
 

ВИКОНКОМ РЖИЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ  

  24 лютого  2022 р.           м. Ржищів     № 35   

 
Про закріплення території  

обслуговування за закладами освіти  

Ржищівської міської   

територіальної громади  

 

Керуючись статтею 66 Закону України «Про освіту»,  Постановою Кабінету 

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

обліку дітей шкільного віку та учнів» та відповідно до рішення виконавчого комітету 

Ржищівської міської ради від 17.02.2022 р. № 45 «Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету Ржищівської міської ради від 18.02.2021 р. № 36 «Про організацію 

роботи щодо обліку дітей дошкільного та шкільного віку Ржищівської міської 

територіальної громади» та  з метою забезпечення конституційного права дітей на 

здобуття обов’язкової повної загальної середньої освіти,  створення та постійного 

оновлення реєстру дітей дошкільного та  шкільного віку, які проживають чи перебувають 

у межах  Ржищівської міської територіальної громади  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Закріпити за закладами освіти Ржищівської міської територіальної громади території 

обслуговування, відповідно до яких будуть обліковуватися діти дошкільного та 

шкільного віку  ( Додаток 1). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

2.1.забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог 

законодавства щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів 

здобувачів загальної середньої освіти; 

постійно  

2.2.здійснювати планування мережі класів та контингенту учнів з урахуванням 

території обслуговування закладу освіти;  

постійно  

2.3.при зарахуванні дітей до закладу освіти дотримуватися Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367. 

Першочергово до 1 класу зараховувати дітей, які проживають  на території 

обслуговування відповідного закладу освіти; 

постійно  

2.4.розмістити  інформацію про територію обслуговування на веб-сайтах  закладів  

освіти 

до 01.03.2022р.  

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

  

Начальник відділу освіти        Надія  ГОРБЕНКО   

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/60708/


 

 

Додаток1  

до наказу відділу освіти  

виконавчого комітету  

Ржищівської міської ради  

       від 24.02.2022 р. № 35 

  
 СПИСОК 

територій обслуговування, закріплених за загальноосвітнім 

 закладом освіти   

Ржищівської міської  територіальної громади 

 

Назва 

закладу 

освіти  

Територія обслуговування 

Стрітівська 

філія 

Стайківського 

опорного 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти І-ІІІ 

ступенів 

с. Стрітівка 

1. вул.Молодіжна 

2. вул.Шевченка 

3. вул.Перемоги 

4. вул.Українки Лесі 

5. вул.Воропаївська 

6. вул.Кільцева 

7. вул.Гагаріна 

8. вул.Лісова 

9. вул.Берегова 

10. вул.Підгірна 

11. вул.Чапаєва 

12. вул.Польова 

13. вул.Нова 

14. вул.Богуна Івана 

15. вул.Нагірна 

16. вул.Хмельницького Богдана 

17. вул.Озерна 

18. вул.Героїв Трипілля 

19. вул.Кошового 

20. вул.Колгоспна 

21. вул.Садова 

 


