
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 
10.12.2018                                              м. Суми                                       №  742-ОД 
 
 
Про видачу ліцензій на 
освітню діяльність закладів 
освіти 

  

 
Відповідно до статей  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 професійної 
(професійно-технічної) освіти 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.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Сумської обласної державної адміністрації  Акпєрова В.В.  
 
Голова                                                                                       М.КЛОЧКО 



Додаток 1 
до розпорядження голови  
Сумської обласної 
державної адміністрації 

 
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області,  

що забезпечують здобуття загальної середньої освіти за рівнем 
 профільної середньої освіти 

 
№ 
з/п 

Найменування 
юридичної особи    

Код згідно з 
ЄДРПОУ 

Місце знаходження 
закладу освіти   

Рівень 
освіти 

1 2 3 4 5 
1. Державний навчальний 

заклад «Сумський хіміко-
технологічний центр 
професійно-технічної 
освіти» 

02547352 вулиця Прокоф’єва, 
будинок 38, місто Суми, 
Сумська область, 40016 

профільна 
середня 
освіта 

2. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Сумський центр 
профе-сійно-технічної 
освіти» 

02547406 вулиця Олександра Шапа-
ренка, будинок 7, місто 
Суми, Сумська область, 
40004 

профільна 
середня 
освіта 

3. Державний професійно–
технічний навчальний 
заклад «Свеський профе-
сійний аграрний ліцей» 

02547458 вулиця Грушевського, 
будинок 9, смт Свеса, 
Ямпільський район, 
Сумська область, 41226  

профільна 
середня 
освіта 

4. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Конотопське вище 
професійне училище» 

02547493 вулиця 6 Вересня,  
будинок 1, місто Конотоп,  
Сумська область, 40022 

профільна 
середня 
освіта 

5. Державний навчальний 
заклад «Білопільське вище 
професійне училище» 

02547470 вулиця Клубна, будинок 6, 
місто Білопілля, Сумська 
область, 41800 

профільна 
середня 
освіта  

6. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Сумське вище 
професійне училище 
будівництва і дизайну» 

02547323 вулиця Охтирська,  
будинок 28, місто Суми, 
Сумська область, 40007 

профільна 
середня 
освіта 

7. Державний навчальний 
заклад «Охтирський центр 
професійно-технічної 
освіти» 

05537561 вулиця Незалежності, 
будинок 17, місто Охтирка, 
Сумська область, 42700 

профільна 
середня 
освіта 

 8. Державний професійно–
технічний навчальний 
заклад «Конотопський 
професійний ліцей» 

02547412 вулиця Тургенєва,  
будинок 30, місто Конотоп,  
Сумська область, 41600 

профільна 
середня 
освіта 

 9. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Путивльський 
професійний ліцей» 

02547429 вулиця Богдана Хмель-
ницького, будинок 20, 
 місто Путивль,  
Сумська область 41500 

профільна 
середня 
освіта   
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Продовження  додатка 1  
 

1 2 3 4 5 
10. Державний навчальний 

заклад «Сумське вище 
професійне училище 
будівництва та авто-
транспорту» 

02549411 провулок Гетьманський, 
будинок 12, місто Суми, 
Сумська область, 40013 

профільна 
середня 
освіта 

11. Державний навчальний 
заклад «Сумський центр 
професійно-технічної 
освіти харчових техно-
логій, торгівлі та 
ресторанного сервісу» 

02547286 вулиця Роменська,  
будинок 96, місто Суми, 
Сумська область, 40002 

профільна 
середня 
освіта 

12. Державний навчальний 
заклад «Шосткинський 
центр професійно-тех-
нічної освіти» 

36080007 вулиця Гагаріна,  
будинок 21, місто Шостка, 
Сумська область, 41100 

профільна 
середня 
освіта 

13. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Роменське вище 
професійне училище» 

02547369 вулиця Коржівська, 
будинок 44, місто Ромни, 
Сумська область, 42000 

профільна 
середня 
освіта 

14. Державний навчальний 
заклад «Глухівське вище 
професійне училище» 

02547317 вулиця Есманський шлях, 
будинок 17А, місто Глухів, 
Сумська область, 41400 

профільна 
середня 
освіта 

15. Державний навчальний 
заклад «Сумське міжре-
гіональне вище профе-
сійне училище» 

02547501 проспект Курський, 
будинок 141, місто Суми, 
Сумська область, 40031 

профільна 
середня 
освіта 

16. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Шосткинське 
вище професійне учи-
лище» 

05537526 вулиця Воронізька,  
будинок 38, місто Шостка, 
Сумська область, 41100 
 

профільна 
середня 
освіта 

17. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Конотопське 
професійно-технічне учи-
лище» 

05537555 вулиця Будівельників, 
будинок 24, місто Конотоп,  
Сумська область, 41600 

профільна 
середня 
освіта 

18. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Кролевецьке вище 
професійне училище» 

02973103 вулиця 8 Березня,  
будинок 36,  
місто Кролевець,  
Сумська область, 41300 

профільна 
середня 
освіта 

19. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Реутинський 
професійний аграрний 
ліцей» 

02547257 вулиця Романова,  
будинок 1, село Реутинці, 
 Кролевецький район,  
Сумська область, 
41343 

профільна 
середня 
освіта 

20. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Конотопський 
професійний аграрний 

02547333 вулиця Заводська,  
будинок 68,  
селище Заводське, 
Конотопський район,  

профільна 
середня 
освіта 
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1 2 3 4 5 
ліцей» Сумська область, 41630 

21. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Лебединське вище 
професійне училище 
лісового господарства» 

02547346 вулиця 19 Серпня, 
будинок 61, місто Лебедин, 
Сумська область, 42200 

профільна 
середня 
освіта 

22. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Хотінський про-
фесійний аграрний ліцей»  

02547263 вулиця Соборна,  
будинок 32, смт Хотінь, 
Сумський район, Сумська 
область, 42320 

профільна 
середня 
освіта 

23. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Глинський про-
фесійний аграрний ліцей» 

02547234 вулиця Роменська,  
будинок 14, село Глинськ, 
Роменський район, 
Сумська область, 42081 

профільна 
середня 
освіта 

24. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Зноб-Новгород-
ський професійний 
аграрний ліцей» 

02547464 вулиця Планова, 
будинок 18, смт Зноб-
Новгородське, Середино-
Будський район, Сумська 
область, 41022 

профільна 
середня 
освіта 

25. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Синівський про-
фесійний аграрний ліцей» 

02547300 вулиця Миру, будинок 2, 
село Синівка, 
Липоводолинський район, 
Сумська область, 42533 

профільна 
середня 
освіта 

26. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Недригайлівське 
вище професійне учи-
лище» 

05537590 вулиця Шмідта,  
будинок 28,  
смт Недригайлів, Сумська 
область, 42100 

профільна 
середня 
освіта 

27. Державний професійно-
технічний навчальний 
заклад «Краснопільське 
професійно-технічне 
училище» 

03072081 вулиця Вокзальна,  
будинок 37,  
смт Краснопілля, 
Сумська область, 42400 

профільна 
середня 
освіта 

 
 
Керівник апарату                                                     Д. ЖИВИЦЬКИЙ 
 
 
Директор Департаменту 
освіти і науки                                                                   В. ГРОБОВА 
 
 


