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rIшЕння
_5*,Sý €{ý.}ýt

rT Вп.толлтиир * Box1,1H*bKltl:l

llpo закрiплення TeplrTopiй
сбслуговувяltкя зд закладамrI
загальноI середýьоi
тs дошкiльнот oýaiTx
Володнlпrр-ВолннськоТ tticbKtri
терl.tторi:rльноI гроиад*r

З MgToro llриsедеIiк,l у вiдповiлнiчгь облiку дiгеiл дошкiльного BiKy, дiт*I'r i
пiдлiткiв шкiльного BiKy, вiдr:овiд}tо до 3акоfiу Украни <<Ilpo загiшьку серсдI{io

освфll, 3акоку УкраТни кПро дошкiлылу ocBiry>, постанов Кабiuету MirricTpiB
Уryаiilи <Прu затверruченi*я Порядrry вgдення облir.а дi,rtI"r дошхiльrrого.
шкiльirоrо Birqy та учяiв> tiд t3.09.?0l7 роху л}{Ь684, вiд t9.09.20l8 }Ф806 *Про
внесення змiк до ýоg!ан(}ви KaбiHery MiHicTpiB Украiни вiд 13 верес1,1я 3017

року Л!684>, наказу iv{iнicr*pcTBa освiти i HayKlt Украiпи вiд l6.04.?018 роху ýl
367 кПро затвердкення П*рзrпку зарахуваt,tлtя, вiдра,ýвання та пере8сленшя

учнiв до державнýх та ко!,{у}Igльfiих заttшадiв освiти ;р"rя здо6l,ття повrtоТ

заrальноi середньоi освiти>, рiшеrlня BrrKOtlKcMy кfiро виесеикя змiв до 1эiшсння
в, коI{авt{г};,о коuit,r,tl, вiд 10.09.]0]0 р. ýl45 нiд 2З.12.2020 рокl,Jr*З!8 '"llро
}r9рý){т та наrlов}lюваяiсrъ ьча*iв, rруп подоsжсIlого дня закJIа,цiв загальяоТ
середньtlТ 0свiти мit:rа у ?02012021 навчаJIыIOму роцi"lr, к9руючись пiдпунктои
2 п.чнкry ка> та пiдпуltкта&{ý 4. 7 ггуlлкту кблt gгатri 32, cTaTTelo 64 Закоuу"

УкраiЪи <tПpo мiсцеве саir{OЕрядування в Украiнiя, внкQнавчиit KoMiTeT мiсьпоi

редн

ВИРIШtr,lВ:

I. Затвсралrти розrrодi;r TepltTopiй обслуговуванuя ýолодинtiр.
ВолиtлськоТ MicbKoi териttрiвл:,ноi rрФмади за закладаI!{и заrыlьноi середньоТ
oceiтK (додатки 1-8). Зарахуваlt}ý на навчанЕ!t першокласяикis в ЗOШ ЬШ
ступенiв ,l 5 iM. Аиато.тtiя Кореневськоrо здiýсl , .вати д,,ш дiтеrl Володиrtир-
Волншськг" MicbKoi територi*чьноi грOмади, як - заклад повног0 дня. Дiтвй

\
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sifiýькФвýсfiрý.ов',iв, 
. заресgrроваýих в Воло.l:ллrпр-I}оrrниськiý ь*iськiй

ý:iýiffжI,f,?Ii#;,Ti:iжll у u"ШрЙ нимЕ заклади звrальнсi серелньоi
?. 3зlggрдшtrл,.:::I_rjy 

" 
TepllTopil-t обслуговувалlня Володllпlвр-Волннськоi MicbKoi територiалыlОi ,рЬ"оо" за замадами дошкiльноi освiти(додатки 9-I5). Дh.ей uiПЬчпоuЙуi;ш;, Jарс€етрованик у Володимир-

:#i}.жi;l.,#;_To"*pizu,bH;ll 
.poMoii',ipn,:*ur,, у u"O|u"i",,-ni, ,о*'*"

;;;i *У:#х yiii:l$'Х;Ъlчyi *19*n до середньоi або

;;ffi lifr н1Ё""н:iфiii,З:#"."-:_.i^;1.i"*жr;;лР""ffi x*j. ц. з ч" и.й".i| *,", iifi 
, 

нж :"l,:,у ж,r;Ёýr,; н;:fiHf; *;лtiськоi територiалыlоi rро"*--*iйiйо до закрirrлениi TepltTopibiобслуговування надавати MorKлl,rBicTb баl8sУКOМIИеýýшанgii на*чмьtiиti злклад, 
ЬКаМ ПРаtsО Обирати iнmltfi

5. Управпiнню-llз_Ii: 
"оr,йЪ citopтy викоuа*чого K,oMiTrry MicbKoiради (ПарУк в,м.) 

