
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ОД А  

Департамент освіти і науки ОДА, від 26 травня 2022 р. №  192 

Про ліцензування освітньої діяльності 

ОСВІТА  

 

Про ліцензування  

освітньої діяльності 
Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", “Про 

ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну 

середню освіту”, “Про дошкільну 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”, від 

30.12.2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності” (зі змінами), розпоряджень Івано-Франківської облдержадміністрації 

від 22.08.2017  № 498 “Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів 

освіти Івано-Франківської області” (зі змінами, внесеними розпорядженням від 

04.11.2021 № 434), від 10.09.2021 № 346 “Про новий склад Ліцензійної комісії з 

ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Івано-Франківської області” та з 

урахуванням рішення Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності 

закладів освіти Івано-Франківської області від  16.05.2022 (протокол № 15): 

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної 

загальної середньої освіти: 

Галицькому ліцею “Академічний” Галицької міської ради Івано-Франківської 

області (ідентифікаційний код юридичної особи: 32567814, вул. Винниченка, буд. 

6, м. Галич, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77100) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “базова середня освіта”; 

“профільна середня освіта”; 

Галицькому ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 23804735, вул. 

Шевченка, буд. 5, м. Галич, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 

77100) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова 

освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Блюдниківському ліцею Галицької міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23804793, вул. Галицька, буд. 50, с. 

Блюдники, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77161) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова 

середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Крилоському ліцею Галицької міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23804882, вул. Шевченка, буд. 16 А, с. 

https://www.if.gov.ua/struktura/departament-osviti-nauki-ta-molodizhnoyi-politiki
https://www.if.gov.ua/tag/osvita


Крилос, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77162) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова 

середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Комарівському ліцею імені Антіна Могильницького Галицької міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 23804876, вул. 

Ворони, буд. 217 В, с. Комарів, Івано-Франківський район, Івано-Франківська 

область, 77164) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: 

“початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Залуквянському ліцею імені Іванни Блажкевич Галицької міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 23804830, вул. 

Шкільна, буд. 7, с. Залуква, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 

77160) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова 

освіта”; “базова середня освіта”, “профільна середня освіта”; 

Верховинському ліцею Верховинської селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20558460, вул. Франка, буд. 7, смт. Верховина, Верховинський 

район, Івано-Франківська область, 78700) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”, “профільна середня 

освіта”; 

Замагорівському ліцею Верховинської селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20558359, присілок Долина Нижня, с. Замагора, Верховинський 

район, Івано-Франківська область, 78720) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”, “профільна середня 

освіта”; 

Івано-Франківському фізико-технічному ліцею-інтернату Івано-Франківської 

обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 13659054, вул. Тополина, 

буд. 6, с. Угорники, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76492) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “базова середня освіта”; 

“профільна середня освіта”; 

Підгірській гімназії Богородчанської селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23805261, вул. Шевченка, буд. 66, с. Підгір'я, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область) у сфері повної загальної середньої освіти на 

освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Ластівецькій гімназії Богородчанської селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23804563, вул. Лесі Українки, буд. 62, с. Ластівці, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область, 77763) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта” та 

у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Ілемнянському закладу дошкільної освіти (дитячий садок) “Перлина Карпат” 

Вигодської селищної ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 22166273, вул. 

Шевченка, буд. 166, с. Ілемня, Калуський район, Івано-Франківська область, 77650) 

у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 



Шевченківському ліцею Вигодської селищної ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20565632, вул. Шевченка, буд. 15, с. Шевченкове, Калуський 

район, Івано-Франківська область, 77556) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”, “профільна середня 

освіта”; 

Підлісківській гімназії Вигодської селищної ради (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 20565709, вул. Шкільна, буд. 8, с. Підліски, Калуський район, Івано-

Франківська область, 77561) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх 

рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Лолинській гімназії Вигодської селищної ради (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 20565603, вул. Франка Івана, буд. 87, с. Лолин, Калуський район, Івано-

Франківська область, 77560) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх 

рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Назавизівському ліцею Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20566117, вул. Грушевського, буд. 53, с. 

Назавизів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78425) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; “профільна середня освіта”; 

Потіцькій початковій школі Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560540, с. Потік, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область, 77015) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітньому рівні “початкова освіта”; 

Черченській гімназії імені братів Лепких Рогатинської міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20560296, вул. 

Шевченка Т., буд. 59, с. Черче, Івано-Франківський район, Івано-Франківська 

область, 77015) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: 

“початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Заланівській гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560652, с. Заланів, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область, 77013) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Рогатинському ліцею “Гімназія імені Володимира Великого” Рогатинської міської 

ради Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 

20561628, вул. Шевченка, буд. 1, м. Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-

Франківська область, 77001) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх 

рівнях: “базова середня освіта”; профільна середня освіта”; 

Лучинецькій гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560764, с. Лучинці, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область, 77046) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта” та у сфері дошкільної 

освіти на рівні “дошкільна освіта”; 



Підгородській гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560497, с. Підгороддя, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область, 77023) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Воскресинцівській гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560630, с. Воскресинці, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область, 77034) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта” та 

у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Фразькій гімназії імені Андрея Шептицького Рогатинської міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20560675, с. Фрага, 

Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77011) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; 

Рогатинському ліцею № 1 Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20561611, вул. Шевченка, буд. 71 А, м. 

