
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВЬІА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови О Б Л А С Н О Ї Д Е Р Ж А В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї

I I -03-2019________________  М . Дніпро № Р -І0 4 /о /3 -І9

Про ліцензування провадження 
освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти 
закладів фахової передвищої освіти

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрацїГ’, 
пунктом 1 частини другої статті 6, статтями 1, 13, 14 Закону України “Про 
ліцензування видів господарської діяльності”, підпунктом 6 пункту З 
розділу XII Закону України “Про освіту”, постановами 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” (зі змінами), від ЗО грудня 2015 року № 1187 “Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності” (зі змінами), 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 25 липня 2016 року 
№ Р-528/0/3-16 “Про ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та 
загальної середньої освіти” (зі змінами), на підставі рішення комісії з питань 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та 
загальної середньої освіти (протокол від 04 березня 2019 року № 2):

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти:

1) Державному вищому навчальному закладу “Дніпровський коледж 
залізничного транспорту та транспортної інфраструктури” з ліцензованим 
обсягом 400 осіб (49006, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
проспект Пушкіна, 77 А, ідентифікаційний код 01116118);

2) Дніпровському державному коледжу будівельно-монтажних технологій 
та архітектури з ліцензованим обсягом 500 осіб (49000, Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, вул. Столярова, 8, ідентифікаційний код 04760713);
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3) Дніпровському державному коледжу технологій та дизайну з 
ліцензованим обсягом 350 осіб (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
провулок Ушииського, З, ідентифікаційний код 00301902);

4) Дніпровському державному технікуму енергетичних та інформаційних 
технологій з ліцензованим обсягом 400 осіб (49112, Дніпропетровська область, 
вул. Космонавта Волкова, 6 Б, ідентифікаційний код 00129320);

5) Дніпровському державному технікуму енергетичних та інформаційних
технологій для Курахівської філії Дніпровського державному технікуму 
енергетичних та інформаційних технологій з ліцензованим обсягом 50 осіб 
(місце знаходження юридичної особи: 49112, Дніпропетровська область, 
вул. Космонавта Волкова, 6 Б, ідентифікаційний код 00129320; місце 
провадження освітньої діяльності: 85612, Донецька область, Мар’їнський
район, м. Курахове, проспект Соборний, 14, код ЄДРПОУ ВП 04626966);

6) Дніпровському індо'стріальному коледжу з ліцензованим обсягом 
450 осіб (49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Сергія 
Иігояна, 55, ідентифікаційний код 00193387);

7) Державному навчальному закладу “Дніпровський технолого-
економічнии коледж з ліцензованим оосягом
(49017, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
ідентифікаційний код 00193418);

8) Державному навчальному закладу “Дніпровський 
економічний коледж” з ліцензованим обсягом

450 осіб
Авіаційна, 33,

транспортно- 
500 осіб

(49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Трудових резервів, 4, 
ідентифікаційний код 25004849);

9) Дніпровському політехнічному коледжу з ліцензованим обсягом 
450 осіб (49017, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Івана 
Мазепи, 38, ідентифікаційний код 00208746);

10) Дніпровському технікуму зварювання та електроніки імені
Є.О.Патоиа з ліцензованим обсягом 550 осіб (49044, Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, вул. Володимира Моссаковського, 2 А, ідентифікаційний 
код 00129314); •

11) Коледжу радіоелектроніки з ліцензованим обсягом 400 осіб
(49006, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шмідта, 18, 
ідентифікаційний код 21910232);

12) комунальному закладу вищої освіти “Дніпровський педагогічний 
коледж” Дніпропетровської обласної ради” з ліцензованим обсягом 400 осіб 
(49054, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 83, 
ідентифікаційний код 40717740);

13) Комунальному вищому навчальному закладу “Жовтоводський 
педагогічний коледж” Дніпропетровської обласної ради” з ліцензованим 
обсягом 300 осіб (52206, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, 
вул. Івана Франка, 5, ідентифікаційний код 02132964);

14) Кам’янському державному енергетичному технікуму з ліцензованим 
обсягом 450 осіб (51918, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, 
вул. Енергетиків, 36, ідентифікаційний код 00129337);
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15) Придніпровському державному металургійному коледжу з
ліцензованим обсягом 500 осіб (місце знаходження юридичної особи; 
51934, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 86; місце 
провадження освітньої діяльності: 51934, Дніпропетровська область,
м. Кам’янське, проспект Аношкіна, 86; 51934, Дніпропетровська область,
м. Кам’янське, проспект Василя Стуса, 10, ідентифікаційний код 00193447);

16) закладу вищої освіти “Криворізький будівельний коледж’’ з
ліцензованим обсягом 200 осіб (50051, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Криворіжстапі, 8, ідентифікаційний код 01242840);

17) Криворізькому державному комерційно-економічному технікуму з
ліцензованим обсягом 400 осіб (50042, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг, вул. Курчатова, 13, ідентифікаційний код 01565922);

18) Українському політехнічному технікуму з ліцензованим обсягом 
200 осіб (50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок 
Поштовий, 66, ідентифікаційний код 00193312);

19) Комунальному вищому навчатькому закладу “Нікопольський 
педагогічний коледж” Дніпропетровської. обласної ради” з ліцензованим 
обеягом 300 осіб (53210, Дніпропетровська область, м. Нікополь, 
вул. Станіславського, 7, ідентифікаційний код 40710698).

