
ХАРЮВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

27 березня 2018 року Харк!в № 177

Про выдачу лщенйТ ГГЯТИПРСЬКШ
ЗАГАЛВНООСВ1ТН1Й ШКОЛ1
НИ СТУПЕНШ БАЛАШНЙСЫСО!
РАЙОННО1 РАДИ ХАРКШСЬКО! ОБЛАСТ1

В1дповщно до статп 43, шдпункту 6 пункту 3 роздшу XII Прикшцев! та
перехщш положения Закону УкраТни «Про осв!ту», статей 7, 13, 14 Закону
УкраТни «Про лщензування вид!в господарськоТ д!яльност1», шдпункту 5
пункту 2 роздшу II Прикшцев! та перехщн! положения Закону УкраТни «Про
внесения змш до Закону УкраТни «Про державну реестрац!ю юридичних ос!б
та ф!зичних ос!6 - шдприемщв» та деяких 1нших законодавчих акт!в УкраТни
щодо децентрал!зацп повноважень з державноТ реестрацп юридичних ос!б,
ф!зичних ос!О - П1дприемц1в та громадських формувань», постанови Каб1нету
Мш1стр1в УкраТни в!д 05 серппя 2015 року № 609 «Про затвердження перелжу
оргашв хпцензування та визнання такими, що втратили чинн!сть, деяких
постанов Кабшету М1н1стр!в УкраТни». в!дповщно до поданоТ заяви,
керуючись с т а п я м и 6.39 Закону УкраТни «Про м1сцев1 державы!
адм1Н1Страци»:

КВидати П'ЯТИПРСЫаЙ ЗАГАЛЬНООСВИНШ ШКОЛ!
1-111СТУПЕН1В БАЛАКЛШСЬКО! РАЙОННО1 РАДИ ХАРК1ВСЬКО1
ОБЛАС'П (1дентиф1кац!йний код юридичноТ особи: 25457730;
м!сцезнаходження юридичноТ особи: 64252, Харк!вська область,
Балаклшський район, селище 1Гятиг!рське, вулиця Шкьчьна, будчнок 4)
л1ценз1ю на осв1тню д1яльн1сть за складником системи осв!ти — повна загальна
середня осв!та; за р!внями осв!ти: початкова осв!та, базова середня осв!та,
проф!льна середня осв!та.

2. П'ЯТИ! 1РСБК1И ЗАГАЛЬНООСВИНШ ШКОЛ1 1-111СТУПЕН1В
БАЛАКЛШСЬКО! РАЙОПНО1 РАДИ ХАРКШСЬКО! ОБЛАСТ1 здшснити
разову плату за видачу л1иенч1Т у розм1р1 10 в1дсотк!в в!д розм!ру
прожиткового м!н1муму для працездатних ос!б, що д!с на день видання



органом лщензування цього розпорядження, на розрахунковий
рахунок 31413511700001. МФО 851011 (код бюджетноТ класиф!кацп -
22010200, призначення платежу плата за лщенз!ю на певш види
господарськоУ д1яльност]) Головного управлшня державно! казначейськоТ
служб и УкраУни в Харювськш облает! (код СДРПОУ 37874947), у строк не
шзшше десяти робочих дн!в з дня оприлюднення в установленому порядку
цього розпорядження.

3. Контроль за в и к о н а н н я м розпорядження покласти
голови обласноУ державноУ адм1н1страц1У Баб1чева А. В.
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