
 

УКРАЇНА 

РОЗТОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ПУТИЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

ПУТИЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

59111, с. Розтоки  Путильського  району  Чернівецької  області, тел.. 2-53-19 

E-mail:roztoki-shkola@ukr.net 

 

 

 

Інформація 

про заклад загальної середньої освіти 

 

№ з/п 

Повна назва за-

кладу освіти 

(згідно Ста-

туту, устано-

вчих докумен-

тів) 

Дата за-

сну-вання 

Місце-зна-

ходження 

закладу 

освіти 

Рівні 

освіти, за 

якими 

здійснює 

діяльність 

заклад 

освіти 

Ліцензо-

ваний об-

сяг 

Посилання на веб-сайт закладу освіти, де розміщена 

інформація, згідно статті 30 ЗУ «Про освіту» 

Прізвище та ініці-

али  керівника за-

кладу освіти, кон-

тактний номер те-

лефону 

1 Розтоківська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

1863 с.Розтоки 

Путильсь-

кий район 

Черніве-

цька об-

ласть 

За рівнем 

початко-

вої освіти 

150 http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-pochatkovoji-

osviti/0-111 

Пасарюк Віра 

Степанівна 

0978715280 

 

Директор школи                     В.С. Пасарюк 

http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-pochatkovoji-osviti/0-111
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-pochatkovoji-osviti/0-111


 

 

 

УКРАЇНА 

РОЗТОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ПУТИЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

ПУТИЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

59111, с. Розтоки  Путильського  району  Чернівецької  області, тел.. 2-53-19 

E-mail:roztoki-shkola@ukr.net 

 

 

 

Інформація 

про заклад  загальної середньої освіти 

 

№ 

з/п 

Повна назва за-

кладу освіти (згі-

дно Статуту, уста-

новчих документів) 

Дата 

засну-

вання 

Місце-знаходження 

закладу освіти 

Рівні освіти, за 

якими здійснює 

діяльність за-

клад освіти 

Ліцензо-

ваний об-

сяг 

Посилання на веб-сайт закладу 

освіти, де розміщена інформація, 

згідно статті 30 ЗУ «Про освіту» 

Прізвище та іні-

ціали  керівника 

закладу освіти, 

контактний но-

мер телефону 

1 Розтоківська 

ЗОШ І-ІІІ ст 

1863 с.Розтоки 

Путильський 

район 

Чернівецька об-

ласть 

За рівнем про-

фільної серед-

ньої 

освіти 

66 http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-

profilnoji-serednoji-osviti/0-113 

Пасарюк Віра 

Степанівна 

0978715280 

 

 

Директор школи                     В.С. Пасарюк 

http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-profilnoji-serednoji-osviti/0-113
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-profilnoji-serednoji-osviti/0-113


 

 

УКРАЇНА 

РОЗТОКІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ 

ПУТИЛЬСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

ПУТИЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

59111, с. Розтоки  Путильського  району  Чернівецької  області, тел.. 2-53-19 

E-mail:roztoki-shkola@ukr.net 

 

 

 

Інформація 

про заклад  загальної середньої освіти 

 

№ з/п 
Повна назва закладу освіти 

(згідно Статуту, установчих 

документів) 

Дата за-

сну-вання 

Місце-знаходження 

закладу освіти 

Рівні освіти, за 

якими здійснює 

діяльність заклад 

освіти 

Ліцензо-

ваний об-

сяг 

Посилання на веб-

сайт закладу 

освіти, де розмі-

щена інформація, 

згідно статті 30 ЗУ 

«Про освіту» 

Прізвище та ініці-

али  керівника за-

кладу освіти, кон-

тактний номер те-

лефону 

1 Розтоківська ЗОШ І-ІІІ ст 1863 с.Розтоки 

Путильський район 

Чернівецька об-

ласть 

За рівнем 

базової 

середньої освіти 

154 http://roztoki.uco

z.ru/index/riven-

bazovoji-

serednoji-osviti/0-

112 

Пасарюк Віра 

Степанівна 

0978715280 

 

 

Директор школи                   В.С. Пасарюк 

http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-bazovoji-serednoji-osviti/0-112
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-bazovoji-serednoji-osviti/0-112
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-bazovoji-serednoji-osviti/0-112
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-bazovoji-serednoji-osviti/0-112
http://roztoki.ucoz.ru/index/riven-bazovoji-serednoji-osviti/0-112

