
 

                                                        У К Р А Ї Н А                                                              

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

 

26.01.2018                                         Ужгород                                                  №_44_ 
 

 

Про отримання комунальними закладами дошкільної та загальної середньої 

освіти Закарпатської області ліцензії на освітню діяльність 

 без проходження процедури ліцензування 

 

 

Відповідно до статей 6, 13 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про ліцензування видів господарської 

діяльності”, підпункту 6 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ „Про освіту”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 „Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”, 

розпорядження голови облдержадміністрації 28.04.2016 № 211 „Про 

організацію роботи з ліцензування видів господарської діяльності”: 

 

1. Затвердити перелік комунальних закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти Закарпатської області, що діяли на день набуття чинності 

Закону України 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ „Про освіту”, щодо отримання 

ліцензії на освітню діяльність без проходження процедури ліцензування, що 

додається.  

2. Управлінню ресурсного забезпечення апарату облдержадміністрації 

оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті обласної державної 

адміністрації 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови – керівника апарату державної адміністрації Петіка О. В. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                                           Г. Москаль 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

державної адміністрації 

26.01.2018 № 44 

 

ПЕРЕЛІК 

комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти Закарпатської області, що діяли на день набрання чинності 

Закону України 5 вересня 2017 року № 2145-VІІІ „Про освіту”, щодо отримання ліцензії без проходження  

процедури ліцензування 
№ 

з/п 

Найменування закладів освіти Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи 

Місце знаходження 

закладу (вулиця, номер, 

населений пункт, район 

(місто), поштовий індекс) 

Місце провадження 

освітньої діяльності            

(за іншою адресою) 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

закладу 

(к-сть 

дітей) 

Вид дошкільної чи загальної 

середньої освіти (здобуття 

початкової загальної освіти, 

базової загальної середньої 

освіти, повної загальної 

середньої освіти), що надається 

закладом 

І. Дошкільні заклади освіти 
м. Ужгород 

28. Спеціалізований навчально-виховний ком-

плекс „Загальноосвітня школа I ступеня – 

дошкільний навчальний заклад” з 

поглибленим вивченням англійської мови 

„Пролісок” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

26099102 просп. Свободи, 41, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 88000 

 100 Дошкільна освіта 

ІІ. Заклади загальної середньої освіти 
м. Ужгород 

25. Спеціалізований навчально-виховний 

комплекс „Загальноосвітня школа I 

ступеня – дошкільний навчальний заклад” 

з поглибленим вивченням англійської мови 

„Пролісок” Ужгородської міської ради 

Закарпатської області 

26099102 просп. Свободи, 41, 

м. Ужгород, 

Закарпатська обл., 88000 

 280 Початкова загальна освіта 

 