Рогатин, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77000) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова 

середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Державному торговельно-економічному університету (ідентифікацій-ний код 

юридичної особи: 44470624, вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156) для Відокремленого 

структурного підрозділу “Коломийський економіко-правовий фаховий коледж 

Державного торговельно-економічного університету” (ідентифікаційний код: 

23925539, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-А, м. Коломия, Івано-Франківська 

область, 78200) у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому рівні 

“профільна середня освіта”; 

Державному торговельно-економічному університету (ідентифікацій-ний код 

юридичної особи: 44470624, вул. Кіото, буд. 19, м. Київ, 02156) для Відокремленого 

структурного підрозділу “Бурштинський торговельно-економічний фаховий 

коледж Державного торговельно-економічного університету” (ідентифікаційний 

код: 38293011, вул. Ольги Басараб, буд. 1, м. Бурштин, Івано-Франківська область, 

77111) у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому рівні “профільна 

середня освіта”; 

Національному університету харчових технологій (ідентифікацій-ний код 

юридичної особи: 02070938, вул. Володимирська, буд. 68, м. Київ, 01033) для 

Відокремленого структурного підрозділу “Івано-Франківський фаховий коледж 

ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій” 

(ідентифікаційний код: 38376658, вул. О. Сорохтея, буд. 43, м. Івано-Франківськ, 

Івано-Франківська область, 76014) у сфері повної загальної середньої освіти на 

освітньому рівні “профільна середня освіта”; 

Івано-Франківському національному медичному університету (ідентифікаційний 

код юридичної особи: 02010758, вул. Галицька, буд. 2, м. Івано-Франківськ, Івано-

Франківська область, 76018) для фахового медичного коледжу Івано-Франківського 



національного медичного університету у сфері повної загальної середньої освіти на 

освітньому рівні “профільна середня освіта”; 

Вищому професійному училищу № 13 м. Івано-Франківська (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 03069529, вул. Пасічна, буд. 10 А, м. Івано-Франківськ, Івано-

Франківська область, 76018) у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому 

рівні “профільна середня освіта”; 

Битківській початковій школі № 2 Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний 

код юридичної особи: 20567772, вул. Промислова, буд. 6, смт. Битків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78430) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітньому рівні “початкова освіта”; 

Битківській початковій школі № 1 Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний 

код юридичної особи: 23925031, вул. Михайлюка, буд. 13, смт. Битків, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78430) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітньому рівні “початкова освіта”; 

Зеленській початковій школі Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23925634, присілок Фентираль, буд. 346 А, с. Зелена, 

Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78433) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітньому рівні “початкова освіта”; 

Білозоринській гімназії Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23925611, вул. Плоснина, буд. 27, с. Білозорина, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 78431) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Максимецькій гімназії Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23923428, с. Максимець, Надвірнянський район, Івано-

Франківська область, 78433) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх 

рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Черниківській гімназії Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20567223, присілок Центр, буд. 706 А, с. Черник, Надвірнянський 

район, Івано-Франківська область, 78433) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Битківському ліцею Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 20567832, вул. Шевченка, буд. 291, смт. Битків, Надвірнянський район, 

Івано-Франківська область, 78430) у сфері повної загальної середньої освіти на 

освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня 

освіта”; 

Пасічнянському закладу дошкільної освіти (ясла-садок) “Лісова казка” 

Пасічнянської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 38026233, 

вул. Софії Галечко, буд. 127, с. Пасічна, Надвірнянський район, Івано-Франківська 

область, 78432) у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Берлогівській гімназії Новицької сільської ради Калуського району Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20561976, вул. 



Левицького, буд. 6, с. Берлоги, Калуський район, Івано-Франківська область, 77630) 

у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; 

“базова середня освіта”; 

Брустурському ліцею Космацької сільської ради Косівського району Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20552724, с. 

Брустури, Косівський район, Івано-Франківська область, 78641) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; “профільна середня освіта”; 

Ліснослобідському закладу дошкільної освіти (дитячий садок) “Сонечко” 

Коршівської сільської ради (ідентифікаційний код юридичної особи: 37042837, вул. 

Центральна, буд. 67, с. Лісна Слобідка, Коломийський район, Івано-Франківська 

область, 78257) у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Узинській гімназії Івано-Франківської міської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20562935, вул. Молодіжна, буд. 14 А, с. Узин, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область, 77434) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Колодіївській гімназії Івано-Франківської міської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20563030, вул. Шепаровича, буд. 2, с. Колодіївка, Івано-

Франківський район, Івано-Франківська область, 77435) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Гвіздецькому ліцею Гвіздецької селищної ради (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 20566873, вул. Івана Франка, буд. 43, смт. Гвіздець, Коломийський район, 

Івано-Франківська область, 78260) у сфері повної загальної середньої освіти на 

освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня 

освіта”; 

Калуському ліцею № 3 Калуської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23922819, вул. Дзвонарська, буд. 4, м. 

