УКРАЇНА
Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 22.11.2017р. № 510
Про організацію обліку
дітей шкільного віку та учнів

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017р. №684
«Про затвердження порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з
метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої
освіти та підготовки дітей до навчання в школі, керуючись п.2 статті 18 та пп.4
п «б» ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
дотримуючись вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист
персональних даних», виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1. Визначити в місті Коростені території обов’язкового обслуговування та
закріпити їх за закладами загальної середньої освіти (Додаток 1).
2.Призначити уповноваженим органом з організації ведення обліку дітей
шкільного віку та учнів відділ освіти виконавчого комітету Коростенської
міської ради (А. Краснокутська).
3. Уповноваженому органу:
3.1.здійснювати облік дітей шкільного віку та учнів шляхом створення та
постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік народження
окремо), при потребі залучаючи відповідні територіальні органи Національної
поліції та служби у справах дітей.
3.2.визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідального
за створення та постійне оновлення реєстру.
3.3. систематично організовувати роботу щодо уточнення даних про
дітей шкільного віку та у разі потреби вносити зміни і доповнення до реєстру.
3.4.Здійснювати контроль за веденням обліку учнів навчальними
закладами.
4. Затвердити склад робочої групи з обліку дітей шкільного віку
(Додаток 2).
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5. Робочій групі надавати уповноваженому органу дані про дітей
шкільного віку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про
захист персональних даних».
6. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
6.1.вести облік учнів ввірених закладів освіти.
6.2. щороку не пізніше 15 вересня подавати відповідному структурному
підрозділу дані всіх учнів, які до нього зараховані.
6.3.у разі переведення учня до іншого навчального закладу або його
відрахування не пізніше 15 числа наступного місяця подавати структурному
підрозділу дані такого учня, у тому числі місце продовження здобуття ним
загальної середньої освіти (навчальний заклад);
6.4.у разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в
навчальних закладах інших адміністративно-територіальних одиниць,
подавати не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування їх дані
уповноваженому органу або його структурному підрозділу адміністративнотериторіальної одиниці, на території якої розташовано навчальний заклад, у
якому учень здобував загальну середню освіту;
6.5.у разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних
заняттях протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних
причин
невідкладно надавати Коростенському відділу поліції ГУ НП в
Житомирській області та службі у справах дітей міськвиконкому дані таких
учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов'язаної із
захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.
7.Коростенському відділу поліції ГУ НП в Житомирській області
(Старовойту М.В.) надавати необхідну допомогу у проведенні обліку дітей
шкільного віку.
8.Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від
08.03.2014 року № 36 «Про закріплення за загальноосвітніми навчальними
закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та
ведення обліку дітей» вважати таким, що втратило чинність.
9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови О.Дзигу.
Міський голова

