
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

02.11.2018                                              м. Суми                                       №  650-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», листа Міністерства освіти і науки від 13.10.2017 

№ 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про 

освіту»: 

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладам вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації Сумської області, що забезпечують здобуття загальної середньої 

освіти за рівнем профільної середньої освіти відповідно до додатка 1. 

2. За видачу ліцензії справляється плата в розмірі 10 відсотків від розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання органом 

ліцензування цього розпорядження, у строк не пізніше десяти робочих днів з 

дня оприлюднення на порталі електронних сервісів розпорядження про видачу 

ліцензії за зазначеними реквізити рахунків для зарахування  надходжень  плати  

за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності  

відповідно до додатка 2. 

3. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення щодо 

видачі ліцензії на освітню діяльність закладам освіти на офіційних веб-сайтах 

органу ліцензування та Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації  Подопригору М.А. 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

голови                                                                                     В.АКПЄРОВ 

 



Додаток 1 

до розпорядження голови  

Сумської обласної 

державної адміністрації 

02 листопада 2018 року № 650-ОД 

 

Заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Сумської області, що 

забезпечують здобуття загальної середньої освіти за рівнем профільної 

середньої освіти 

 
№ 

з/п 

Найменування 

юридичної особи (для 

структурного підрозділу, 

філії)  

Код згідно з 

ЄДРПОУ 

Місце знаходження 

закладу освіти   

Рівень 

освіти 

 

1 2 3 4 5 

1. Вищий комунальний 

навчальний заклад 

Сумської обласної ради 

«Путивльський педагогіч-

ний коледж  ім. С.В. Руд-

нєва» 

02137810 вулиця Миколи Маклакова, 

будинок 79, місто Путивль, 

Сумська область, 41500 

профільна 

середня 

освіта 

2. Комунальний заклад 

Сумської обласної ради 

«Лебединський педаго-

гічний коледж  

ім. А.С. Макаренка» 

02137826 вулиця Тараса Шевченка, 

будинок 73, місто Лебедин, 

Сумська область, 42200 

профільна 

середня 

освіта 

3. Сумський медичний 

коледж – комунальний 

заклад Сумської обласної 

ради 

02011574 вулиця Паркова, будинок 4, 

місто Суми, Сумська 

область, 40007 

профільна 

середня 

освіта 

4. Глухівське медичне 

училище – комунальний 

заклад Сумської обласної 

ради 

02011568 вулиця Вознесенська, 

будинок 1, місто Глухів, 

Сумська область, 41400. 

профільна 

середня 

освіта 

5. Лебединське медичне 

училище ім. професора 

М.І. Сітенка – комуналь-

ний заклад Сумської 

обласної ради 

02011580 вулиця Героїв Майдану, 

будинок 17, місто Лебедин, 

Сумська область, 42200 

профільна 

середня 

освіта 

6. Вищий комунальний 

навчальний заклад 

«Шосткинське медичне 

училище» Сумської 

обласної ради 

01204259 вулиця Марата,будинок 43, 

місто Шостка, Сумська 

обдасть,41100 

профільна 

середня 

освіта 

7. Конотопське медичне 

училище – комунальний 

заклад Сумської обласної 

ради 

02011551 проспект Червоної Калини, 

будинок 3, місто Конотоп, 

Сумська область, 41 600 

профільна 

середня 

освіта 

8. Сумський державний 

університет 

05408289 вулиця Римського 

Корсакова, будинок 2,   

 