Калуш, Івано-Франківська область, 77300) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня 

освіта”; 

Тростянецькому закладу дошкільної освіти (дитячий садок) “Малятко” 

Заболотівської селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 38816964, вул. Франка Івана, буд. 12, с. 

Тростянець, Коломийський район, Івано-Франківська область, 78353) у сфері 

дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Тисменицькому ліцею Тисменицької міської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 20562728, вул. Липова, буд. 9, м. Тисмениця, Івано-Франківський 

район, Івано-Франківська область, 77400) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня 

освіта”; 

Вільшаницькому ліцею Тисменицької міської ради (ідентифікацій-ний код 

юридичної особи: 20562800, вул. Осередок, буд. 103, с. Вільшаниця, Івано-



Франківський район, Івано-Франківська область, 77440) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

“профільна середня освіта”; 

Вікторівській гімназії імені Степана Пушика Галицької міської ради Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 23805203, вул. 

Федика, буд. 347, с. Вікторів, Івано-Франківський район, Івано-Франківська 

область, 77166) у сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: 

“початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Вікторівському ліцею Галицької міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23804801, вул. Федика, буд. 169, с. 

Вікторів, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77166) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова 

середня освіта”; “профільна середня освіта”; 

Космач-Завоялівській гімназії Космацької сільської ради Косівського району Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20552769, вул. 

Завояли, буд. 1, с. Космач, Косівський район, Івано-Франківська область, 78640) у 

сфері повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; 

“базова середня освіта”; 

Космач-Банівській гімназії Космацької сільської ради Косівського району Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20552776, с. Космач, 

Косівський район, Івано-Франківська область, 78640) у сфері повної загальної 

середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Калуському політехнічному фаховому коледжу (ідентифікаційний код юридичної 

особи: 00208781, вул. Богдана Хмельницького, буд. 2, м. Калуш, Івано-Франківська 

область, 77300) у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому рівні 

“профільна середня освіта”; 

Белеївській гімназії Долинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20565537, вул. Центральна, буд. 87, с. 

Белеїв, Калуський район, Івано-Франківська область, 77511) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; 

Вороненківській гімназії Поляницької сільської ради Надвірнянського району 

Івано-Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20556248, с. 

Вороненко, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78592) у сфері 

повної загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова 

середня освіта”; 

Сороківській гімназії Городенківської міської ради (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 23924190, вул. Незалежності, буд. 24 А, с. Сороки, Коломийський 

район, Івано-Франківська область, 78154) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; 

Петранківському закладу дошкільної освіти (дитячий садок) “Калинка” 

Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області (ідентифікаційний код 



юридичної особи: 22165210, вул. Грушевського, буд. 12 А, с. Петранка, Калуський 

район, Івано-Франківська область, 77635) у сфері дошкільної освіти на рівні 

“дошкільна освіта”; 

Нижньострутинському закладу дошкільної освіти (дитячий садок) “Журавлик” 

Рожнятівської селищної ради Івано-Франківської області (ідентифікаційний код 

юридичної особи: 22164653, вул. Грушевського, буд. 138, с. Нижній Струтинь, 

Калуський район, Івано-Франківська область, 77620) у сфері дошкільної освіти на 

рівні “дошкільна освіта”; 

Калуському ліцею № 6 Калуської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 23922788, вул. Василя Стуса, буд. 13, м. 

Калуш, Івано-Франківська область, 77300) у сфері повної загальної середньої освіти 

на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня освіта”; “профільна середня 

освіта”; 

Пуківській гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

(ідентифікаційний код юридичної особи: 20560333, вул. Шевченка Т., буд. 406-А, с. 

Пуків, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77041) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; 

Нижньолипицькій початковій школі Рогатинської міської ради Івано-Франківської 

області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20560385, вул. Лесі Українки, буд. 

95, с. Нижня Липиця, Івано-Франківський район, Івано-Франківська область, 77071) 

у сфері повної загальної середньої освіти на освітньому рівні “початкова освіта” та 

у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

фізичній особі-підприємцю Ангеленюк Наталії Миколаївні (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 3103903147, місце проживання: вул. Академіка 

Сахарова, буд. 27 Б, кв. 84, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018) 

у сфері дошкільної освіти на рівні “дошкільна освіта”; 

Яблуницькому ліцею Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-

Франківської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 20556171, с. 

Яблуниця, Надвірнянський район, Івано-Франківська область, 78592) у сфері повної 

загальної середньої освіти на освітніх рівнях: “початкова освіта”; “базова середня 

освіта”; “профільна середня освіта”. 

2. Здобувачам ліцензії, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії, внести 

плату за видачу ліцензій на рахунок територіального органу Державного 

казначейства у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо 

рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру. Код відомчої ознаки – 40 

(обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації). Код 

бюджетної класифікації за доходами – 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності). 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – департамент освіти і 

науки Івано-Франківської облдержадміністрації (В. Кімакович). 



4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Івано-

Франківської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації (CDTO) Б. Футерка. 

  

  

Голова обласної державної 

адміністрації – начальник 

обласної військової адміністрації                                            Світлана ОНИЩУК  
 


