
   
У К Р А Ї Н А 

 

                                Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від ”17” квітня 2012_ року      №_285__ 
 
м. Кіровоград 

 
 
 
 
Про закріплення територій  
обслуговування за загальноосвітніми та  
інтернатними навчальними закладами міста  
на 2012 рік  
 
 
 Керуючись 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 і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, затвердженого спільним наказом 
Міністерства освіти і науки України і Міністерства молоді України від                  
29 вересня 2004 року № 747/460, 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 

 
В И Р І Ш И В : 

 
1.Закріпити території обслуговування за загальноосвітніми 

навчальними закладами міста на 2012 рік (додаються). 
2.Головному управлінню житлово-комунального господарства 

(Бурченко М.Л.), управлінню освіти (Костенко Л.Д.) призначити 
уповноважених з числа працівників житлово-експлуатаційних організацій, 
житлово-будівельних та житлових кооперативів, об’єднань (товариств) 
співвласників багатоквартирних будинків, навчальних закладів для 
виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку. У 
разі потреби утворювати робочі групи. 
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3.Уповноваженим вищезазначеним установам до 13 серпня 2012 року 
скласти списки дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків 
первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних 
організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів. 

4.Кіровоградській міській психолого – медико – педагогічній 
консультації не пізніше ніж до 20 серпня 2012 року скласти списки дітей та 
підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які 
повинні навчатися у закладах для дітей, що потребують соціальної допомоги 
та соціальної реабілітації, а також тих, які не можуть навчатися за 
висновками психолого – медико – педагогічної комісії. 

5.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів до 5 вересня             
2012 року на підставі списків забезпечити перевірку явки дітей і підлітків до 
загальноосвітніх навчальних закладів і до 10 вересня 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. 

6.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів подати додаткові 
списки учнів у двох примірниках до управління освіти, які проживають на 
закріпленій за цим закладом території обслуговування і яких не було 
включено до основного списку.  

7.Головному управлінню житлово-комунального господарства 
(Бурченко М.Л.), управлінню освіти (Костенко Л.Д.), а також 
загальноосвітнім навчальним закладам міста, органам внутрішніх справ, 
службам у справах дітей для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей та 
підлітків шкільного віку, у своїй роботі керуватися затвердженими списками. 

8.Закріпити території обслуговування за комунальним закладом 
„Навчально-виховне об’єднання „Загальноосвітня школа-інтернат                        
І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим 
зором – центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області” та дитячим будинком інтернатного типу для дітей 
дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» на 
2012 рік (додаються). 

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету Кіровоградської міської ради        
Єльчанінову Л.Г. та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Вєщєва М.А. 
 
 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
Кумпан 24 99 69 
 


