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НАКАЗ

від “ 0 8  ” О / _______20,^67р.
м. Київ

Про здійснення заходів державного 
нагляду (контролю) за додержанням 
вимог ліцензійних умов Товариством 
з обмеженою відповідальністю 
«Дитячий садок Лімпопо»

№ 4

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», постанов 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», від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347), 
розпоряджень голови Київської облдержадміністрації від 10 грудня 2019 року 
№ 716 «Про організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти 
Київської області», від 05 грудня 2019 року № 705 «Про затвердження річного 
плану заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, на 2020 рік», на виконання плану роботи департаменту 
освіти і науки та з метою здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 
додержанням вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок Лімпопо» (далі -  
ТОВ «Дитячий садок Лімпопо»)

НАКАЗУЮ:

1. Утворити комісію з перевірки додержання ТОВ «Дитячий садок 
Лімпопо» (ідентифікаційний код 38733475, місцезнаходження: 08292, Київська 
область, м. Буча, вул. Гмирі, буд. 11 -А) вимог ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у складі згідно з додатком.

2. Комісії:
2.1. Провести планову перевірку додержання вимог ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ТОВ «Дитячий 
садок Лімпопо»

4-7 лютого 2020 року;



2.2. Скласти Акт перевірки додержання вимог ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти ТОВ «Дитячий 
садок Лімпопо»

З. Відділу моніторингу та ліцензування освітньої діяльності (В. Заритов) 
повідомити ТОВ «Дитячий садок Лімпопо» про дату та місце проведення 
планової перевірки додержання вимог ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності у встановленому законодавством порядку.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

07 лютого 2020 року.

Директор департаменту В. Рогова

Виконавець: Завізовано: Надіслано: 
до справи,
ТОВ «Дитячий садок Лімпопо» , 
керівникам структурних підрозділів 
депар таменту освіти і науки

Людмила Кривша Ж. Осипенко
278-23-62 В.Заритов 

T. Шкода 
Н. Бігун 
О.Замрій

і '



Додаток до наказу 
департаменту освіти і науки 
Київської обласної 
державної адміністрації 
від О о /  2020 року №__ __

Склад комісії з перевірки
додержання вимог ліцензійних умов провадження освітніх послуг у сфері 

дошкільної освіти Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Дитячий садок Лімпоио»

Голова Ж. Осипенко - заступник директора департаменту - начальник 
комісії: управління комунальних закладів освіти;

Члени В» Заритов -  начальник відділу моніторингу та ліцензування
комісії: освітньої діяльності департаменту освіти і науки;

С. Невгад -  голов ний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і науки;

То Ш кода -  начальник відділу персоналу, організаційного та 
правового забезпечення департаменту освіти і науки;

Л. К івш арь -  провідний спеціаліст Центру нових інформаційних 
систем і технологій департаменту освіти і науки;

Л» Кривш а -  провідний спеціаліст Центру нових інформаційних 
систем і технологій департаменту освіти і науки.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) за 
дотриманням суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження

освітньої діяльності

Згідно з планом здійснення заходів державного нагляду (контролю), 
затвердженим розпорядженням голови Київської облдержадміністрації 
від 05 грудня 2019 року № 705 «Про затвердження річного плану заходів 
державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, на 2020 рік», у період з 4 по 7 лютого 2020 року буде здійснено 
плановий захід державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 
ліцензійних умов Товариством з обмеженою відповідальністю «Дитячий садок 
Лімпопо» (Ідентифікаційний код 38733475, місцезнаходження: 08292, 
Київська область, м. Буча, вул. Гмирі, буд. 11-А).

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 року 
№ 1187, зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 347, просимо забезпечити присутність 
керівника суб’єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої 
особи під час проведення в установленому законодавством порядку планового 
заходу державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом 
господарювання вимог ліцензійних умов.

від Ю с л ч м л . 2020 року №01

Директор департаменту В. Рогова

Людмила Кривша 
278-23-62
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