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6-л 

 
 
Про звуження провадження 
освітньої діяльності 
 

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», законами України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі – Закон), «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань», постановами Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», від 26.08.2020 № 755 «Про затвердження 
Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру», розпорядженням 
голови Запорізької облдержадміністрації від 21.12.2016 № 732 «Про 
організацію ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та 
загальної середньої освіти», враховуючи рішення Запорізької міської ради від 
27.07.2022 № 30 «Про зміну найменування закладів освіти», на підставі 
рішення Ліцензійної комісії з ліцензування освітньої діяльності у сфері 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (протокол від 
01.03.2023 № 1) 
ЗОБОВ'ЯЗУЮ: 

 
1.  Звузити провадження освітньої діяльності Запорізькій гімназії № 41 

Запорізької міської ради (місцезнаходження юридичної особи: 69019, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Миру, буд. 6; ідентифікаційний код 
юридичної особи: 26292945) до складника системи освіти: повна загальна 
середня освіта; до рівнів освіти: початкова освіта, базова середня освіта, 
припинивши провадження освітньої діяльності за рівнем освіти: профільна 
середня освіта, з одночасним переоформленням ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Запорізькій 
гімназії № 41 Запорізької міської ради, виданої Запорізькому навчально-
виховному комплексу № 41 Запорізької міської ради Запорізької області на 
підставі розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 
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28.03.2018 № 85-л «Про видачу Запорізькому навчально-виховному 
комплексу № 41 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на 
провадження освітньої діяльності», через зміну найменування. 

 
2.  Звузити провадження освітньої діяльності Запорізькій гімназії № 78 

Запорізької міської ради (місцезнаходження юридичної особи: 69005, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, бульвар Центральний, буд. 12-А; 
ідентифікаційний код юридичної особи: 26316338) до складника системи 
освіти: повна загальна середня освіта; до рівнів освіти: початкова освіта, 
базова середня освіта, припинивши провадження освітньої діяльності за 
рівнем освіти: профільна середня освіта, з одночасним переоформленням 
ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 
середньої освіти Запорізькій гімназії № 78 Запорізької міської ради, виданої 
Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 78 Запорізької міської 
ради Запорізької області на підставі розпорядження голови Запорізької 
облдержадміністрації від 28.03.2018 № 78-л «Про видачу Запорізькій 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 78 Запорізької міської ради 
Запорізької області ліцензії на провадження освітньої діяльності», через 
зміну найменування. 

 
3.  Звузити провадження освітньої діяльності Запорізькій гімназії № 58 

Запорізької міської ради (місцезнаходження юридичної особи: 69126, 
Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Поточна, буд. 7; ідентифікаційний код 
юридичної особи: 26316344) до складника системи освіти: повна загальна 
середня освіта; до рівнів освіти: початкова освіта, базова середня освіта, 
припинивши провадження освітньої діяльності за рівнем освіти: профільна 
середня освіта, з одночасним переоформленням ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти Запорізькій 
гімназії № 58 Запорізької міської ради, виданої Запорізькій загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів № 58 Запорізької міської ради Запорізької області на 
підставі розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 
28.03.2018 № 82-л «Про видачу Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів № 58 Запорізької міської ради Запорізької області ліцензії на 
провадження освітньої діяльності», через зміну найменування. 

 
4.  Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації 

здійснити подальше переоформлення ліцензії відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

 
5.  Керівника апарату облдержадміністрації забезпечити надання 

заархівованої електронної версії цього розпорядження до Департаменту 
культури та інформаційної політики облдержадміністрації у день його 
видання. 
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6.  Департамент культури та інформаційної політики 
облдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації на наступний робочий день після 
його видання. 

 
7.  Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на 

заступника голови облдержадміністрації відповідно до функціонального 
розподілу обов’язків.  
 
 
  
Голова обласної державної  
адміністрації, начальник  
обласної військової адміністрації    Юрій МАЛАШКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


