
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДШШСТАРЩЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

08.04.2019 № 233 

Про отримання комунальними 

закладами дошкільної та загальної 

середньої освіти Черкаської області 

ліцензії на провадження освітньої 

діяльності без проходження 

процедури ліцензування 

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, 

Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності“, підпункту 6 

пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про освіту“, 

постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 „Про затвердження 

переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України“ та від 30.12.2015 №1187 „Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності“, розпорядження обласної 

державної адміністрації від 29.03.2016 № 146 „Про ліцензійну діяльність“ (зі 

змінами): 

1. Затвердити перелік комунальних закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти Черкаської області, що діяли на день набрання чинності Закону України „Про 

освіту“, щодо отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності без 

проходження процедури ліцензування, що додається. 

2. Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 

забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті 

управління. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на 

управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації. 

Голова О. ВЕЛЬБІВЕЦЬ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Розпорядженням      

Черкаської обласної  

            державної адміністрації 

08.04.2019 №233 

ПЕРЕЛІК 

комунальних закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти Черкаської області, що діяли на день набрання чинності Закону України 

„Про освітє”, щодо отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

без проходження процедури ліцензування 

№ з/п Назва закладу освіти 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Дата 

державної 

реєстрації 

Місце знаходження 

закладу/місце провадження 

освітньої діяльності 

За рівнями освіти з 

ліцензованим 

обсягом (осіб) 

Город ищенський район 
1. Городищенський дошкільний 

навчальний заклад № 1 

„Джерельце44 Городищенської 

районної ради 

25922597 11.12.2000 вулиця Фізкультурна, 11, місто 

Городище, Черкаська область, 

19501 

дошкільна освіта 

2. 

Городищенський дошкільний 

навчальний заклад № 2 „Зірочка“ 

Городищенської районної ради 

25922580 04.06.1996 вулиця Грушевського, 36, місто 

Городище, Черкаська область, 

19500 

дошкільна освіта 

3. Городищенський дошкільний 

навчальний заклад № 3 

„Веселка“ Городищенської 

районної ради 

25922605 

 

04.06.1996 вулиця Макаренка, 1, місто 

Городище, Черкаська область, 

19500 

дошкільна освіта 

4. Вільшанський дошкільний 25922574 04.06.1996 вулиця Шевченка, 43, дошкільна освіта 



 

Корсунь-Шевченківський район 

 

  

  

346. Корсунь-Шевченківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Корсунь- 

Шевченківської районної ради 

Черкаської області 

33460598 20.06.1996 вулиця Академіка О. А. 

Захаренка, 4, Корсунь- 

Шевченківський район, 

Черкаська область, 19402 

початкова загальна  

освіта - 300;  

базова загальна 

 середня освіта - 500; 

повна загальна середня 

освіта - 100 
347. Корсунь-Шевченківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Корсунь- 

Шевченківської районної ради 

Черкаської області 

33246627 20.06.1996 вулиця Благовісна, 38, 

Корсунь-Шевченківський 

район, Черкаська область, 

19402 

початкова загальна 

 освіта - 300;  

базова загальна  

середня освіта - 560;  

повна загальна середня  

освіта - 100 
348. Корсунь-Шевченківська 

загальноосвітня  

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 5  

з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

імені Героя Радянського Союзу 

М. С. Дяченка  

Корсунь-Шевченківської 

районної ради  

Черкаської області 

33460671 20.06.1996 вулиця Костомарова, 29, 

Корсунь-Шевченківський 

район, Черкаська область, 

19402 

початкова загальна освіта 

- 160; базова загальна 

середня освіта - 240; 

повна загальна середня 

освіта - 50 

349. Корсунь-Шевченківський  

ліцей Корсунь- Шевченківської 

районної 

25769782 14.12.1999 вулиця Благовісна, 43-А,  

місто Корсунь- 

Шевченківський, Корсунь- 

базова загальна  

середня освіта - 170; 

повна загальна 


