
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   Р І Ш Е Н Н Я 

27.05.2021                                   смт Воскресенське                            № 37

Про  закріплення  території
обслуговування  за  закладами
загальної  середньої  освіти  та
ведення  обліку  дітей
дошкільного та шкільного віку

Керуючись статтею 53 Конституції України, статтями 30 та 66 Закону
України  «Про  освіту»,  статтею  8  Закону  України  «Про  повну  загальну
середню освіту», статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017
№ 684 «Порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», зі змінами і
доповненнями,  внесеними  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
19.09.2018 № 806, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018
№  367  «Про  затвердження  Порядку  зарахування,  відрахування  та
переведення  учнів  до  державних  та  комунальних  закладів  освіти  для
здобуття повної загальної середньої освіти», з метою забезпечення здобуття
громадянами України повної загальної середньої освіти та підготовки дітей
до навчання в школі, виконавчий комітет Воскресенської селищної ради
  
ВИРІШИВ:

1.  Закріпити  території  обслуговування  за  закладами  загальної
середньої освіти, що належать до сфери їх управління, відповідно до додатку
(додаток № 1).

2. Директорам закладів загальної середньої освіти організувати облік
учнів,  які  до  них  зараховані,  та  надати  дані  про  них  до  відділу  освіти,
культури, молоді та спорту не пізніше 15 вересня 2021 року.

3.  Призначити  відповідальних  осіб  за  створення  та  постійне
оновлення реєстру дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають чи
перебувають в межах селищної ради, а саме:



- Ігоря ХРОЛЕНКА - старосту с. Калинівка - по с. Калинівка;
- Ігоря БЕНЯ — старосту с. Пересадівка - по с. Пересадівка;
- Інну КРИКУН — старосту с. Михайло-Ларине - по с. Михайло-Ларине;
-  Олександра  ІГНАТОВА  —  старосту  с-ща  Грейгове,  с.  Водокачка,
с. Степове, с. Червоне;
-  Сергія  ЗЯБКА  —  начальника  відділу  соціального  захисту  населення
Воскресенської селищної ради - по смт Воскресенське та с. Горохівка.

4.  Начальнику  відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту
Воскресенської селищної ради Ярославу ШАЛАНИЧУ забезпечити контроль
за охопленням навчання дітей дошкільного та шкільного віку, які навчаються
у підпорядкованих закладах освіти та проживають на закріплених територіях
обслуговування Воскресенської селищної ради.

5.  Контроль за  виконанням цього рішення покласти на начальника
відділу  освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Воскресенської  селищної  ради
Ярослава ШАЛАНИЧА.

Секретар селищної ради                                     Тетяна БІЛОЗОР



Додаток №1 
до рішення виконкому 
27.05.2021 року № 37

Список територій,
закріплених за закладами загальної середньої освіти

Воскресенської селищної ради на 2021-2022 н.р.

№ з/
п

Назва закладу загальної середньої освіти Закріплена територія

1. Воскресенська ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Воскресенське, 
с. Горохівка

2. Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Калинівка
3. Пересадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Пересадівка
4. Михайло-Ларинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Михайло-Ларине
5. Грейгівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Грейгове, с. Водокачка
6. Степівська гімназія І-ІІ ступенів с. Степове
7. Червонянська гімназія І-ІІ ступенів с. Червоне

Начальника відділу освіти, культури, 
молоді та спорту Воскресенської 
селищної ради  Ярослав ШАЛАНИЧ


