
УКРАЇНА
УЛАШАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СЛАВУТСЬКОГО РАЙОНУ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Улашанівка

Про закріплення території 
обслуговування за
закладами загальної
середньої освіти на 
2021/2022 навчальний рік

На підставі статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку 
зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 
закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, 
Наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621 
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 липня 
2015 року № 762», Постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 
року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів», з метою забезпечення територіальної доступності для 
здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в закладах, що 
найбільш наближені до місця проживання дітей шкільного віку Улашанівської 
сільської ради:

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої 
освіти Улашанівської сільської ради на 2021/2022 навчальний рік, згідно 
переліку (додається).
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2. Відділу з гуманітарних питань виконавчого комітету постійно 
оновлювати реєстр даних про дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 
проживають чи перебувають в межах Улашанівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань цільності виконавчих органів Бойчака Дмитра.

Сільський голова Микола ГИЗИМЧУК

питань

Головний спеціаліст з питань 
освіти відділу з гуманітарних

Тетяна Рубан 
2021



Додаток
до розпорядження сільського
голови

ПЕРЕЛІК
територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

Улашанівської сільської ради на 2021/2022 навчальний рік

№ 
з/п

Назва 
закладу загальної 
середньої освіти

Територія обслуговування 
(назва населеного пункту)

1 Губелецька гімназія с. Губельці, с. Волиця
2 Жуківська філія с. Жуків, с. Ногачівка, с. Дятилівка, с. Марачівка
3 Іванівська філія с. Іванівка, с. Пузирки
4 Миньковецький ліцей с. Миньківці, с. Романіни, с. Шевченко, 

с. Бачманівка
5 Перемишельська 

гімназія
с. Перемишель

6 Улашанівський ліцей с. Улашанівка, с. Вачів
7 Хоровецький ліцей с. Хоровець, с. Пашуки, с. Гута
8 Цвітоський ліцей с. Цвітоха, с. Кам’янка, с. Ташки

Заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дмитро БОЙЧАК


