
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

05.02.2020                                            Ужгород                                               № 64 

 

 

Про відмову у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 

 

 

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

адміністрації”, Закону України „Про ліцензування видів господарської 

діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року 

№ 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності” (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 року № 347), розпорядження голови 

облдержадміністрації від 28.04.2016 № 211 „Про організацію роботи з 

ліцензування видів господарської діяльності”, рішення Міжгірської районної 

ради від 21.12.2017 № 234 „Про реорганізацію Тюшківської ЗОШ                        

І – ІІ ступенів”, розглянувши заяву Тюшківського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Міжгірської районної ради Закарпатської області та додані 

до неї документи: 

 

1. Відмовити Тюшківському навчально-виховному комплексу 

„Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Міжгірської районної ради Закарпатської області (місце проведення 

освітньої діяльності: с. Тюшка, 111, Міжгірський район, Закарпатська область, 

90031, с. Тюшка, 229, Міжгірський район, Закарпатська область, 90031, 
ідентифікаційний код 25439412) у видачі ліцензії на провадження освітньої 

діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти – здобуття початкової 

освіти та базової середньої освіти з ліцензованим обсягом 120 осіб, згідно з 

пунктом 2 частини третьої статті 13 Закону України „Про ліцензування видів 

господарської діяльності”, у зв’язку з встановленням невідповідності здобувача 

ліцензії вимогам статті 9 Закону України „Про загальну середню освіту”, а 

саме: 

у пункті 1 рішення Міжгірської районної ради Закарпатської області від 

21.12.2017 № 234 „Про реорганізацію Тюшківської ЗОШ І – ІІ ступенів” 

Тюшківську загальноосвітню школу І – ІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарпатської області реорганізовано шляхом перетворення у Тюшківський 

навчально-виховний комплекс „Загальноосвітній навчальний заклад                    

І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Міжгірської районної ради 

Закарпатської області, хоча на момент прийняття рішення відповідно до вимог 
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законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та „Про 

дошкільну освіту” такий тип закладу освіти законодавством не передбачено. 

2. Рекомендувати Тюшківському навчально-виховному комплексу 

„Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Міжгірської районної ради Закарпатської області привести установчі 

документи та тип закладу освіти у відповідність до вимог чинного 

законодавства. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у 

видачі ліцензії, здобувач може подати нову заяву про отримання ліцензії.  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови державної адміністрації Травіну О. В. 

 

 

 

 

В. о. голови державної  

адміністрації                                                                    Олексій ГЕТМАНЕНКО 

 


