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УКРАЇНА

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 31.03.2021 №56
м. Перещепине

Про закріплення території обслуговування 
за закладами загальної середньої освіти 
Перещепинської міської територіальної громади

Розглянувши подання начальника відділу освіти Перещепинської 
міської ради від 16.03.2021 №214 Явтуховської Л.М., керуючись законами 
України: ««Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», наказом 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 прав дітей 
шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти, здійснення контролю 
за навчанням дітей шкільного віку, за відвідуванням ними навчальних 
закладів, виконавчий комітет Перещепинської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 
освіти Перещепинської міської територіальної громади, а саме:

1) Перещепинський опорний освітній заклад №1 з філією 
Перещепинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2:

• територія м. Перещепине;
2) Перещепинський НВК «Родина» «ЗОНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів з 

інтернатним відділенням для дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, дітей з кризових сімей:



• територія сіл: Малокозирщина, Козирщина, Свічанівка, 
Олександрія, селища Вишневе;
3) Панасівський навчально-виховний комплекс «Школа - 

дошкільний заклад»:
• територія сіл: Багате, Панасівна, Рівне;

4) Голубівський опорний освітній заклад з філіями 
Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Голубівська 
загальноосвітня школа І-І1 ступенів:

• територія сіл (селищ): Голубівка, Миролюбівка, Троїцьке, 
Воскресенівка, Кільчень;
5) Керносівська загальноосвітня школа І - III ступенів:

• територія сіл: Керносівка, Ганнівка, Орілька;
6) Левенцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів:

• територія села Левенцівка;
7) Михайлівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний 
заклад»:

• територія села Михайлівна;
8) Шандрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня

школа І - III ступенів - дошкільний навчальний заклад»:
• територія сіл: Шандрівка, Новошандрівка.

2. Організувати облік дітей шкільного віку, які проживають на 
території Перещепинської міської територіальної громади шляхом створення 
та постійного оновлення реєстру даних про них.

3. Відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру 
визначити відділ освіти Перещепинської міської ради.

4. Відділу освіти Перещепинської міської ради за участю служби у 
справах дітей Перещепинської міської ради, старост міської ради, відділення 
поліції №2 Новомосковського відділу ГУНП у Дніпропетровській 
області організувати облік дітей шкільного віку, які проживають на території 
Перещепинської міської територіальної громади.

5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Перещепинської міської ради від 27.05.2020 №50 «Про закріплення території 
обслуговування за закладами загальної середньої освіти Перещепинської 
міської територіальної громади».



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань міжнародного співробітництва, інформаційної 
політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства, з питань освіти, науки, культури, мови, прав 
національних меншин (голова комісії МЕЛЬНИК Л.И.).

Ярослав ЦВІРКУН
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