УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «07» травня 2015 року

№ 236

Про закріплення територій
обслуговування за загальноосвітніми та
інтернатними навчальними закладами міста
у 2015 році

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 32
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 14 Закону
України “Про освіту”, ст. 18 Закону України “Про загальну середню освіту”,
відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року
№ 646, відповідно до Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи
– інтернати для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України і Міністерства соціальної політики України від 10 вересня
2012 року № 995/557, для організації обліку дітей та підлітків шкільного віку,
забезпечення дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, умов для проживання, розвитку, виховання, здобуття певного
рівня освіти виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Закріпити території обслуговування за загальноосвітніми та
інтернатними навчальними закладами міста в 2015 році згідно з додатком.
2. Управлінню освіти організувати роботу, пов’язану з обліком дітей і
підлітків шкільного віку. У разі потреби утворювати робочі групи.
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів
1). до 15 серпня 2015 року забезпечити складання списків дітей та
підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що
зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житловобудівельних кооперативів;
2). до 05 вересня 2015 року на підставі списків забезпечити перевірку
явки дітей і підлітків до загальноосвітніх навчальних закладів і до 10 вересня
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повернути ці списки до управління освіти Кіровоградської міської ради з
відмітками про те, чи з’явилися учні на навчання, разом з довідками з місця
навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших
навчальних закладах.
4. Кіровоградській міській психолого – медико – педагогічній
консультації не пізніше ніж до 20 серпня 2015 року скласти списки дітей та
підлітків шкільного віку з особливими потребами, які повинні навчатись у
закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної
реабілітації, а також тих, які не можуть навчатись за висновками психолого –
медико – педагогічної комісії.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Колодяжного С.О.

Секретар міської ради
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І.Марковський

