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ЧЕРНІГ ІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про видачу ліцензій закладам освіти 
без проходження процедури ліцензування

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», статті 43, підпункту 6 пункту З 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту», постанов 
Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року №1 1 8 7  «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», від 
05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування 
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 
України», враховуючи пропозиції та рекомендації комісії з попереднього 
розгляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові 
Чернігівської обласної державної адміністрації з питань ліцензування освітньої 
діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, на підставі 
заяв керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти

з о б о в ’ я з у ю :

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 
дошкільної освіти 52 закладам дошкільної освіти міста Чернігова, які діяли на 
день набрання чинності Законом України «Про освіту», без проходження 
процедури ліцензування, згідно з додатком 1.

2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 
початкової освіти 2 закладам загальної середньої освіти міста Чернігова, які 
діяли на день набрання чинності Законом України «Про освіту», без 
проходження процедури ліцензування, згідно з додатком 2.

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями базової, 
профільної середньої освіти 1 закладу загальної середньої освіти міста 
Чернігова, який діяв на день набрання чинності Законом України «Про освіту», 
без проходження процедури ліцензування, згідно з додатком 3.

4. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями 
початкової, базової, профільної середньої освіти 29 закладам загальної 
середньої освіти міста Чернігова, які діяли на день набрання чинності Законом 
України «Про освіту», без проходження процедури ліцензування, згідно з 
додатком 4.
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5. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями 
дошкільної, початкової, базової середньої освіти 1 закладу загальної середньої 
освіти міста Чернігова, який діяв на день набрання чинності Законом України 
«Про освіту», без проходження процедури ліцензування, згідно з додатком 5.

6. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнями 
дошкільної, початкової, базової, профільної освіти 1 закладу загальної 
середньої освіти міста Чернігова, який діяв на день набрання чинності Законом 
України «Про освіту», без проходження процедури ліцензування, згідно з 
додатком 6.

7. Ліцензіатам:

1) внести плату за видачу ліцензій (за кожен рівень освіти окремо) у 
розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії, відповідно до частин 
першої, другої статті 14 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» за розрахунковими реквізитами:

розрахунковий рахунок: и А 418999980314050511000025001;

код бюджетної класифікації доходів (КБК) 22010200;

назва платежу: плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 
сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, 
виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади;

отримувач: ГУК у Чернігівській області/Чернігівська область/22010200;

банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

МФО отримувача: 899998;

ЄДРПОУ отримувача: 37972475;

2) взяти до відома, що плата за видачу ліцензії вноситься у строк не 
пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу 
ліцензії до ліцензійного реєстру;

3) несплата коштів за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення 
про анулювання ліцензії.

8. Загальному відділу апарату обласної державної адміністрації
)ї діяльності до 
на офіційному 
упний робочий

на заступника 
в’язків.

КОВАЛЕНКО

забезпечитивцесення даних про видачу ліцензій у сфері освітим 
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Додаток 4 
до  розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 

2 3  грудня 2020 р. № 603

Перелік закладів загальної середньої освіти м.Чернігова для ліцензування освітньої діяльності за рівнями 
_________ _______  початкової, базової та профільної середньої освіти

№

з/п
Повна назва закладу освіти

Ліцензований 
обсяг за рівнем

Засновник
(власник)
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Спеціалізована загальноосвітня середня 
шкода >»» 5 з поглибленим вивченням, 
іноземних м у а

720 900 360
Чернігівська 
міська рала

просік Миру, буд. 40, м, Чернігів. 
Чернігівська область, 14000 25975352

mzù і @os.cbcr«igiv. 
rada.gov, на 0462 77-41-48

Спеціалізована загальноосвітня школа 
К* 2 І-Ш  ступені* і  поглибленим 
«моченням іноземних мов

720 900 240 Чернігівська 
міська рад»

вул. Савчука, буд. 13, м Чернігів, 
Чернігівська область 14013 25851259

itoz02@os,chemigîv- 
rada.gov. из 0462 67-58-43

5

Чернігівська загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів К':’ 3 Черт гівеькоі міської рал*« 
Чернігівської області

760 900 240
Чернігівська 
м іська рал«

вул. Гетьман» П олуботка, буд. 14, м. Чернігів, 
Ч ернігівська область, 14000

25955757
zn /0 3  ̂ o s .c b c rn iy iv - 

rada.gov.ua
0 462 67-63-32

Чернігівська загальноосвітня ш кола І-ІІІ 
ступенів Nÿ 4 Чернігівської м ісько ї ради 
Чернігівської області

