
Назва органу управління освітою: відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму
Антонінської селищної ради

Адреса: площа Графська, 3 смт. Антоніни
Красилівського району Хмельницької області

Телефон, факс: (038-55) 5-11-81antvomskt@i.ua
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму
Адреса: вул.Островського 50, с. Берездів, Славутського району, Хмельницької області

Телефон, факс: 038 42 54 111  kvasil245@gmail.com
Назва органу управління освітою: відділ освіти, культури, молоді та спорту

виконавчого комітету Білогірської селищної ради
Адреса: смт. Білогір’я вул. Шевченка, 44

                                                                              Телефон, факс: (03841) 2-11-99  osvbilhro@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти,молоді та спорту,культури та туризму виконавчого

комітету
 Війтовецької селищної ради

Адреса: Героїв України,4_ Телефон, факс: smith22@ukr.net , viitivmetod@gmail.com
Назва органу управління освітою: сектор освіти, прав захисту дітей, культури, молоді      

та спорту Вовковинецької селищної ради  , ruslan197202@ukr.net
Адреса: Хмельницька обл. Деражнянський р-н пгт. Вовковинці вул. Миру 24

Назва органу управління освітою:Відділ освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради
Адреса:  31200, вул. Слави, 10, м. Волочиськ, Хмельницька область_______________________________

Телефон, факс: ( _03845)36946  aiiaplotnikova@gmail.com, Natasharuda70@gmail.com,
Vol.kadr@ukr.net

Назва органу управління освітою: Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму Ганнопільської
сільської ради

Адреса: вул. Миру, 18, с.Ганнопіль, Славутського району, Хмельницької області, 30030,   тел. 50-323;
2-12-33

Е-mail: GanopolSR@i.ua Код ЄДРПОУ 04404941 , GanopolosvitaSRQ@i.ua
Назва органу управління освітою: Сектор освіти, молоді та спорту, культури та туризму

Гвардійської сільської ради Хмельницького району
Адреса:вул. Соборна,27, с. Гвардійське, Хмельницького району

Телефон, факс: (0382)624108, s.osvitu-gvardiysk@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти Городоцької міської ради
Адреса:32000 м. Городок, вул. Грушевського, 53 Хмельницької області

Телефон, факс:  rybak000@ukr.net,41932978@mail.gov.ua, kadru.viddilosvitu@ukr.net
  Назва органу управління освітою:  Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму, зовнішніх і

внутрішніх зв’язків
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Адреса: 30455 Хмельницька область Шепетівський район смт Гриців вул. Миру, 2
Телефон, факс: (03840) 34-369(03840) 34-341 edu.hrytsivotg@gmail.com

Назва органу управління освітою: відділ освіти, культури, молоді та спорту Гуківської сільської ради
Адреса:31660.с.Гуків Хмельницька область Чемеровецький район

Телефон, факс:0680141543, osvitagukiv@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської

ради
Адреса: 32325, Кам’янець-Подільський район, село Гуменці, вул. Першотравнева, 69 

Телефон, факс: т. 7-59-10 , osvitagumentsyotg@ukr.net
Назва органу управління освітою: управління освіти,молоді та спорту Дунаєвецької мр

Адреса:вул.Гагаріна,16 м.Дунаївці Хмельницька область
Телефон, факс 20403, еmail: inna_isa@ukr.net, oleg_samunik@ukr.net

Назва органу управління освітою: Відділ освіти виконавчого комітету Дунаєвецької селищної ради
Адреса: смт. Дунаїіці, вул. Чорновола, 19

                                                            Телефон:  (03858) 7-12-37. Факс:  7-12-36,
osvita.smtdun.rada@ukr.net

Назва органу управління освітою: Жванецька сільська рада
Адреса: 32365, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район,

 с.Жванець, вул.Центральна,57
Телефон, факс: (03849) 75 -3-42, osvitazhvanec@ukr.net

Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, спорту і туризму
Китайгородської сільської ради

Адреса: вул.Центральна,70, с.Китайгород, 
Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область,32392

Телефон, факс:(0384909-81-18), Oswita.kt@gmail.com
Відділ освіти, культури, охорони здоров’я і соціального захисту Колибаївської сільської ради

32370, с.Колибаївка, вул. Островського, 2А тел.(03849) 70520 Email: kolubosvita@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, молоді та спорту

Красилівської міської ради
Адреса: пл. Незалежності, 2, м. Красилів, Хмельницької обл., 31000

Телефон, факс:  (03855) 42242 voms-kras@edu.kr.km.ua
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, молоді , спорту та соціального захисту

населення
Крупецької сільської ради Славутського району

вул. Шкільна, 1, с. Крупець, Славутський р-н, Хмельницька обл., 30068,
тел. 0(3842) 57-113, e-mail: krupets-osvita@ukr.net

Назва органу управління освітою: Ленковецька сільська рада,
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відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Адреса: Шепетівський район с. Ленківці, вулиця Коськовецька, 55

Lenkovecka.osvita@gmail.com
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради_

Адреса: вул. Савіцького Юрія , 16
Телефон, факс:__9-11-85 , letrvo@ukr.net

Назва органу управління освітою: Лісовогринівецька сільська рада
Адреса:31340 вул. Центральна,4 с. Лісові Гринівці, Хмельницький р-н., Хмельницька обл.

