
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

08.02.2022                                                                                                      №  43-ОД 

 

 

Про переоформлення ліцензій на 

провадження освітньої діяльно-

сті закладів освіти Сумської 

області  

 

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», «Про освіту», «Про повну зага-

льну середню освіту», постанов 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»,  

від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (зі змінами), розпоряджень голови Сумської обласної дер-

жавної адміністрації від 20.01.2021 № 28-ОД «Про організацію ліцензування 

освітньої діяльності  закладів освіти Сумської області у сфері дошкільної та по-

вної загальної середньої освіти», від 06.10.2021 № 630-ОД «Про внесення змін 

до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  

від 20.01.2021 № 28-ОД», ураховуючи пропозиції та рекомендації комісії з попе-

реднього розгляду та опрацювання документів для внесення пропозицій голові 

Сумської обласної державної адміністрації з питань ліцензування освітньої дія-

льності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти (протокол  

від 21.01.2022 № 4), лист Державної регуляторної служби України 

від 08.12.2021 № 8416/0/20-21, у зв’язку зі зміною найменувань закладів освіти 

Сумської області: 

1. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності закладів  

спеціальної освіти Сумської області відповідно до додатка 1. 

2. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності закладів  

фахової передвищої освіти Сумської області відповідно до додатка 2. 

3. Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

забезпечити розміщення інформації про прийняте рішення про переоформ- 

лення ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти Сумської  



2 

області на офіційних вебсайтах органу ліцензування та Департаменту освіти і  

науки Сумської обласної державної адміністрації. 

4. Це розпорядження може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради 

та/або суду в порядку та у строки, визначені Законом України «Про ліцензування 

видів господарської діяльності» та Кодексом адміністративного судочинства  

України. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника го-

лови Сумської обласної державної адміністрації Бойко О.А. 

 

 

Голова          Дмитро  ЖИВИЦЬКИЙ



Додаток 1  

до розпорядження голови  

Сумської обласної 

державної адміністрації 

«Про переоформлення ліцензій 

на провадження освітньої діяль-

ності закладів освіти Сумської 

області» 

 

 

Заклади спеціальної освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування 

юридичної 

особи 

Код 

юридичної 

особи 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

юридичної 

особи 

Рівень 

освіти 

1 2 3 4 5 

1.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Правдинська 

спеціальна школа» 

23300029 Україна, 42839, Сумська 

область, Охтирський ра-

йон (колишній Велико-

писарівський район), 

село Іванівка, вулиця  

Пушкіна, будинок 2 

Дошкільна, 

початкова, 

базова 

середня 

2.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Улянівська 

спеціальна школа» 

23632917 Україна, 41856, Сумська 

область, Сумський район 

(колишній Білопільський 

район), селище міського 

типу Улянівка, вулиця 

Суворова, будинок 27 

Дошкільна, 

початкова, 

базова  

середня 

3.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Глинська   спе-

ціальна школа» 

22984899 Україна, 42081, Сумська 

область, Роменський ра-

йон, село Глинськ, вули-

ця Партизанська, буди-

нок 12 

Дошкільна, 

початкова, 

базова  

середня 

4.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Конотопська 

спеціальна школа» 

22979042 Україна, 41600, Сумська 

область, місто Конотоп, 

вулиця Міши Немолота, 

будинок 8 

Початкова, 

базова  

середня 

5.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Шалигинська 

спеціальна школа» 

23046045 Україна, 41470, Сумська 

область, Шосткинський 

район (колишній Глухів-

ський район), селище мі-

ського типу Шалигине, 

вулиця Червона, буди-

нок 4 

Початкова, 

базова  

середня 

6.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Косівщинська 

спеціальна школа» 

23826085 Україна, 42342, Сумська 

область, Сумський ра-

йон, село Косівщина, ву-

лиця Шкільна, будинок 6 

Початкова, 

базова  

середня 
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1 2 3 4 5 

7.  Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Лебедин- ський 

навчально-реабілітацій-ний 

центр» 

23052005 Україна, 42200, Сумська 

область, місто Лебедин, 

вулиця Маршала Рибал-

ка, будинок 33 

Початкова, 

базова  

середня 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки директора  

Департаменту освіти і науки     Юрій ХАРЛАМОВ



Додаток 2 

до розпорядження голови  

Сумської обласної 

державної адміністрації 

«Про переоформлення ліцензій 

на провадження освітньої діяль-

ності закладів освіти Сумської 

області» 

 

 

Заклади фахової передвищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування 

юридичної 

особи 

Код 

юридичної 

особи 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

юридичної 

особи 

Рівень 

освіти 

1 2 3 4 5 

1. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Путивльський 

педагогічний фаховий коледж 

імені С.В. Руднєва» 

02137810 Україна, 41500, Сумська 

область, Конотопський 

район, місто Путивль,  

вулиця Маклакова Мико-

ли, будинок 79 

Профільна 

середня 

2. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Лебединський 

педагогічний фаховий коледж 

імені А.С. Макаренка» 

02137826 Україна, 42200, Сумська 

область, місто Лебедин, 

вулиця Тараса Шевчен-

ка, будинок 73 

Профільна 

середня 

3. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумський фа-

ховий медичний коледж» 

02011574 Україна, 40007, Сумська 

область, місто Суми, ву-

лиця Паркова, будинок 4 

Профільна 

середня 

4. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Глухівський 

фаховий медичний коледж» 