2. Закладам освіти, що зазначені у пункті 1, здійснити разову штату за 
видачу ліцензії у розмірі, що встановлений чинним законодавством України, 
на розрахунковий рахунок 31417511004001, МФО 899998 (код бюджетної 
класифікації-22010200 , призначення платежу -  плата за ліцензію за певні види 
господарської діяльності, банк отримувача -  Казначейство України (ЕАП) 
Головного управління державної казначейської служби України у Дніпро
петровській області (код ЄДРПОУ 37988155), у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення в установленому порядку цього 
розпорядження.

3. Управлінню інформаційних технологій та електронного урядування 
облдержадміністрації оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації направити до 
відділу “Лівобережний” центру надання адміністративних послуг міста Дніпро 
повідомлення здобувачам ліцензії про прийняте рішення та ліцензії 
на провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження 
покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, котроль -  
на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І.

Голова облдержадміністрації В.М.РЕЗЬПЧЕНКО
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Володимира Антоновича,70, м. Дніпро, 49006, тел. 770-87-42, факс (056) 770-68-00 

e-mail: osvita@adm.dp.gov.ua, http://wwvy.osvita-dnepr.com. Код ЄДРПОУ 25927519

Дніпровський державний технікум 
енергетичних та інформаційних 
технологій

Про результати ліцензування 
провадження освітньої діяльності 
у сфері повної загальної середньої освіти

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що 
відповідно до статті 13 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності” (далі -  Закон), до підпункту 6 пункту З розділу XII “Прикінцеві та 
перехідні положення” Закону України “Про освіту” прийнято рішення про 
видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти 
Дніпровському державному технікуму енергетичних та інформаційних 
технологій для Курахівської філії Дніпровського державного технікуму 
енергетичних та інформаиійних технологій з ліцензованим обсягом 50 осіб 
(місце знаходження юридичної особи: 49112, Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6Б, ідентифікаційний код 00129320; місце 
провадження освітньої діяльності: 85612, Донецька область, Мар’їнський
район, м. Курахове, проспект Соборний, 14, код ЄДРПОУ ВП 04626966), яке 
затверджено розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації 
від 11.03.2019 року № Р-104/0/3-19.

Інформацію про ліцензування розміщено на сайті облдержадміністрації 
https://adm.dp.gov.ua.

Відповідно до статті 14 Закону за видачу ліцензії справляється разова 
плата у розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Дані 
для внесення плати: р/р 31417511004001, отримувач: ГУ УДКСУ у 
Дніпропетровській областіЬзО 10200, ЄДРПУ 37988155, МФО 899998, Банк 
отримувач: Казначейство України “ЕАП”. Призначення платежу: код 22010200 
плата за ліцензію.

Додаток: копія розпорядження голови облдержадміністрації про видачу 
ліцензії, ліцензія.

Директор департаменту Дніпропет] івна адуїінютрація 
Департамеі(Ч)(іві™ і науки

Вих№ 1521/0/211-19 від 14.03.2019

О.В.ПОЛТОРАЦБКИИ
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Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Номер і дата прийняття рішення розпорядження голови
облдержадміністрації
від 11.03.2019 № Р-104/0/3-19

Дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб -  підприємців про - 
видачу ліцензії

Вид господарської 
(повністю або частково)

діяльності освітня діяльність у сфері повної 
загальної середньої освіти за рівнем 
профільної середньої освіти, 
ліцензований обсяг -  50 осіб

Найменування юридичної особи Дніпровський державний технікум 
(її філій, інших відокремлених енергетичних та інформаційних 
підрозділів) технологій для Курахівської філії

Дніпровського державного
технікуму енергетичних та 
інформаційних технологій

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної 00129320
особи код ЄДРПОУ ВП 04626966

Місцезнаходження юридичної особи 49112, Дніпропетровська область,
м. Дніпро, вул. Космонавта 
Волкова, 6Б

Місца^^Шйр^І^^ення освітньої 85612, Донецька область,
дія^^ості,  _  Мар’ їнський район, м. Курахове,

проспект Соборний, 14

В.М.РЕЗНІЧЕНКОі^^дміністрації

Реєстраційний № 0779