Телефон, факс (0382)62-68-23,  lisovi_rada@ukr.net
 Назва органу управління освітою: Маківська сільська рада

Адреса: вул.Воздвиженська, 22, с. Маків
Телефон, факс: (03858) 21-0-30,    makivosvita@ukr.net

Назва органу управління освітою: _Відділ освіти , молоді, спорту,культури і туризму виконавчого
комітету

Меджибізької селищної ради
Адреса:___с. Требухівці., вул. Довжанська 21а

Телефон, факс:9-86-46 , osvita.medjibij@ukr.net
Назва органу управління освітою: відділ освіти, молоді та спорту Наркевицької селищної ради

Адреса: 31260 смт. Наркевичі, вул. Незалежності, буд. 2 Волочиський район Хмельницька область
Телефон, факс:_(03845) 6-11-96__  nsr_osvita@ukr.net

Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, молоді та спорту
Адреса: 30611 Хмельницька  обл. Теофіпольський р-н с.Новоставці вул.Василя Шуляка, 23

Телефон, факс:  тел.: (03844)с9-97-36 факс: -  novostawcirada@gmail.com
Назва органу управління освітою:  Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради

Адреса: 32600  Хмельницька область, смт. Нова Ушиця, вул.   Гагаріна, 40
Телефон  (03847)   2-12-40,  факс: nu-osvita@і.uа

Назва органу управління освітою: Олешинська сільська рада
Адреса: вул. Козацька, 8, с. Олешин, Хмельницький р-н.

Телефон, факс: 67-34-78 , oleshunska_rada@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету

Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади
Адреса:вул. Лесі Українки, 114, м. Полонне, Хмельницька область, 30500. Телефон, факс: 03843

32551_________
polonneosvitazam@gmail.com

Назва органу управління освітою: Понінківська селищна рада;
відділ методичного забезпечення закладів освіти

Адреса:Полонський р-н, смт.Понінка, вул.Перемоги 51.
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Телефон, факс:(03843)7-21-36,  Sel.rada.poninka@ukr.net
Назва органу управління освітою: Розсошанська сільська рада Хмельницький район
31362 Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша вул. Центральна,4.

тел. 67-44-42, rozsoshasilrada@gmail.com
Назва органу управління освітою: Сатанівська селищна рада

Адреса: смт.Сатанів, вулиця Бузкова, 135Ж, Городоцький район,
Хмельницька область, 32034

Телефон, факс: (03851) 42-2-96 satanivgromada@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради
Адреса: с. Слобідка-Кульчієвецька, вул. Механізаторів 45.

Тел. 0977512291, osvitaslob@ukr.net
Назва органу управління освітою:  Відділ освіти, охорони здоров’я, _

культури, молоді та спорту, соціального захисту населення Смотрицької   селищної ради
Адреса:_смт.Смотрич, вул. Героїв Небесної Сотні,8
Телефон, факс:__2-10-34_ osvita-smotrich@ukr.net

Назва органу управління освітою: Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики
Солобковецької сільської ради

Адреса: 32162 вул. Грушевського, 2 с. Солобківці Ярмолинецький р-н Хмельницька обл.
Телефон, факс: +380975266782, solobkivtsiotg@ukr.net

Назва органу управління освітою: _Відділ освіти, молоді, спорту, культури
виконавчого комітету Старосинявської селищної ради

Адреса:_смт.Стара Синява вул. Грушевського,21__
                                                                 Телефон_(03850)  2-05-94   факс (03850) 2-00-27, 
sn_osvita@ukr.net

Назва органу управління освітою: відділ освіти, культури, молоді і спорту та туризму
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області

Адреса: 30430, вул. Героїв Майдану, 54, с.Судилків, Шепетівський район, Хмельницька область
                                                                     Телефон, факс ( 03840) 3-11-8, sud.osvita@gmail.com
Назва органу управління освітою: _Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Староушицької

селищної ради_
Адреса:_Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, смт Стара Ушиця, вул. Українська, 5_

Телефон, факс:_(03849)9-95-65_ , osvita-su@ukr.net
Назва органу управління освітою: Відділ з гуманітарних питань виконавчого комітету 

Улашанівської сільської ради Славутського району Хмельницької області
Адреса: 30070 , с. Улашанівка, вул. Перемоги, 4
Телефон: (03842)  7-00-71 , otg@ulosvita.gov.ua
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Назва органу управління освітою: відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради
Адреса: 31600, смт. Чемерівці, вул. Центральна, 40
Телефон, факс: (3859)9-24-38, chemotgosvita@i.ua

                                                   Назва органу управління освітою: Шаровечківська сільська рада
Хмельницького району Хмельницької області

Адреса: 31336, Хмельницька область, Хмельницький район, с. Шаровечка, вул. Сапунова, 7/2
Телефон, факс: +38 (0382) 67-21-95,  sharovechka.otg@ukr.net

Назва органу управління освітою:
Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Чорноострівської селищної ради

Адреса:Хмельницький район, смт Чорний Острів, вул. Незалежності, 13
Телефон, факс: (0382) 62-21-41, chootg@i.ua

Відділ соціального захисту населення, освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Ямпільської селищної
ради Білогірського району Хмельницької області

Ямпільська селищна рада Білогірського району Хмельницької області, смт. Ямпіль, вул..
Чернавіна, 52 А, 30231

Телефон: 9-31-20, yampilsr@gmail.com
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	Телефон, факс ( 03840) 3-11-8, sud.osvita@gmail.com

