
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23.12.2021 Миколаїв № 65ГЦ >_

Про ліцензування освітньої 
діяльності

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 6, 7, 13, 14, 16 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», статті 43, пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про освіту», статті 45 Закону України 
«Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності», враховуючи протокол засідання комісії з 
питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері позашкільної, 
дошкільної та повної загальної середньої освіти Миколаївської області від 
20 грудня 2021 року № 6/12/2021:

1. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
повної загальної середньої освіти ліцензіатам:

1) Миколо-Гулаківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Казанківської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26116734) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 243 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Миколо-Гулаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Казанківської селищної ради 
Миколаївської області» (ідентифікаційний код 26116734, місце провадження 
освітньої діяльності: вулиця Шкільна, будинок 20, село Миколо-Гулак, 
Баштанський район, Миколаївська область, 56023);

2) Новолазарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Казанківської 
районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 26116817) за 
рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої 
освіти, видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 
05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 244 пункту 1), у зв'язку із зміною 
найменування закладу на «Новолазарівська загальноосвітня школа
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І-ІІІ ступенів Казанківської селищної ради Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 26116817, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Центральна, будинок 1, село Новолазарівка, Баштанський район, 
Миколаївська область, 56042);

3) Казанківській гімназії № 2 Казанківської селищної ради Миколаївської
області (ідентифікаційний код 26116869) за рівнями початкової освіти, базової 
середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови
облдержадміністрації від 08 лютого 2021 року № 57-р (підпункт 2 пункту 2), у 
зв'язку із зміною найменування закладу на «Казанківська гімназія № 2 
Казанківської селищної ради Миколаївської області імені Дмитра Кременя» 
(ідентифікаційний код 26116869, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Миру, будинок 245, селище міського типу Казанка, Баштанський район, 
Миколаївська область, 56002);

4) Веснянській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Веснянської
сільської ради Миколаївського району Миколаївської області
(ідентифікаційний код 26086507) за рівнями початкової освіти, базової 
середньої освіти, профільної середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 340 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Веснянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської 
сільської ради Миколаївського району Миколаївської області»
(ідентифікаційний код 26086507, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Степова, будинок 28 А, селище Весняне, Миколаївський район, 
Миколаївська область, 57134);

5) Зеленоярському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26030085) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 260 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Зеленоярський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївського 
району Миколаївської області» (ідентифікаційний код 26030085, місце 
провадження освітньої діяльності: вулиця Шкільна, будинок 1 А, селище 
Зелений Яр, Миколаївський район, Миколаївська область, 57136);

6) Кир'яківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26086358) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 261, пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Кир'яківський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївського 
району Миколаївської області» (ідентифікаційний код 26086358, місце
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провадження освітньої діяльності: вулиця Центральна, будинок 6, село
Кир'яківка, Миколаївський район, Миколаївська область, 57125);

7) Кривобалківському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26086453) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 263 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Кривобалківський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради
Миколаївського району Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 26086453, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Миру,
будинок 18, село Крива Балка, Миколаївський район, Миколаївська область, 
57115);

8) Надбузькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Веснянської сільської 
ради Миколаївського району Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26086298) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року 
№ 185-р (підпункт 341 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Надбузький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Веснянської 
сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 26086298, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Павла Глазового, будинок 1, селище Надбузьке, Миколаївський район, 
Миколаївська область, 57130);

9) Петрівському закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26087228) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року 
№ 185-р (підпункт 264 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Петрівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Веснянської 
сільської ради Миколаївського району Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 26087228, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Василя Бондаренка, будинок 6, село Петрівка, Миколаївський район, 
Миколаївська область, 57135);

10) ГІетровосолониському закладу загальної середньої освіти І ступеня 
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26086370) за рівнем початкової освіти, видану на підставі розпорядження 
голови облдержадміністрації від 12 червня 2019 року № 200-р (підпункт З 
пункту 2), у зв'язку із зміною найменування закладу на «Петровосолониський 
заклад загальної середньої освіти І ступеня Веснянської сільської ради 
Миколаївського району Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 26086370, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Шкільна, 
будинок 15, село Петрово-Солониха, Миколаївський район, Миколаївська 
область, 57127);
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11) Шуринському закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Миколаївської районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 26086312) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 267 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «туринський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Веснянської сільської ради Миколаївського 
району Миколаївської області» (ідентифікаційний код 26086312, місце 
провадження освітньої діяльності: вулиця Шкільна, будинок 37, село Шурине, 
Миколаївський район, Миколаївська область, 57171);

