
/ 

 

Копія 

УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ 

“18”жовтня 2018 року м. Шепегівка №303 

Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти міста 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» зі змінами, постанови Кабінеіу 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів», наказу МОНУ 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», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою охоплення дітей шкільного 

віку здобуттям повної загальної середньої освіти, виконавчий комітет Шепетівської міської ради  

1.  Закріпити відповідні території обслуговування за закладами загальної середньої освіти (перелік 

додається) 

2.  Управлінню освіти, керівникам закладів освіти спільно з службою у справах дітей, ІПепетівським 

відділом поліції ГУНП в Хмельницькій області, міським Центром СССДМ, управлінням у справах сім’ї, молоді 

та спорту, іншими структурними підрозділами міськвиконкому, ЦНАП, ІПепетівським міськрайонним відділом 

Державної реєстрації  актів цивільного стану (за згодою), ІПепетівським відділом з питань реєстрації  місця 

проживання, 1ТП «Управлінська компанія «Житлофонд», ПП «Управлінська компанія «Управдом», 

квартальними комітетами міста, іншими, за сприяння Шепетівської централізованої районної лікарні, 

ЦІепетівського Центру ПМСД ( за згодою) забезпечити щорічне проведення обліку дітей і підлітків шкільного 

віку. 

3.  24 квітня 2019 року вважати датою початку приймання заяв про зарахування дітей у 1-й клас 

відповідного закладу загальної середньої освіти міста.  

4.  Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови Стасюк Н.В., начальника 

управління освіти Тихончук Л.І 

ВИРІШИВ: 

 

М.І.ГІолодюк 



 

Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від 18.10.2018 №303 

 

ПЕРЕЛІК 

закріплених територій обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти міста 

 

.Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. Островського №1 

1. Вул. Длужнєвського 

2. Вул. 8 Березня 

3. Вул. Островського, 1-4,5-6,7-69, 2-93 ( крім 52 к, л,в,є,ж) 

4. Просп. Миру, 23,25-27,32-50 

5. Вул. Чкалова,1-59,2-72 

6. Пров. Длужнєвського 

7. Вул. Ігоря Балди 

8. Пров. Чкалова 

 