02011568 Україна, 41400, Сумська 

область, місто Глухів, ву-

лиця Вознесенська, бу-

динок 1 

Профільна 

середня 

5. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Лебединський 

фаховий медичний коледж 

імені професора М.І. Ситенка» 

02011580 Україна, 42200, Сумська 

область, місто Лебедин, 

вулиця Героїв Майдану, 

будинок 17 

Профільна 

середня 

6. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Шосткинський 

фаховий медичний коледж» 

01204259 Україна, 41100, Сумська 

область, місто Шостка, 

вулиця Марата, будинок 

43 

Профільна 

середня 

7. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Конотопський 

фаховий медичний коледж» 

02011551 Україна, 41600, Сумська 

область, місто Конотоп, 

проспект Червоної Кали-

ни, будинок 3 

Профільна 

середня 

8. Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Сумський фа- 

ховий коледж мистецтв і куль-

тури ім. Д.С. Бортнянського» 

02214797 Україна, 40000, Сумська 

область, місто Суми,  

вулиця Гагаріна, буди-

нок 18 

Профільна 

середня 



 

 

                                                                              2        Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 

9. Сумський державний універ-

ситет 

05408289 Україна, 40007, Сумська 

область, місто Суми, ву-

лиця Р. Корсакова, буди-

нок 2 

 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Класичний 

фаховий коледж Сумського 

державного університету» 

01393102 Україна, 41615, Сумська 

область, місто Конотоп, 

вулиця Садова, будинок 

39 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Конотоп-

ський індустріально-педаго-гі-

чний фаховий коледж Сум-

ського державного універ-си-

тету» 

02500741 Україна, 41600, Сумська 

область, місто Конотоп, 

вулиця М. Немолота, бу-

динок 12 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Шосткин-

ський фаховий коледж імені 

Івана Кожедуба Сумського 

державного університету» 

14027439 Україна, 41100, Сумська 

область, місто Шостка, 

вулиця Інститутська, бу-

динок 1 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Машино-бу-

дівний фаховий коледж Сумсь-

кого державного універ-си-

тету» 

00220078 Україна, 40022, Сумська 

область, місто Суми,  

проспект Шевченка Та-

раса, будинок 17 

Профільна 

середня 

10. Сумський національний аграр-

ний університет 

04718013 Україна, 40021, Сумська 

область, місто Суми,  

вулиця Герасима Кон-

дратьєва, будинок 160 

 

 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Сумський фа-

ховий коледж Сумського наці-

онального аграрного уні-верси-

тету» 

00728701 Україна, 40031, Сумська 

область, місто Суми,  

селище Веретенівка 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Глухівський 

агротехнічний фаховий ко-

ледж Сумського національно-

го аграрного університету» 

44267623 Україна, 41400, Сумська 

область, місто Глухів,  

вулиця Терещенків, бу-

динок 36 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Охтирський 

фаховий коледж Сумського на-

ціонального аграрного уні-вер-

ситету» 

26378210 Україна, 42000, Сумська 

область, місто Охтирка, 

вулиця Сумська, буди-

нок 46 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Путивль-

ський фаховий коледж Сум-

ського національного аграрно-

го університету» 

26378256 Україна, 41500, Сумська 

область, Конотопський 

район, місто Путивль, ву-

лиця Маклакова Мико-

ли, будинок 80 

Профільна 

середня 



 

 

                                                                              3        Продовження додатка 2 
 

1 2 3 4 5 

 для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Маловисто-

ропський фаховий коледж 

імені П.С. Рибалка Сумського 

національного аграрного уні-

верситету» 

26378248 Україна, 42243, Сумська 

область, Сумський район 

(колишній Лебединський 

район), село Малий Ви-

стороп, вулиця Рибалка, 

будинок 1 

Профільна 

середня 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Роменський 

фаховий коледж Сумського на-

ціонального аграрного уні-вер-

ситету» 

26378227 Україна, 42001, Сумська 

область, місто Ромни,  

вулиця Горького, буди- 

нок 56 А 

Профільна 

середня 

11. Глухівський національний пе-

дагогічний університет імені 

Олександра Довженка 

02125527 Україна, 41400, Сумська 

область, місто Глухів, ву-

лиця Києво-Московська, 

будинок 24 

 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Професійно-

педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного 

педагогічного університету 

імені Олександра Довженка» 

26265606 Україна, 41400, Сумська 

область, місто Глухів, ву-

лиця Києво-Московська, 

будинок 51 

Профільна 

середня 

12. Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національ-

ний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

02070884 Україна, 03057, місто 

Київ, проспект Перемоги, 

будинок 54/1 

 

для Відокремленого структур-

ного підрозділу «Роменський 

фаховий коледж Державного 

вищого навчального закладу 

«Київський національний еко-

номічний університет імені Ва-

дима Гетьмана» 

00284032 Україна, 42009, Сумська 

область, місто Ромни,  

вулиця Горького, буди-

нок 250 

Профільна 

середня 

13. Сумський фаховий коледж еко-

номіки і торгівлі 

01788326 Україна, 40022, Сумська 

область, місто Суми,  

вулиця Троїцька, буди- 

нок 37 

Профільна 

середня 

 

 

Керівник апарату       Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

 

Тимчасово виконуючий  

обов’язки директора  

Департаменту освіти і науки     Юрій ХАРЛАМОВ 


