
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
       ___________________                    Львів                           № ________________

Про видачу ліцензії на освітню діяльність
закладу дошкільної освіти 
"Центр розвитку дитини 
"Львівська дитяча академія"

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про освіту", 
"Про дошкільну освіту", постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015  
№ 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" і                     
від 30.12.2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти", розпорядження голови 
облдержадміністрації від 14.08.2017 № 737/0/5-17 "Про затвердження порядку 
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Львівської області", листа 
Державної регуляторної служби України від 17.02.2017 № 1006/0/20-17, 
розглянувши подання департаменту освіти і науки облдержадміністрації                    
від 11.11.2019 № 08-06/2100

З О Б О В ' Я З У Ю:

1. Видати ліцензію на освітню діяльність у сфері дошкільної освіти 
(навчання гри в шахи) закладу дошкільної освіти "Центр розвитку дитини 
"Львівська дитяча академія" (ідентифікаційний код юридичної особи 58893803, 
місцезнаходження: м. Львів, вул. Сихівська, 26, кв. 60, місця провадження 
діяльності: 
м. Львів, вул. Пасічна, 94 (ЗДО № 52),
м. Львів, вул. Щурата, 2 (ЗДО № 14),
м. Львів, вул. Панча, 16 (ЗДО № 31),
м. Львів, вул. Трильовського, 10 (ЗДО № 40),
м. Львів, вул. Липи, 33 (ЗДО № 57),
м. Львів, вул. Мазепи, 15а (ЗДО № 150),
м. Львів, вул. Масарика, 7 (ЗДО № 167),
м. Львів, вул. Кульпарківська, 182 (ЗДО № 168),
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м. Львів, вул. Антоненка-Давидовича, 11 (ЗДО № 175),
м. Львів, вул. Кавалерідзе, 13 (ЗДО № 181),
м. Львів, вул. Чигиринська, 17 (ЗДО № 187),
м. Львів, вул. Зубрівська, 9 (ЗДО № 17),
м. Львів, вул. Китайська, 6а (ЗДО "Веселка")
ліцензованим обсягом у кожному закладі дошкільної освіти 15 осіб.

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження на офіційному вебсайті Львівської 
обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
функціональних обов'язків.

Голова                                                                                          М. МАЛЬСЬКИЙ