240 300 60
Чернігівська 
міська рада

пул Т олстого, буд. 17, ,м. Чернігів, 
Ч ернігівська область, 14008

25975814
г  n ? i)4 ^ o s . с hcr під і v-

rada.gov.ua
0462 67-64-88

5
Чернігівська загальноосвітня ш кола 1-ІЙ 
ступенів №  5 Ч сри іпкської міської ради 
Чернігівсько» області

480 600 120
Чернігівська 
міська рада

вул. С основа, б у д  23-А, м. Чернігів, 
Чернітінська область N 034

25975961 /n /05@ os.chern»gi v- 
rada.gov uü

04622 3-36-70
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8

Ч ернігівська загальноосвітня ш кола І-Ш 
ступенів №  6 Ч ернігівської міськоТ ради 
Ч ернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
м іська рада

вул. І.М азепи, буд. 35, м. Чернігів, 
Ч ернігівська область, 14017

33259285
znz06@ os.chernigiv-

rada.gov.ua
0462 64-11-98

Чернігівська загальноосвітня ш кола МИ 
ступенів №  7 Чернігівської м іської ради 
Чернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
міська рада

просп. П еремоги, буд. 197, м. Чернігів, 
Ч ернігівська область, 14030

25975205
znz07@ os.chem igiv-

rada.gov.ua
04622 3-02-38

Чернігівська загальноосвітня ш кола І-ІЇІ 
ступенів №  9 Ч ернігівської міської ради 
Чернігівської області

240 300 60
Чернігівська 
міська рада

вул. М олодчого, буд. 21, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14013

25999855
znz09@ os.chcm igiv-

rada.gov.ua
04622 3-12-46

9
Чернігівський колегіум №  11 
Чернігівської м іської ради Чернігівської 
області

720 900 240
Чернігівська 
м іська рада

просп. М иру, буд. 137, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14033

24553910
zn z l l@ os.chem igiv- 

rada.gov.ua
04622 5-34-13

10

Загальноосвітня спеціалізована ш кола 1- 
III ступенів фізико-м атем атичного 
профілю  №  12 м. Чернігова

720 900 360
Чернігівська 
міська рада

вул. Д оценка, буд. 22, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14032

25787308
zn z l 2@ os.chem igiv- 

rada.gov.ua
04622 3-00-12

(1
Чернігівська загальноосвітня ш кола І-ІІІ 
ступенів Нз 13 Черніг івської міської ради 
Чернігівської області

360 480 180
Чернігівська 
м іська рада

вул. Лю бецька, буд. 40, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14021

33259332
zn z l 3@ os.chcm igiv- 

rada.gov.ua
0462 64-95-61

12
Чернігівська загальноосвітня ш кола І-ІІІ 
ступенів .Nil 14 Ч ернігівської м іської ради 
Чернігівської області

360 450 120
Чернігівська 
міська рада

вул. Текстильників, буд. 30, м. Чернігів, 
Ч ернігівська область 14001

25955697
znz l 4@ os.chem igiv- 

rada.gov.ua
0462 66-42-63

13

14

Ліией №  15 720 900 360
Чернігівська 
міська рада

вул. Козацька, буд, 4-6 , м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14037

25787165
znz 15@ os.chem igiv- 

rada.gov.ua
04622 5-37-27

Комунальний заклад  "Н авчально- 
виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів -  інформаційно- 
технологічний ліией На 16" Ч ернігівської 
міської ради Ч ернігівської області

360 450 120
Чернігівська 
міська рада

вул. Ш евченка, буд. 93, м. Чернігів, 
Ч ернігівська область, 14035

25999909
znz 16@ os.chcm  igi v- 

rada.gov.ua
04622 3-13-16

15
Чернігівська загальноосвітня ш кола МИ 
ступенів Хс 17 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

240 300 60
Чернігівська 
міська рада

вул. М алясова, буд. 14, м. Чернігів, 
Чернігівська область. 14017

25975725
znz l 7@ os.chcrnigiv- 

rada.gov.ua
0462 67-84-96

16
Чернігівська загальноосвітня ш кола І-ІІІ 
ступенів №  18 Ч ернігівської міської ради 
Чернігівської області

360 450 60
Чернігівська 
міська рада

вул. Гагаріна, буд. 24, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14021

25999140
znz l 8@ os.chem igiv- 

rada.gov.ua
0462 64-44-79

17
Чернігівська загальноосвітня школа 1-111 
ступенів №  19 Ч ернігівської міської ради 
Чернігівської області