В.Москаленко
Заступник міського голови
О.Дзига
Керуючий справами виконкому
А Охрімчук
Начальник відділу освіти
А.Краснокутська
Начальник юридичного відділу
Т.Камінська
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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 22.11.2017р. № 510
Території
обов’язкового обслуговування, закріплені за закладами загальної
середньої освіти міста Коростеня
Назва
Територія обслуговування
ЗНЗ
ЗОШ №1 Вул. Григорія Сковороди (Котовського), пров. Марії Приймачекно
(Котовського), вул. Івана Котляревського (К. Лібкнехта ) від вул.Черемушки
(К.Маркса) до кінця пров. Василя Симоненка та провулку Миколи Лисенка (1,2
пров. К.Лібкнехта) , вул.Лозова, пров.Лозовий, вул. Кирила і Мифодія (Сакко і
Ванцетті) від вул. Черемушки (К.Маркса) до кінця, вул.Коцюбинського, пров.
Коцюбинського, вул.Жмаченка, вул.Н.Курченко, вул.Ж.Кудакова, вул.Базарна
площа, пров.Базарний, вул. Ковельська (Воровського), пров. Остапа Вишні та
пров. Митрополита Шептицького (1 та 2 пров.Воровського), селище
ст.Коростень-Житомирський
ЗОШ №2 Вул.Сосновського від №24 до №52а,б, від №19 до кінця, пров.Сосновського, вул.
1 Травня від №2 до №6, від №3 до №41а
ЗОШ №3 Вул.Древлянська, вул. Сергія Романчука (Комсомольська), пров. Михайла
Старицького , пров. Михайла Антонова (1,2 пров. Піонерський), вул. Василя
Петренка (Піонерська) , вул. Бровар, вул 9 Січня, вул.Річна, вул. Добровольчих
батальйонів (Червоних партизан) , вул.8 Березня, вул.Кооперативна, вул.1
Травня від №41а, №8 до кінця, 1,2 пров. 1 Травня, вул.Захарченка, вул.Мічуріна,
вул.Іскоростенська, вул.Лермонтова, вул.В.Котика, вул.Гетьмана Пилипа Орлика
(Фадеева). вул.Сосюри, вул.Суворова, вул.Ломоносова, вул.Трипольського,
пров.8 Березня, пров.Бровар, пров.В.Котика.
Міська Вул.Грушевського від вул.Сосновського та вул. Героїв Чорнобиля до №39 1 №50
гімназія включно (Красіна), вул. Черемушки (К.Маркса) до вул. Дмитра Вишневецького
(Паризької Комуни), вул.Волонтерська (Войкова), вул.Коротуна,
вул.Сосновського від №2 до №16, від №1 до №9, вул.Героїв Чорнобиля до №6 і
№3 (Красіна).
ЗОШ №5 Вул.Набережна, 1,2 пров.Набережні, вул. Сергія Кемського від №60 до кінця
(Жовтнева) , 1,2 пров. Жовтневий, вул. Князя Володимира Мономаха
(Пархоменка), пров.1,2 пров.Пархоменка, вул.Некрасова, вул.Козака,
пров.Козака, вул.О.Кошового, пров.О.Кошового, вул.Толстого, 1,2,3,4
пров.Толстого, вул.Полякова, пров.Полякова, вул.Пашинська (Островського) ,
1,2, пров.Островського , вул.Комарова, вул.Олени Теліги (Будьонного),пров.
Білошицького, пров.Білокур Катерини (1,2 пров.Будьонного), вул.Н.Сосніної,
вул.Данила Галицького (Мануїльського), пров. Павла Чубинського
(Мануїльського) , вул.Івана Огієнка (Боженка) Бажана, вул.Евгена Патона
(Тельмана), вул.Гагаріна, пров.Гагаріна, вул.Беляєва, вул.Пацаєва, вул.Тюленіна,
вул.Менделеєва, 1,2 пров.Менделеєва, вул.Ціолковського, вул.Волкова,
пров.Волкова, вул.Добровольського, вул.Дружби, пров. 1,2 Дружби, вул.Миру
Міський Вул.Доватора, вул.Пушкінська, вул.Козаченка, вул.Фрунзе, вул.Черняхівського,
ліцей
вул.Яневича, вул.Горького від фарзаводу до кінця, вул.Карбишева, вул.Соломії
Крушельницької (РЛюксембург), пров. Марії Заньковецької (Р.Люксембург) ,
вул. Князя Ярослава Мудрого ( Свердлова), пров. Міхи Казимиренка, пров.
Благовіщення (1,2 пров.Свердлова), вул.Б.Хмельницького, вул. Князя
Володимира (Дзержинського), вул.Л.Українки, вул.Північна, вул.Космонавтів
до вул.Залізничної, вул.Пролетарська, пров.Б.Хмельницького, 1,2
пров.Пролетарський
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ЗОШ №7 Вул. Сергія Кемського до №58 (Жовтнева) , вул.Промислова (Червоноармійська), вул.Торгова (Радянська), вул. Амосова Миколи (Семашка), пров. Олекси
Тихого (Семашка), вул.Горького до №18 і №23, пров.Горького, вул.Музейна
