
 
 
 
 
Про переоформлення ліцензій та 
звуження провадження освітньої 
діяльності в Гімназії № 4 ім. Валі 
Котика Шепетівської міської ради 
Хмельницької області 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 7, 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, статті 43 Закону України “Про освіту”, статті 45 Закону України 
“Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про правовий режим 
воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про 
введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових 
адміністрацій”, постанов 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 30.12.2015 № 1187 
“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”, роз-
поряджень голови обласної державної адміністрації від 30.06.2017 № 481/2017-р 
“Про комісію з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Хмель-
ницької області”, від 14.12.2021 № 871/2021-р “Про покладення функцій щодо 
видачі ліцензій на Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадмі-
ністрації”, протокольного рішення комісії з питань ліцензування освітньої 
діяльності закладів освіти Хмельницької області від 07.11.2022 № 8: 

1. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні 
повної загальної середньої освіти за рівнем початкової освіти та базової 
середньої освіти, що видані розпорядженням голови обласної державної адміні-
страції від 16.01.2021 № 125/2021-р “Про видачу ліцензій на провадження 
освітньої діяльності Шепетівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 
ім. Валі Котика” у зв’язку зі зміною типу та найменування закладу освіти “Ше-
петівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 ім. Валі Котика Хмель-
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ницької області” на “Гімназія № 4 ім. Валі Котика Шепетівської міської ради 
Хмельницької області” (ідентифікаційний код юридичної особи 22987126, 
вулиця В. Котика, будинок 75, місто Шепетівка, Хмельницька область, 30400). 

2. Звузити провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної 
середньої освіти в Гімназії № 4 ім. Валі Котика Шепетівської міської ради 
Хмельницької області (ідентифікаційний код юридичної особи 22987126, вули-
ця В. Котика, будинок 75, місто Шепетівка, Хмельницька область, 30400) 
до освітніх рівнів “початкова освіта”, “базова середня освіта”, припинивши 
провадження освітньої діяльності за рівнем “профільна середня освіта”. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 16.01.2021 № 125/2021-р “Про видачу ліцензій на про-
вадження освітньої діяльності Шепетівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
№ 4 ім. Валі Котика”. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


