
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.06.2021 .N'2
1483

Про видачу ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері повної загальної середньої 
освіти (без проходження процедури ліцензування)

• НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ 
«ДОМІНАНТА» (ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ - СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І СТУПЕНЯ - 
СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ ГІМНАЗІЇ* 
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ №204 З ПОГЛИБЛЕНИМ 
ВИВЧЕНІЇ ЯМ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) 
за рівнем профільної середньої освіти

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», статті 43. підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України 
від 05 еершія 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України», від 30 грудня 2015 року № 1187 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», 
розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 10 грудня 2030 року № 1112 «Про питання 
організації управління районами в місті Києві», від 09 червня 2016 року № 406 
«Про ліцензування освітньої діяльності у сферах повної загальної середньої 
освіти та дошкільної освіти» (в редакції розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 03 жовтня 2018 року № 1794):

1. Видати НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ «ДОМІНАНТА» 
(ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ - СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ШКОЛІ І СТУПЕНЯ - СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ ГІМНАЗІЇ- 
СПЕЦІАЛІЗОВ А НІЙ ШКОЛІ №204 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) (ідентифікаційний код 22875220, місцезнаходження: 
Україна. 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 3) ліцензію на



провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за 
рівнем профільної середньої освіти з ліцензованим обсягом 180 осіб 
(без проходження процедури ліцензування) за місцем провадження освітньої 
діяльності: Україна, 02192, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮНОСТІ, будинок 3.

2. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ КОМПЛЕКСУ «ДОМІНАНТА» 
(ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ -  СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ 
ШКОЛІ І СТУПЕНЯ -  СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ ГІМНАЗІЇ -  
СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ №204 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ) не пізніше 10 робочих днів з дня оприлюднення цього 
розпорядження внести на відповідний рахунок територіального органу 
Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів 
бюджету 220 і 1800 згідно з додатком плату за видачу ліцензії, яка становить 
10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на 
день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Київської міської державної адміністрації Мондриївського В. М.

Валентин МОНДРШВСЬКИЙ
Виконувач 

обов’язків голови



Додаток
до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
адміністрації)
від 29 червня 2021 року № 1483

Перелік рахунків територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації
доходів бюджету 22011800 для внесення плати за видачу ліцензії

Же Отримувач Код
отримувача
{СДРПОУ)

Банк
отримувача
(ГУДКСУ)

1 Іомер рахунка Код
класифікації

доходів
бюджету

! іайменування коду 
класифікації 

доходів бюджету

І ГУК у м. Києві 
/Гол ос іївс ьк и й рай он/ 
22011800

<

37993783 Казначейство
України
(ЕАД)

иЛ678999980334179896040026002 22011800 Плата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцеизіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

2 ГУК у м. Києві 
/Дарниці.кий район/ 
22011800

37993783 Казначейство 
У країн и 
(НАМ)

ЇІА918999980334149896040020003 220!1800 1 Ілата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцеизіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

3 ГУК у м. Києві 
/Деснянський район/ 
2201 1800

37993783 Казначейство
України
(НЛП)

ГА188999980334119896040026004 22011800 і Ілата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцеизіатами за



4 ГУК у м. Кш ві
/Ді і і аровсь кий район/
2201 і 800

37993783 Казначейство
України
<ЕАП)

5 ГУК у м. Києві 
/Оболонський район/ 
22011800

37993783 Казначейство
України
(ЕАГІ)

6 ГУ К у м. Києві 
/Печорський район/ 
22011800

>

37993783 Казначейство 
У країни 
(ЕАП)

7 ГУК у М.. Києві 
/Подільський район/ 
22011800

37993783 Казначейство
України
(ЕАП)

8 1.УІС у м. Києві
/С вгі оі 11 и 11 с ь к и й ра йон/ 
22011800

37993783

...... .......... ........... ,,!

Казначейство 
У країни 
(ЕАП)



місцем зді йенєння 
діяльності

11 А 6689999803 34189896040026005 22011800 Плата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцеї шатами за 

місцем здійснення 
діяльності

ЇЇЛ908999980334159896040026006 22011800 Плата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцензіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

УА178999980334129896040026007 22011800 1 Ілата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сшіачуеіі.ся 
ліцензіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

ІА658999980334199896040026008 22011800 Плата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцензіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

(З Л 898999980334169896040026009 22011800 Плаза за ліцензії та 
сертифікати; що 

сплачується 
ліцензіатами за 

місцем здійснення 
діяльності



9 ГУК у м. Києві 
/Солом’яиськніі район/ 
22011800

37993783 Казначейство 
У країни 
(БАЛ)

10 ГУК у м. Києві 
/Шевченківський район/ 
22011800

37993783 Казначейство
України
(ЕДП)

Директор Департаменту освіти і науки

♦



иА338999980334129896040026010 220!1800 Пла ні за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
дацеїшатами за 

місцем здійснення 
діяльності

и Л8189999803 3419989604002601! 22011800 Плата за ліцензії та 
сертифікати, що 

сплачується 
ліцеизіатами за 

місцем здійснення 
діяльності

Олена ФІДЛПЯИ


