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Рішення виконавчого комітету                                                                             
"Про визначення та закріплення територій обслуговування         

за ЗЗСО м.Кременчука, підпорядкованими Департаменту освіти 

виконавчого комітету "  
 

14.02.2020          № 236 

 

 

Про визначення та закріплення 

територій обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти 

м. Кременчука, підпорядкованими  

Департаменту освіти виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради 

Полтавської області 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684, 

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої  освіти,  

затвердженого  наказом  Міністерства освіти і  науки від 16 квітня 2018 року, 

Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів у м. Кременчуці, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Полтавської області від 27 листопада 2017 року № 1309, з метою забезпечення 

реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої освіти, 

керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області 

 

вирішив: 

 

1. Визначити території обслуговування та закріпити їх за закладами 

загальної середньої освіти м. Кременчука, підпорядкованими Департаменту 

освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 

згідно з додатком. 

2. Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Полтавської області (Москалик Г.Ф.) забезпечити контроль за дотриманням 

права громадян України на здобуття загальної середньої освіти,  зарахуванням 

учнів до закладів загальної середньої освіти м. Кременчука відповідно до 

територій обслуговування, закріплених за ними. 

https://kr-osvita.gov.ua/nakazi/9345-rshennya-vikonavchogo-komtetu-vd-14022020-236-pro-viznachennya-ta-zakrplennya-teritory-obslugovuvannya-za-zzso-mkremenchuka-pdporyadkovanimi-departamentu-osvti-vikonavchogo-komtetu-grigorash-tm.html
https://kr-osvita.gov.ua/nakazi/9345-rshennya-vikonavchogo-komtetu-vd-14022020-236-pro-viznachennya-ta-zakrplennya-teritory-obslugovuvannya-za-zzso-mkremenchuka-pdporyadkovanimi-departamentu-osvti-vikonavchogo-komtetu-grigorash-tm.html
https://kr-osvita.gov.ua/nakazi/9345-rshennya-vikonavchogo-komtetu-vd-14022020-236-pro-viznachennya-ta-zakrplennya-teritory-obslugovuvannya-za-zzso-mkremenchuka-pdporyadkovanimi-departamentu-osvti-vikonavchogo-komtetu-grigorash-tm.html
https://kr-osvita.gov.ua/nakazi/9345-rshennya-vikonavchogo-komtetu-vd-14022020-236-pro-viznachennya-ta-zakrplennya-teritory-obslugovuvannya-za-zzso-mkremenchuka-pdporyadkovanimi-departamentu-osvti-vikonavchogo-komtetu-grigorash-tm.html
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3. Директорам закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних 

комплексів здійснювати зарахування учнів до навчальних закладів відповідно 

до територій обслуговування, визначених та  закріплених за ними цим 

рішенням, забезпечити охоплення дітей шкільного віку, що проживають на 

територіях обслуговування, закріпленими за навчальними закладами, 

навчанням.  

4. Скасувати рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 

Полтавської області від 18.05.2018 № 602 «Про визначення та закріплення 

територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти  

м. Кременчука, підпорядкованими Департаменту освіти виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради Полтавської області» та рішення виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.02.2019 № 274 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 

ради Полтавської області від 18.05.2018 № 602». 

5. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Усанову О.П.  

 

 

Міський  голова                                                                       В. МАЛЕЦЬКИЙ 
 