720 900 240
Чернігівська 
міська рада

вул. М стиславська, буд. 76. м. Чернігів, 
Чернігівська область 14005

25975694
znz 19@ os.c hem  igi v- 

rada.gov.ua
0462 72-70-52

18
Чернігівська загальноосвітня школа 1-111 
ступенів X» 20 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
м іська рала

вул. Коцк*бинською , буд. 8, м. Чернігів, 
Чернігівська область. 14000

25975820
znz20@ os.chernigiv-

rada.gov.ua
0462 67-84-81
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19
Черні гівська загальноосвітня ш кола І-Ш 
ступенів 21 Чернігівської міської ради 
Чернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
міська рала

вул. Гагарі на, б у д  27, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14010

25975091
у.ог21 @ о5.сЬегпі^ V- 

rada.gov.ua
0462 64-45-70

20
Чернігівський ліией >і» 22 Ч ернігівської 
м іської ради Ч ерінгіоської області

480 600 360
Чернігівська 
міська рада

вул. Рокоссовського, буд. 45-В. м .Чернігів, 
Чернігівська область, 14035

2578723!
гп222@ 08.с1іспнйіу-

rada.goy.ua
04622 3-03-10

21
Чернігівська загальноосвітня ш кола 1-Ш 
ступенів Хч 24 Ч ернігівської міської ради 
Чернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
міська рада

вул. Толстого, буд. 148, м. Чернігів. 
Чернігівська область, 14014

25975197
/П7.24@05.СІІСП>І£1\'-

rada.gov.ua
0462 6 4 -5 0 -И

22

Чернігівська загальноосвітня школа 1-Ш 
ступенів 27 Ч ернігівської м іської ради 
Ч ернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
міська рада

вул. Всіхсвятська, буд. 4. м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14030

25975369
;£іи27««}о5.сІіеті£ІУ-

rada.gov.ua
04622 3-12-34

23
Чернігівська загальноосвітня ш кола МИ 
ступенів Кз 28 Чернігівської м іської ради 
Ч ернігівської області

480 600 120
Чернігівська 
міська рада

прості. М иру, буд, 207-А , м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14029

25976073
/пг28@ 05.сЬ еті§ І¥ -

rada.gov.ua
0462 72-78-21

24
Чернігівська загальноосвітня іикояа МИ 
ступенів Ні  29 Ч ернігівської міської ради 
Чернігівсько? області

720 900 180
Чернігівська 
міська рала

вул. Д оцсика, б у д  9, м.Чернігів, Чернігівська 
область, 14034

25955711
2пг29@ о$.сЬстійІУ-

rada.gov.ua
04622 3-51-35

25
Чернігівська загальноосвітня ш кола МИ 
ступенів №  30 Чернігівської м іської ради 
Чернігівської області

600 750 120
Чернігівська 
міська рада

вул. Всіхсвятська. буд. 14, м. Чернігів, 
Чернігівська область. 14030

25955680
7 .п г3 0 @ о ь.с Ь ст^  V- 

rada.gov.ua
04622 3-70-98

26
Чернігівський л іцей  №  32 Ч ернігівської 
м іської ради Чернігівської області

720 900 240
Чернігівська 
міська рада

вул. Ш евчука, буд. 11, м. Чернігів, 
Чернігівська область, 14005

26544237
2П 232@ 05.сЬетІ8Іу-

rada.gov.ua
0462 72-90-98

27
Чернігівська загальноосвітня ш кола 1-111 
стуленій Ко 33 Чернігівської м іської ради 
Ч ернігівської області

720 900 240
Чернігівська 
міська рада

проси. М иру, бул. 207-Б, м. Чернігів, 
Чернігівська област ь, 14029

25975949
гплЗ 3 (й ^ с Ь е гп і§ Іу - 

rada.gov.ua
04622 5-32-05

28
Чернігівська загальноосвітня ш кола МИ 
ступенів N5 34 Ч ернігівської м іської ради 
Чернігівської області

600 750 120
Чернігівська 
м іська рада

вул. Текстильників, б у д  27, м . Чернігів, 
Чернігівська область, 14001

25975346
гл£34@ о$.сЬсгпі$^*

rcda.gov.ua
0462 66-48-40

29
Чернігівська загальноосвітня іикола МИ 
ступенів К» 35 Ч ернігівської м іської ради 
Ч ернігівської області

760 900 240
Чернігівська 
м іська рада

вул. Незалежності, буд. 42-А . м .Чернігів, 
Чернігівська область, 14003

26350521
т ? 3  5(фо.ч.с}ісп^іу- 

rada.gov.ua
0462 72-00-04

Начальник Управління освіти і науки 
обласної держ авної адміністрації Микола ІС01 ЮНАЦЬКИМ


