
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

  

11.04.2018                                                м.Суми                            №  235-ОД 

  

Про видачу ліцензій на освітню 

діяльність закладів освіти 

Відповідно до статтей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

статті 43 підпункту 6 пункту 3 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 «Про 

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

деяких постанов Кабінету Міністрів України»: 

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної освіти Сумської 

області відповідно до додатка 1. 

2. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам загальної середньої освіти 

Сумської області відповідно до додатка 2. 

3. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам дошкільної та загальної середньої 

освіти (навчально-виховним комплексам) Сумської області відповідно до додатка 

3. 

4. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо видачі ліцензії на 

освітню діяльність закладам дошкільної і загальної середньої освіти на офіційних 

веб-сайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

Сумської обласної державної адміністрації Подопригору М.А. 

Голова Сумської обласної 

державної адміністрації                                                          М.О. Клочко 

1. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок)  № 15 

«Перлинка»м.Суми 

21116422 
вул. Нахімова, буд. 

17,м.Суми, 40009 
дошкільна 

2. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 16 

23633015 
проспект Михайла Лушпи, 

буд. 45,м.Суми, 40035 
дошкільна 



«Сонечко»м.Суми 

3. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла- 

садок) № 17 «Радість»м. 

Суми 

21123675 

проспект. Михайла Лушпи, 

буд. 37,м.Суми, 40035 

  

дошкільна 

4. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (центр 

розвитку дитини) № 18 

«Зірниця» Сумської міської 

ради 

23294257 

проспект Михайла Лушпи, 

буд. 13,м.Суми, 40035 

  

дошкільна 

5. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 19 «Рум’янек»м. 

Суми 

23050519 

проспект Михайла Лушпи, 

буд. 3,м.Суми, 40035 

  

дошкільна 

6. 

Сумський спеціальний 

дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 20 

«Посмішка» м.Суми 

31548151 

вул. Лучанська, буд. 

27,м.Суми, 40022 

  

дошкільна 

7. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 21 

«Волошка»м.Суми 

23296316 

вул. Данила Галицького, 

буд. 51,м.Суми, 40009 

  

дошкільна 

8. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 22 

«Джерельце»м.Суми 

31499492 

вул. Ковпака, буд 

.25,м.Суми, 40031 

  

дошкільна 

9. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 23 «Золотий 

ключик» м.Суми 

31499822 

вул. Ковпака, буд. 

27,м.Суми, 40031 

  

дошкільна 

10. 

Сумський санаторний 

дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 24 

«Оленка» м.Суми 

23294197 

вул. Пушкіна, буд. 

49а,м.Суми, 40009 

  

  

дошкільна 

11. 

Сумський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок) № 25 

«Білосніжка»м.Суми 

31499602 

вул. Лесі Українки, 

буд.2/1,м.Суми, 40020 

  

дошкільна 

        
 

  

 


