
Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

(найменування органу ліцензування) 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти____________ здобуття початкової  освіти___________________________ 
                        (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти) 

з ліцензованим обсягом ______300_________ осіб. 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) _Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області______________________________  
                                      (повне найменування закладу освіти – юридичної особи) 

Керівник ___________Бачинська Надія Анатоліївна____________________________ 
                                                  (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код ____22850511______________________________ 

Організаційно-правова форма _комунальний заклад_______________________ 

Форма власності _______комунальна___________________________________ 

Орган управління __відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради__________________________________________________________________________ 

Місце знаходження __Україна, Чернівецька область, м. Заставна, вулиця 

Незалежності,112а___________________________________________________________ 

Місце провадження освітньої діяльності __ Україна, Чернівецька область, м. Заставна, 

вулиця Незалежності,112а ___ _________________ 

Номер телефону ____(03737) 2-13-54_______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____zzsozast.at.ua___________________________ 

Поточний рахунок  __UA 4182201720344250003000156162 в УДКСУ 

у___Заставнівському районі  Чернівецької області __________________________________ 
                                               (найменування банківської установи) 

________________________________________________________________________________ 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

                   Директор ЗЗСО 

(найменування посади керівника) 

__________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали та прізвище) 

__________ 

* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи в заяві додатково 

зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номери телефону і телефаксу, адреса електронної 

пошти такого підрозділу. 

 



Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

(найменування органу ліцензування) 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти____________ здобуття базової  середньої  освіти_______________________ 
                        (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти) 

з ліцензованим обсягом ______400_________ осіб. 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) _Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області______________________________  
                                      (повне найменування закладу освіти – юридичної особи) 

Керівник ___________Бачинська Надія Анатоліївна____________________________ 
                                                  (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код ____22850511______________________________ 

Організаційно-правова форма _комунальний заклад_______________________ 

Форма власності _______комунальна___________________________________ 

Орган управління __відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради__________________________________________________________________________ 

Місце знаходження __Україна, Чернівецька область, м. Заставна, вулиця 

Незалежності,112а___________________________________________________________ 

Місце провадження освітньої діяльності _ Україна, Чернівецька область, м. Заставна, 

вулиця Незалежності,112а ____ _________________ 

Номер телефону ____(03737) 2-13-54_______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____ _zzsozast.at.ua__________________________ 

Поточний рахунок  __UA 4182201720344250003000156162 в УДКСУ 

у___Заставнівському районі  Чернівецької області __________________________________ 
                                               (найменування банківської установи) 

________________________________________________________________________________ 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

                   Директор ЗЗСО 

(найменування посади керівника) 

__________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали та прізвище) 

__________ 

* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи в заяві додатково 

зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номери телефону і телефаксу, адреса електронної 

пошти такого підрозділу. 

 



Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

(найменування органу ліцензування) 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти____________здобуття  профільної  середньої освіти____________ 
                        (здобуття початкової освіти, базової середньої освіти, профільної середньої освіти) 

з ліцензованим обсягом ______100_________ осіб. 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) _Заставнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Заставнівської міської ради Чернівецької області______________________________  
                                      (повне найменування закладу освіти – юридичної особи) 

Керівник ___________Бачинська Надія Анатоліївна____________________________ 
                                                  (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код ____22850511______________________________ 

Організаційно-правова форма _комунальний заклад_______________________ 

Форма власності _______комунальна___________________________________ 

Орган управління __відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської 

ради__________________________________________________________________________ 

Місце знаходження __Україна, Чернівецька область, м. Заставна, вулиця 

Незалежності,112а___________________________________________________________ 

Місце провадження освітньої діяльності ____ Україна, Чернівецька область, м. 

Заставна, вулиця Незалежності,112а _ _________________ 

Номер телефону ____(03737) 2-13-54_______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____zzsozast.at.ua___________________________ 

Поточний рахунок  __UA 4182201720344250003000156162 в УДКСУ 

у___Заставнівському районі  Чернівецької області __________________________________ 
                                               (найменування банківської установи) 

________________________________________________________________________________ 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

                   Директор ЗЗСО 

(найменування посади керівника) 

__________ 

(підпис) 

__________________ 

(ініціали та прізвище) 

__________ 

* У разі ліцензування освітньої діяльності у структурному підрозділі юридичної особи в заяві додатково 

зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, 

місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, номери телефону і телефаксу, адреса електронної 

пошти такого підрозділу. 

 



 


