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Органам управління освітою районних 
державних адміністрацій, виконавчих 
комітетів рад міст обласного значення, 
об’єднаних територіальних громад

Відповідно до підпункту 6 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про освіту» державні і комунальні заклади 
системи дош кільної і загальної середньої освіти отримують ліцензію на право 
провадження освітньої діяльності у сфері освіти без проходження процедури 
ліцензування. На офіційному сайті управління освіти і науки 
облдержадміністрації «Освіта Рівненщини» у рубриці: «управління освіти і 
науки» - «перелік послуг» - «ліцензування ЗДО, ЗЗСО» оприлюднене 
розпорядження голови облдержадміністрації від 23.08.2018 № 568 «Про 
ліцензування освітніх закладів області у сфері дош кільної, початкової, базової, 
повної загальної середньої освіти» (додаток).

Згідно з пунктом 2 статті ЗО Закону України «Про освіту» вищезазначене 
розпорядження має бути оприлюднене на сайтах закладів освіти (у разі їх 
відсутності - на веб-сайтах своїх засновників). .

У зв ’язку з великим об’ємом додатку до розпорядження, управління 
освіти і науки облдержадміністрації рекомендує розміщувати на сайтах 
закладів освіти першу сторінку розпорядження та інформацію про заклад освіти 
в додатку.

Просимо довести дану інформацію до керівників закладів системи 
дошкільної і загальної середньої освіти та до 15.09.2018 забезпечити виконання 
статті ЗО Закону України «Про освіту».

Додаток: файл «568.pdf »

Начальник управління Г. ТАРГОНСЬКИИ

Вибач Андрій Вікторович,
263710 /  ‘ Управління освіти І науки
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11. Вараська загальноосвітня школа І-1ІІ сту

пенів X» 2 Вараськоі міської ради 
Рівненської області

33451143 34400. Рівненська обл.. м Вараш. 
мікрорайон Будівельників. 56

Початкова, базова, 
повна загальна 

середня

1176

12. Вараська загальноосвітня школа 1-111 сту
пенів X* 3 Вараськоі міськім ради 
Рівненської області

33351471 34400, Рівненська обл., м Вараш. 
мікрорайон Перемоги, 8

Початкова, базова, 
повна загальна 

середня

1176

13. Вараська загальноосвітня школа 1-111 сту
пенів Хг 4 Вараськоі міської ради 
Рівненської області

33451159 34400. Рівненська обл., м Вараш. 
мікрорайон Вараш. 39

Початкова, базова, 
повна загальна 

середня

990

14. Вараська загальноосвітня школа І-НІ сту
пенів X“ 5 Вараськоі міськім ради 
Рівненської області

33351492 34400, Рівненська обл., м. Вараш. 
мікрорайон Вараш, 36

Почат кова, базова, 
повна загальна 

середня

990

15. Вараська гімназія Вараськоі міської ради 
Рівненської області

25737061 34400. Рівненська обл.. м Вараш. 
мікрорайон Вараш. 37

Базова, повна 
загальна середня

420

16. Навчально-ииховнмґі комплекс «Дошкіль
ний навчальний заклад загальноосвітня 
школа 1 ступеня» X» 1 Вараськоі міської 
ради Рівненської області

35452594 34400, Рівненська обл., м. Вараш. 
мікрорайон Будівельників. 41

Дошкільна.
початкова

240

17. Навчально-виховний комплекс «Дошкіль
ний навчальний заклад - загальноосвітня 
школа 1 ступеня» Хе 10 Вараськоі міської 
ради Рівненської області

35452605 34400. Рівненська обл., м Вараш, 
мікрорайон Вараш. 38

Дошкільна, початкова 330

м. Дубно
1. Лубенська загальноосвітня школа 

1-111 ступенів № 1 Лубенської міської ради 
Рівненської області

22553225 35600, Рівненська обл , м Дубно, 
вул. Тараса Шевченка, 23

1 Іочаткова, базова, 
повна загальна 

середня

600

2. Лубенська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради 
Рівненської області

25314998 35600. Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Стара. 20

Початкова, базова, 
повна загальна 

середня

480

3. Лубенська спеціалізована загальноосвітня 
школа 1-ІII ступенів Хе 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Лубенської 
міської ради Рівненської області

22569947 35600, Рівненська обл , м Дубно, 
вул Пушкіна. 3

Початкова, базова, 
повна загальна 

середня

600