12) Михайло-Ларинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вітовської 
районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 26086816) за 
рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої 
освіти, видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 
06 червня 2019 року № 185-р (підпункт 207 пункту 1), у зв'язку із зміною 
найменування закладу на «Михайло-Ларинський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної ради Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 26086816, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Шкільна, будинок 30, село Михайло-Ларине, Миколаївський район, 
Миколаївська область, 57222);

13) Грейгівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Вітовської районної 
ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 26086737) за рівнями 
початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти, 
видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 06 червня 
2019 року № 185-р (підпункт 204 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування 
закладу на «Грейгівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Воскресенської селищної ради Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 26086737, місце провадження освітньої діяльності: вулиця 14 Гвардійської 
дивізії, будинок 3, село Грейгове, Миколаївський район, Миколаївська область, 
57223);

14) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992557) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 92 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № 1 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний
код 25992557, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Лейтенанта 
Шмідта, будинок 25, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська 
область, 55213) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем 
профільної середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;

15) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
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код 25992652) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 101 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № 2 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний
код 25992652, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Валерія Чкалова, 
будинок 19, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55213) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем профільної 
середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;

16) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № З
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992623) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 93 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № З 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний
код 25992623, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Олени Пчілки, 
будинок 149, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55202) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем профільної 
середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;

17) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 ім. Героя 
Радянського Союзу Я. М. Лобова Первомайської міської ради Миколаївської 
області (ідентифікаційний код 25992669) за рівнями початкової освіти, базової 
середньої освіти, профільної середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 102 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Первомайська гімназія № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради 
Миколаївської області» (ідентифікаційний код 25992669, місце провадження 
освітньої діяльності: вулиця Одеська, будинок 109, місто Первомайськ, 
Первомайський район, Миколаївська область, 55212) та звузити провадження 
освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти на підставі заяви 
ліцензіата;

18) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992600) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 95 пункту 1), у 
зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № 5 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний
код 25992600, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Корабельна, 
будинок 4 А, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55210) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем профільної 
середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;
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19) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 25992592) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 96 пункту 1), у 
зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № 6 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 25992592, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Павла Тичини, 
будинок 50, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55210) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем профільної 
середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;

20) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 7
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992586) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року 
№ 185-р (підпункт 97 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Первомайська гімназія № 7 Первомайської міської ради Миколаївської 
області» (ідентифікаційний код 25992586, місце провадження освітньої 
діяльності: вулиця 1 Травня, будинок 52, місто Первомайськ, Первомайський 
район, Миколаївська область, 55209);

21) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 8
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992570) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року 
№ 185-р (підпункт 98 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Первомайська гімназія № 8 Первомайської міської ради Миколаївської 
області» (ідентифікаційний код 25992570, місце провадження освітньої 
діяльності: вулиця Миколи Гуцаленка, будинок 106, місто Первомайськ, 
Первомайський район, Миколаївська область, 55213);

22) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9
Первомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний
код 25992563) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 99 пункту 1), у 
зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська гімназія № 9 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 25992563, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Юності, 
будинок 7, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55203) та звузити провадження освітньої діяльності за рівнем профільної 
середньої освіти на підставі заяви ліцензіата;

23) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 17 ім. Миколи 
Вінграновського Первомайської міської ради Миколаївської області 
(ідентифікаційний код 25992528) за рівнями початкової освіти, базової
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середньої освіти, профільної середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 103 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Первомайська гімназія № 10 імені Миколи Вінграновського Первомайської 
міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний код 25992528, місце 
провадження освітньої діяльності: вулиця Шолом Алейхема, будинок 56, місто 
Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 55207) та звузити 
провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти на 
підставі заяви ліцензіата;

24) Первомайській загальноосвітній школі І ступеня № 11 Первомайської 
міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 26029610) за рівнем 
початкової освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 100 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайська початкова школа 
№ 11 Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 26029610, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Театральна, 
будинок 26, корпус 2, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська 
область, 55213);

25) Грушівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Первомайської 
районної ради Миколаївської області (ідентифікаційний код 20904672) за 
рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 107 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Грушівська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 20904672, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Центральна, будинок 34, село Грушівка, Первомайський район, 
Миколаївська область, 55225);

26) Первомайському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів № 15 -  колегіум» Первомайської міської ради
Миколаївської області (ідентифікаційний код 25992635) за рівнями початкової 
освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 106 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Первомайський ліцей «ЕРУДИТ» Первомайської міської ради Миколаївської 
області» (ідентифікаційний код 25992635, місце провадження освітньої 
діяльності: вулиця Олександра Коротченка, будинок 18 А, місто Первомайськ, 
Первомайський район, Миколаївська область, 55202);

