
 

 

 

 

УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 

  

23  серпня  2018  року                                                                                   № 568 

  

Про ліцензування освітніх закладів 

області у сфері дошкільної, початкової, 

базової, повної загальної середньої освіти 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про освіту», «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження 

переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів Украї-

ни» (із змінами),  від  30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяль-

ності» (із змінами): 

 

          1. Затвердити перелік комунальних навчальних закладів області щодо отримання ліцензій на освітню діяльність 

без проходження процедури ліцензування, що додається. 

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації забезпечити в установленому порядку інформування закла-

дів освіти області про отримання ліцензій. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Бо-

гатирчук-Кривко С.К. 

 

Голова адміністрації                                                      О.МУЛЯРЕНКО   

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до розпорядження голови  

облдержадміністрації   

23.08.2018   № 568 

 

Перелік комунальних навчальних закладів області щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без 

проходження процедури ліцензування 

№  

 

Повне найменування навчального закла-

ду, ліцензіата, як  юридичної особи (згід-

но установчих документів та  Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб) 

Ідентифі-

каційний 

код нав- 

чального  

закладу, 

як  юри-

дичної 

особи 
(ЄДРПОУ) 

Місцезнаходження навчального  закла-

ду, як юридичної особи (індекс,        

область, район, місто (село), вулиця, 

будинок) 

Рівень освіти 

Ліцензований   

обсяг  

(максимальна 

кількість осіб,  

що можуть       

навчатися      

одночасно, або 

проектна      

потужність) 

1 2 3 4 5 6 

Березнівський район 

1.  Березнівський навчально-виховний    

комплекс «Економіко-гуманітарний  лі-

цей – загальноосвітня школа  І-ІІ ступе-

нів» Березнівської районної ради Рівнен-

ської  області 

22578283 34600, Рівненська обл., Березнівський 

район, м. Березне, вул. Андріївська, 35 

Початкова, базова, 

повна загальна   

середня 

380 

2.  Березнівський навчально-виховний    

комплекс «Загальноосвітня школа            

І-ІІ ступенів – ліцей з професійним        

навчанням» Березнівської районної ради          

Рівненської області 

04590748 34600, Рівненська обл., Березнівський 

район, м. Березне, вул. Вишнева, 19 

Початкова, базова, 

повна загальна  

середня 

400 

3.  Комунальний заклад «Березнівський лі-

цей-інтернат спортивного профілю»                  

Березнівської районної ради Рівненської 

області 

 

 

26406604 34600, Рівненська обл., Березнівський 

район, м. Березне,                                  

вул. Ціолковського, 10 

Базова, повна      

загальна середня 

120 



 

1 2 3 4 5 6 

11. Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів № 2 Вараської міської ради           

Рівненської області 

33451143 34400, Рівненська обл., м. Вараш,  

мікрорайон Будівельників, 56 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

1176 

12. Вараська загальноосвітня школа  І-ІІІ сту-

пенів № 3 Вараської міської ради           

Рівненської області 

33351471 34400, Рівненська обл., м. Вараш, 

 мікрорайон Перемоги, 8 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

1176 

13. Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів № 4 Вараської міської ради           

Рівненської області 

33451159 34400, Рівненська обл., м. Вараш, 

 мікрорайон Вараш, 39 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

990 

14. 

Вараська загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів № 5 Вараської міської ради            

Рівненської області 

33351492 
34400, Рівненська обл., м. Вараш, 

мікрорайон Вараш, 36 

Початкова, базова, 

повна загальна 

середня 

990 

15. Вараська гімназія Вараської міської ради 

Рівненської області 

25737061 34400, Рівненська обл., м. Вараш,  

мікрорайон Вараш, 37 

Базова, повна 

 загальна середня 

420 

16. Навчально-виховний комплекс «Дошкіль-

ний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І ступеня» № 1 Вараської 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 І ступеня»   № 10 Вараської міської 

ради Рівненської області 

 

35452605 34400, Рівненська обл., м. Вараш, 

 мікрорайон Вараш, 38 

Дошкільна, початкова  330 

м. Дубно 

1. Дубенська загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 1 Дубенської міської ради   

Рівненської області 

22553225 35600, Рівненська обл., м. Дубно, 

 вул. Тараса Шевченка, 23 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

600 

2. Дубенська загальноосвітня школа              

І-ІІІ ступенів № 3 Дубенської міської ради   

Рівненської області 

25314998 35600, Рівненська обл., м. Дубно, 

 вул. Стара, 20 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

480 

3. Дубенська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Дубенської     

міської ради Рівненської області 

 

22569947 35600, Рівненська обл., м. Дубно,  

вул. Пушкіна, 3 

Початкова, базова, 

повна загальна 

 середня 

600 

 


