
Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

(найменування органу ліцензування) 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

на рівні повної загальної середньої  освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти     _______________початкова освіта_________________________________ 
                                             ( початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта) 

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___________________________________ 

Засновник (засновники) Заставнівська міська рада____________________________ 

Місцезнаходження __59400, Україна, Чернівецька область, Чернівецький 

(Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, корпус А, ______ 

Місце провадження освітньої діяльності __59400, Україна, Чернівецька область, 

Чернівецький (Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, 

корпус А, _____________________________________________________________________  

Номер телефону ____0505287855______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____zastzosh@i.ua__________________________ 

Адреса офіційного веб сайту ( у разі його відсутності – офіційного веб-сайту засновника (для 

державних і комунальних закладів освіти)____ _zzsozast.at.ua__________________ 

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) 

__Н.А.Бачинська____ 

(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 

на рівні повної загальної  середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної 

середньої освіти     ____________базова середня освіта ____________________________ 
                        ( початкова освіта, базова середня освіта, профільна  середня освіта) 

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___________________________________ 

Засновник (засновники) __Заставнівська міська рада_______________________ 

Місцезнаходження __59400, Україна, Чернівецька область, Чернівецький 

(Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, корпус А, ______ 

Місце провадження освітньої діяльності __59400, Україна, Чернівецька область, 

Чернівецький (Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, 

корпус А, _________________________________________________________________ 

Номер телефону ____0505287855______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____zastzosh@i.ua__________________________ 

Адреса офіційного веб сайту ( у разі його відсутності – офіційного веб-сайту засновника (для 

державних і комунальних закладів освіти)____ _zzsozast.at.ua____________________ 

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) 

_       Н.А.Бачинська______ 

(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      ____________ профільна середня освіта_______________________ 
                        ( початкова освіта, базова середня освіта, профільна середня освіта) 

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___________________________________ 

Засновник (засновники) __Заставнівська міська рада___________________________ 

Місцезнаходження __59400, Україна, Чернівецька область, Чернівецький 

(Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, корпус А, ______ 

Місце провадження освітньої діяльності __ 59400, Україна, Чернівецька область, 

Чернівецький (Заставнівський) район,   м. Заставна,  вулиця Незалежності, будинок 112, 

корпус А, _________________________________________________________________ 

Номер телефону ____0505287855______________________, телефаксу _______ 

адреса електронної пошти ____zastzosh@i.ua__________________________ 

Адреса офіційного веб сайту ( у разі його відсутності – офіційного веб-сайту засновника (для 

державних і комунальних закладів освіти)____ _zzsozast.at.ua_________________ 

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) 

_Н.А.Бачинська__ 

(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. 

 



 