27) Первомайській гімназії Первомайської міської ради Миколаївської 
області (ідентифікаційний код 26029604) за рівнями базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 104 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайський ліцей «ЛІДЕР» 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний
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код 26029604, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Театральна, 
будинок 26, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55213);

28) Первомайській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 
Гїервомайської міської ради Миколаївської області (ідентифікаційний 
код 25992617) за рівнями початкової освіти, базової середньої освіти, 
профільної середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 94 пункту 1), у 
зв'язку із зміною найменування закладу на «Первомайський ліцей «ПРЕСТИЖ» 
Первомайської міської ради Миколаївської області» (ідентифікаційний 
код 25992617, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Київська, 
будинок 76, місто Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 
55213);

29) Державному вищому навчальному закладу «Миколаївський 
політехнічний коледж» (ідентифікаційний код 20915954) за рівнем профільної 
середньої освіти, видану на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 451 пункту 1), 
у зв'язку із зміною найменування закладу на «Миколаївський політехнічний 
фаховий коледж» (ідентифікаційний код 20915954, місце провадження 
освітньої діяльності: вулиця Нікольська, будинок 11 А, місто Миколаїв, 54030);

30) Миколаївському державному коледжу економіки та харчових 
технологій (ідентифікаційний код 01566229) за рівнем профільної середньої 
освіти, видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 
05 червня 2019 року № 185-р (підпункт 463 пункту 1), у зв'язку із зміною 
найменування закладу на «Миколаївський фаховий коледж економіки та 
харчових технологій» (ідентифікаційний код 01566229, місце провадження 
освітньої діяльності: проспект Миру, будинок 18, місто Миколаїв, 54034).

2. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти Чаусівському 
навчально-виховному комплексу № 2 «дошкільний навчальний заклад -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів» Первомайської районної ради 
Миколаївської області (ідентифікаційний код 26108717) за рівнями дошкільної 
освіти, початкової освіти, базової середньої освіти, видану на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 05 червня 2019 року № 185-р 
(підпункт 12 пункту 2), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Чаусівська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області» 
(ідентифікаційний код 26108717, місце провадження освітньої діяльності: 
вулиця Шкільна, будинок 20, село Чаусове Друге, Первомайський район, 
Миколаївська область, 55234).
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3. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
дошкільної освіти ліцензіатам:

1) Зайчівському дошкільному навчальному закладу «Бджілка»
(ідентифікаційний код 38071335) за рівнем дошкільної освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 12 червня 2019 року 
№ 200-р (підпункт 208 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Зайчівський заклад дошкільної освіти «Бджілка» Мішково-Погорілівської 
сільської ради» (ідентифікаційний код 38071335, місце провадження освітньої 
діяльності: вулиця Мічуріна, будинок 33, селище Зайчівське, Миколаївський 
район, Миколаївська область, 57244);

2) Коларівському дошкільному навчальному закладу «Тополька» 
(ідентифікаційний код 38071324) за рівнем дошкільної освіти, видану на 
підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 12 червня 2019 року 
№ 200-р (підпункт 209 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування закладу на 
«Коларівський заклад дошкільної освіти «Тополька» Мішково-Погорілівської 
сільської ради» (ідентифікаційний код 38071324, місце провадження освітньої 
діяльності: провулок Юності, будинок 6, селище Каравелове, Миколаївський 
район, Миколаївська область, 57242);

3) М-Погорілівському дошкільному навчальному закладу № 2 
«Чебурашка» (ідентифікаційний код 38071104) за рівнем дошкільної освіти, 
видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 12 червня 
2019 року № 200-р (підпункт 213 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування 
закладу на «Мішково-Погорілівський заклад дошкільної освіти № 2 
«Капітошка» Мішково-Погорілівської сільської ради» (ідентифікаційний 
код 38071104, місце провадження освітньої діяльності: вулиця Троїцька, 
будинок 2 А, селище Святомиколаївка, Миколаївський район, Миколаївська 
область, 57214);

4) М-Погорілівському дошкільному навчальному закладу яслам-садку 
«Веселка» № 3 (ідентифікаційний код 36587279) за рівнем дошкільної освіти, 
видану на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 12 червня 
2019 року № 200-р (підпункт 214 пункту 1), у зв'язку із зміною найменування 
закладу на «Мішково-Погорілівський заклад дошкільної освіти № 3 «Веселка» 
Мішково-Погорілівської сільської ради» (ідентифікаційний код 36587279, місце 
провадження освітньої діяльності: вулиця Інгульська, будинок 79, село 
Мішково-Погорілове, Миколаївський район, Миколаївська область, 57214).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Трайтлі О. О.

Голова облдержадміністрації Віталій КІМ


