
 

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 

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 
 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної 

загальної середньої освіти здобуття початкової освіти 

з ліцензованим обсягом 150 осіб. 

 

Здобувач ліцензії (ліцензіат)  Розтоківська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

 

Керівник Директор школи  Пасарюк Віра Степанівна 

 

Ідентифікаційний код  25811515 

Організаційно-правова форма  комунальна установа  

Форма власності  комунальна 

Орган управління сектор освіти Путильської районної державної адміністрації 

Місцезнаходження   59111 с.Розтоки    Путильський район     Чернівецька область 

Місце провадження освітньої діяльності с. Розтоки 

Номер телефону (03738) 225319, моб. 0978715280,    телефаксу - 

адреса електронної пошти:  roztoki-shkola@ukr.net 

Поточний рахунок  UA 848201720344290001000039966 у УДКСУ у Путильському 

районі                                                                                                           

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

 

Директор школи                  В.С.Пасарюк  



 

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 

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 
 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної 

загальної середньої освіти здобуття базової середньої освіти 

з ліцензованим обсягом 154 осіб. 

 

Здобувач ліцензії (ліцензіат)  Розтоківська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

 

Керівник Директор школи  Пасарюк Віра Степанівна 

 

Ідентифікаційний код  25811515 

Організаційно-правова форма  комунальна установа  

Форма власності  комунальна 

Орган управління сектор освіти Путильської районної державної адміністрації 

Місцезнаходження   59111 с.Розтоки    Путильський район     Чернівецька область 

Місце провадження освітньої діяльності с. Розтоки 

Номер телефону (03738) 225319, моб. 0978715280,    телефаксу - 

адреса електронної пошти:  roztoki-shkola@ukr.net 

Поточний рахунок  UA 848201720344290001000039966 у УДКСУ у Путильському 

районі                                                                                                           

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

 

Директор школи                    В.С.Пасарюк  



 

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 

 

Чернівецька обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

 

З А Я В А 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

за рівнем повної загальної середньої освіти 

(без проходження процедури ліцензування) 
 

Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності за рівнем повної 

загальної середньої освіти здобуття профільної середньої освіти 

з ліцензованим обсягом 66 осіб. 

 

Здобувач ліцензії (ліцензіат)  Розтоківська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

 

Керівник Директор школи  Пасарюк Віра Степанівна 

 

Ідентифікаційний код  25811515 

Організаційно-правова форма  комунальна установа  

Форма власності  комунальна 

Орган управління сектор освіти Путильської районної державної адміністрації 

Місцезнаходження   59111 с.Розтоки    Путильський район     Чернівецька область 

Місце провадження освітньої діяльності с. Розтоки 

Номер телефону (03738) 225319, моб. 0978715280,    телефаксу - 

адреса електронної пошти:  roztoki-shkola@ukr.net 

Поточний рахунок  UA 848201720344290001000039966 у УДКСУ у Путильському 

районі                                                                                                           

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної 

середньої освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є достовірними. 

 

Директор школи                    В.С.Пасарюк  


