ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(ідентифікаційний код юридичної особи: 22664315; місцезнаходження 
юридичної особи: 64300, Харківська область, місто Ізюм, вулиця Педагогічна, 
будинок 4) ліцензію на освітню діяльність за складником системи освіти -  
повна загальна середня освіта; за рівнями освіти: початкова освіта, базова 
середня освіта, профільна середня освіта.

2. ІЗЮМСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ здійснити разову
плату за видачу ліцензії у розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання органом ліцензування 
цього розпорядження, на розрахунковий рахунок 31413511700001,



МФО 851011 (код бюджетної класифікації -  22010200, призначення 
платежу -  плата за ліцензію на певні види господарської діяльності) Головного 
управління державної казначейської служби України в Харківській області (код 
ЄДРПОУ 37874947), у строк не пізніше десяти робочих днів з дня 
оприлюднення в установленому порядку цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
обласної державної адміністрації Бабічева A.B.
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