(Крупської), пров. Шевченка (вул.Шевченка) , вул.Історична (Д.Бедного),
вул.Франка,вул. Шевченка (Кірова) до перехрестя, вул.Грушевського до
вул.Сосновського та Героїв Чорнобиля (Красіна), вул.Ольгінська, вул.Героїв
Небесної Сотні (Табукашвілі) №3, 3а, 11, 13, Базарна площа
ЗОШ №8 Вул.Вокзальна, вул.Корольова, пров. 1,2,3 Корольова, вул.Л.Чайкіної,
вул.(Марко Вовчок) Ворошилова, вул.Ковпака, вул.Чкалова, пров.Вокзальний,
пров.Прорізний, вул.Тичини, вул.Героїв Крут (Жукова), вул.Курчатова.
пров.Курчатова. вул. Михайла Стельмаха (Ватутіна). вул.Залізнична,
вул.Деповська, вул.Садова, вул.Шкільна, вул.Прорізна, вул. Космонавтів від
вул.Залізничної до кінця, вул.О.Матросова, вул.Миколаївська (Калініна),
вул.Герцена, пров.Герцена, вул.Південний пост, вул.Січових Стрільців (С.Лазо) ,
пров.Миксима Рильського (Червоний), пров.Михайлівська (Калініна) ,
пров.Залізничний, вул.Малишка, вул.Тургенєва, вул.Кривоноса, вул.Проліскова,
вул.Вишнева, пров.Вишневий, вул.Чигирівська, вул.Д.Саченка,
вул.І.Кузьмінського, пров. 1,2 І.Кузьмінського вул.Сингаївського, вул.Гетьмана
Виговського (І.Виговського,) вул.П.Зеленого, пров.Д.Саченка,
ЗОШ №9 Вул. Шевченка (Кірова) від №26 до №25 до кінця, вул.Маяковського,
пров.Парковий. пров.Ковельський. пров. Леся Курбаса (Кірова). вул.Козацька
(Щорса). вул. Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі) №15 до кінця, пров.
Гербовий (Табукашвілі), вул. Карпенка-Карого (Корнійчука), вул. Єсеніна
Міський Вул.Мельника, Черемушки (К.Маркса)від вул.Мельника до кінця, вул.Гастелло,
колегіум вул.Ш.Алейхема, від вул.Мельника до кінця, вул.Зв'язківців, вул.9 Травня,
вул.Чехова, вул.Будівельників, вул.Житомирська, 1,2,3 пров.Житомирській,
вул.Кільцева, пров.Центральний, пров.Будівельників, Білокоровицьке шосе,
пров. Миколи Куліша (2 пров.К.Маркса), вул.Грушевського від вул.Мельника до
кінця.
ЗОШ №11 Вул.Грушевського від №41 і №52 до вул.Мельника, вул.Усенова, пров.
Музейний, вул.Василя Стуса (Сакко і Ванцетті)до вул.Черемушки (К.Маркса),
вул.Черемушки (К.Маркса) від вул. Дмитра Вишневецького (Паризької Комуни)
до вул.Мельника, вул.Ш.Алейхема від вул. Дмитра Вишневецького (Паризької
Комуни) до вул.Мельника, вул.Гайдамацька (Чапаєва) до вул.Коцюбинського,
вул. В’ячеслава Чорновола (Енгельса), вул.Гоголя, вул.О.Кобилянської.
НВК №12 Вул.Київська, вул.Заводська, пров.Заводський, вул.Південна, пров.Південний,
вул.Польова, пров.Польовий, вул.Сосновського від №54 до кінця,
вул.Добролюбова, 1,2,3 пров.Добролюбова, вул.Л.Шевцової,
вул.З.Космодем'янської, вул.У.Громової, пров.У.Громової, вул.Шатрищанська,
1,2,3 пров.Шатрищанський, пров. Гранітний
ЗОШ №13 Вул.Каштанова, вул.Селезньова, вул.Сонячна, вул.Т.Кралі, вул.Наровського,
вул.Чолівська, пров.В.Селезньова, пров.Т.Кралі, пров.Чолівський

Керуючий справами виконкому

А.В.Охрімчук
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 22.11. 2017р. № 510

Робоча група
з обліку дітей і підлітків шкільного віку в м.Коростені

Ботвіна Віта Леонідівна

-головний
спеціаліст
відділу
освіти
виконавчого комітету Коростенської міської
ради, голова робочої групи

Фіцай Ніна Миколаївна

-начальник служби в справах дітей
виконавчого комітету Коростенської міської
ради

Микитчук
Олександр Федорович

Вигівська Валентина
Миколаївна

Малихіна
Лариса Миколаївна
Петренко
Вікторія Петрівна

-директор Коростенський міського центру
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

-головний державний соціальний інспектор
управління праці та соціального захисту
виконавчого комітету Коростенської
міської ради
-головний лікар
поліклініки

Коростенської

дитячої

-начальник
відділу
реєстрації
місця
проживання
виконавчого
комітету
Коростенської міської ради

Директори закладів загальної середньої освіти міста Коростеня

Керуючий справами виконкому

А.В.Охрімчук

