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XapKiB

Nь 575

Про видачу лiцензii

КОМУНАЛЬНОМУ ЗЖЛАДУ
<XAPKIBсьKA сАнАторнА школАлъ
xAPKIBcbKoi оБлАсноi рАд{

11>

Вiдповiдно до статгi 4З, пiдпункту б пункry 3 роздiпу ХII Прикiнцевi та
перехiднi положенЕя Закону Украihи <Про ocBiry>, статей']., |З, 14 Закону
УкраiЪи кПро лiцензуванЁя видiв господарськоi дiяпьностi>, пiдпункту 5
пункту 2 роздirry II Прикiнцевi та перехiднi попоження Закону Украiни <Про

змiн до Закону УкраrЪи кПро державну реестрацiю юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприемцiв> та деяких iнших зЕконодавчик aKTiB Украlни щодо
децентралiзацii повноважень з державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних
BHeceHHrI

осiб-пiдприемцiв та |ромадських формувань>l, постанови Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 05 серпня 2015 року }l! 609 <Про затвердження перелiку органiв
лiцензування та визнанtUI такими, що втатили чиннiсть, деяких постанов
Кабiнету MiHicTpiB Украiнп>, вiдповiдно до поданоi заJIви, кер}ючись статтями
6, 39 Закону Украihи <<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii):

l. Видати KOMYFIAJЬHOMY ЗАКЛАДУ (XAPKIBCЬKA CA]IATOPHA
шкоJIА Ns ll) хАркIвсъкоi оБJIАСноi РАД4 (iдентифiкачiйний код
юридичвоi особи: 24481636; мiсцезнаходrкеннrl юридичноТ особи: б1047,
XapKiBcbKa область, MicTo XapKiB, вулиця Електровозна, будинок З-А) лiцензiю
на освiтню дiяльнiсть за складником систем}t освiти - повЕа заIаJIьна середня
ocBiTa; за рiвнями освiти - початкова ocBiTa, базова середня ocBiTa.

2. КОМУ}IАJЪНОМУ ЗАКJIАДУ KXAPKIBCЬKA CAHATOP}IA l1IКОЛА

Ns l l> XAPKIBCЬKOI ОБJIАСНОi РАД4 здiйснити разову плату за
видачу лiцензii за кожЕим piBHeM у сферi повноi загыtьноТ середньоi освiти у
розмiрi l0 вiдсоткiв вiд розмiру црожиткового MiHiMyMy для працездатних осiб,
що дiе на день видан}Ul органом лiцензування цього розпорядження, на
розрахунковий рахунок UА7489999800000314lЗ51 1020001 (код класифiкацii
доходiв бrоджеry - 220l0200, призначення ппатежу - плата за лiцензiю на певнi
види господарськоi дiяльностi) l-оловного управлiння державноi казначейськоТ
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служби УкраiЪи в Харкiвськiй областi (код СДПОУ З78'14947), банк
отримувача - казначейство Украihи (ЕДII), у строк не пiзнiше десяти робочих
днiв з дня оприJIюднення в установленому порядку цього розпорядження.

З. Контроль за викоЕанням розпорядженЕrI покJIасти на заступника голови
обласноi державноi адмiнiстрацii Анатолiя БАБIЧЕВА.

Перший заступцик
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