2 

Продовження  додатка  

 
1 2 3 4 5 

місто Суми, 

Сумська область, 40030 

для Політехнічного 

технікуму Конотопського 

інституту Сумського 

державного університету 

01393102 вулиця Садова, будинок 39, 

місто Конотоп, Сумська 

область, 41615 

профільна 

середня 

освіта 

для Індустріально-

педагогічного технікуму 

Конотопського інституту 

Сумського державного 

університету 

02500741 вулиця М. Немолота, 

будинок 12, 

м. Конотоп, 

Сумська область, 41600 

профільна 

середня 

освіта 

для Хіміко-технологічного 

коледжу ім. Івана 

Кожедуба Шосткинського 

інституту Сумського 

державного університету 

14027439 вулиця Інститутська, 

будинок 1, місто Шостка, 

Сумська область, 

41100 

профільна 

середня 

освіта 

для Машинобудівного 

коледжу Сумського 

державного університету 

00220078 проспект Т.Шевченка, 

будинок 17,  місто 

Суми,40022 

профільна 

середня 

освіта 

9. Сумський національний 

аграрний університет 

04718013 вулиця Герасима 

Кондратьєва, будинок 160, 

місто Суми, 

Сумська область, 40021 

 

для Коледжу Сумського 

національного аграрного 

університету 

00728701 селище Веретенівка, 1, 

місто Суми, Сумська 

область, 40031 

профільна 

середня 

освіта 

для Глухівського коледжу 

Сумського національного 

аграрного університету 

39280553 вулиця Терещенків, 

будинок 36, місто Глухів, 

Сумська область, 41400 

профільна 

середня 

освіта 

для Охтирського коледжу 

Сумського національного 

аграрного університету 

26378210 вулиця Сумська, 

будинок 46, м. Охтирка, 

Сумська область,  42700 

профільна 

середня 

освіта 

для Путивльського 

коледжу Сумського 

національного аграрного 

університету 

26378256 вулиця Миколи Маклакова, 

будинок 80, місто Путивль, 

Сумська область, 41500 

профільна 

середня 

освіта 

для Маловисторопського 

коледжу ім. П.С. Рибалка 

Сумського національного 

аграрного університету 

26378248 вулиця П.С.Рибалка,  

будинок 1, 

село Малий Вистороп, 

Лебединський район, 

Сумська область, 42243 

профільна 

середня 

освіта 

для Роменського коледжу 

Сумського національного 

аграрного університету 

26378227 вул. Горького, 56А, 

місто Ромни, 

Сумська область, 42001 

профільна 

середня 

освіта 

10. Національний університет 

харчових технологій  

02070938 вулиця Володимирська, 

будинок 68, місто Київ, 

01033 

 

для Сумського коледжу 

харчової промисловості 

26440067 вулиця Ярослава Мудрого, 

будинок 60, місто Суми, 

профільна 

середня 
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Продовження  додатка  

 
1 2 3 4 5 

Національного універси-

тету харчових технологій  

40009 освіта 

11. Державний вищий 

навчальний заклад 

«Київський національний 

економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана» 

02070884 Проспект Перемоги 

будинок 54/1, місто Київ, 

03057 

 

 

для Роменського коледжу 

Державного вищого 

навчального закладу 

«Київський національний 

економічний університет 

ім. Вадима Гетьмана» 

00284032 вулиця Горького, 

будинок 250, місто Ромни, 

Сумська область, 42009 

профільна 

середня 

освіта 

12. Глухівський національний 

педагогічний університет 

ім. Олександра Довженка 

02125527 вулиця Києво-Московська 

будинк 24, місто Глухів, 

Сумська область, 41400 

 

для Професійно-

педагогічного коледжу 

Глухівського національ-

ного педагогічного 

університету ім. Олексан-

дра Довженка 

26265606 вулиця Києво- 

Московська, будинок 51, 

місто Глухів, 

Сумська область, 41400 

 

профільна 

середня 

освіта 

13. «Сумське вище училище 

мистецтв  і   культури  

ім. Д.С. Бортнянського» 

комунальний вищий 

навчальний заклад 

Сумської обласної ради 

02214797 вулиця Гагаріна, 

будинок 18, місто Суми, 

40000 

профільна 

середня 

освіта 

14. Сумський будівельний 

коледж 

01275986 вулиця Петропавлівська, 

будинок 108, місто Суми, 

Сумська область, 40021 

профільна 

середня 

освіта   

 

 

Керівник апарату                                                     Д. ЖИВИЦЬКИЙ 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки                                                                   В. ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 