"P]]]'jijr''и вiдповiдйоý о*ооу за ýтворýння та пgстiйнео1{0вл8lllи реесгру дакяк дiтgft дошкiль*о.о, .r]*buuo.o ,;*у ,j.} ч '" '
6. Вiдповiдачьнiй ссобi:

. 6,1 Органiзову*ати BeJleilfiя об;liку дiтеii дошкiльногоо шкiзrьногrr вiяу,

ýl^Ж|rЖ} ;i#,*:Yii_ 
RОЛОЛИМф-Воп,1,1"ъкоi MicbKoi терrrrорiальriот

;;;;;ff ж::хжзlgРЖЖТ:ffiЖ"" o**u, ";;i"i ou"i
6.3 На пiдставi лан}Iх ре€стру смtада€ i подае статистичнi звirхl шро

ýfrýtr 
ДiТей ШКi,ПЬНО'О *i*Y'r" фii#;; пOрядку, затвердr{ý}lоý{у мон

oor*,n]o#i ;ХЖffiЖ;:#l.Ж;,,* дiтей цrкiльного Birc.y на здоб}ття

,-оrofrl*r*,:Ж:Ж ЗаrСrаДiВ o"nir" Всэ;rоднмир-волиttськцri MicbKiii
7.1 .l Призна,lити вйповiдальних за ведеlJruI облiку влтхованцiв та учнiв,

"o" 
r.,1'}i,Ho||I';fi 

ПiЗlriЦе l5 
";-;;;;;irur" ri,inu*io*rfro 

".о'о, 
o.u,

ffiтiН#;#,.f;ýч;",тJ:;,1*;iтЁ;::"-,#;ffi -*:;1,1*
_, 7.1.З lle пiзнir:rе I5 числа наЁтупЕоrо мocoбi данi учнlв у 

-о11 

'* ";р;;;;'-;';;''#fl"ýЧff*;'":::iir'*::ЖЖЖ_:" ЖЖ::ilr11 liilra*.r, r io*y числi мiсцс продовжеяня
z. i q н. n;,";** l}' ;iH";ЖH;:J11 i*n H,}' l;o.-r"., 

" 
; ;;;.-*"вiдповiда"тьнiй oroU' o*:i.,|:};i ;;;ЙЖ заrапьну серед}{ю ocBiTy взакл8дах ocBiTlt ;чшнх адýJt}l]стр&тиýшо-терлпорiа,,lь}Iих 

Фд}fниць.



7.1,ý Нgвiдмаяао ýад8ýеm ýelcfipy rовеtлальпоi превеr,rцii, с,ttужfii у,
ýпрsвах дiте* влtкоltаачого KoHriTeTy MicbKoi рqци д8нi вiitсугяiх прттrяrом 10

роЬо*"* дкiв пiлрял з невiдомих або без повiDкних 11ричин на lIавч€L,Iыlих

iаrrяттях учrriв, якi Nе до*яглк поý}lý.lliття, ди провадження дiяльностi
вiдповiдrrо до зfrкФ}Iодilýствq rloв'язахо,i iз захиsrом [х прав на здсб}T гя

залальноi середньоi освtги.
7.1.6 Зобов'язуватя учнiв, якi вiдсутlri на навчiшыл}rк заняттях прOтягом

10 роýочях лнiв пiдряд, над*ветi,l вiдповiдlлу меднtIку довiдху закпsду oxopoнlr
злоров'я або письlrtовltх пояснень батькiв (одного з батькiв) чи illmIlx законних
предстввникiв {:tля rlHi*, ýKi нý дOся$rи павнолiття) та зберirають ui покам*нтв
в oco0oBiй ctrpaBi учtlл протяFом ýоm!мOго наsчального року,

?,2 l_tвrrTpy надаýýя адмilliстративних послуг внконавчоrо комiтrгу
MicbKoT радн (Троць А. Д.) чомiсяrи до 15 чиола настуfiного мiсяrrя подав&тлt

вiдловiдальнiй особi iнформачiю за мýuулкй мiсяць щодо прrtбуftя, ýнý},ггя та

росстраuiю мiсця лроживанкя дiтей BiKoM вiд 0 до 18 poкiB у межах Migra,
7,3 lнклrозивýý-рееурýrrому цýrrrpу (Токарева О. П.) щороку ло 05

ЕOрýсtrя подавати вiдrrовiдалъuiй особi irrформачiю про лiтей r особливи!"tн

oýsiTHiMи ýотрýбами! якi rlg пiдлягають навчаlIню за станом здоров'я,
навчаються в спецiа.ltьнпх закл4цах для лiтей, якi ttають вади у poзyмoвolry

розвитку.
7.4 Управлiвtлло соцig,тыiсrl,о захисту }1аселýнIи вI{конавч0I,о комiтеrу

Micbкoi радн (Смrжалюк O.fi.) що}tiсячно Еадавати вiдповiдмьнifl особi
iнформаиirо flро дircй iз сiмей, якi ilеремiстIrлпся з тн}ýасово oкуflоýаноi
Tepl{ropii Украi}lи, paiioHy Itроведення аЕтптерористичноi операцii, onepartiт

об'сднаних cll,i,
7.5 Службi у спреýах дiтвЁ виконавчоrо хомiтчгу Micbkoi радв

(Сидорук Л.М,} щороку яо 10 вересlж подавати вiдповiдальнiй особi
iнформаlliю про дiтей дошкiльного тз шкiльного BiKy, якi в сиJtу обqгавин
опинtчtись у сllецiальнIrк },cTa}toB.L1( i заклаqах соцitýtьýоrо захýýlу для дiтелi
Еýзалежво вiд форми еrrаýно(iгi та не вiдвiлують заЕilалк oýзiTrr Miýra, але Ё
]ареЁстровз}I1r"Й 1; Вополимнр-Во.тинськiй r.ticbKiЁl територiмьнilr rромалi,

7.6 Комуимьному пiдприсl"tt-тву <Володимир-Вшrинський цЁктр
пёрвиgнOi медflчýоi допо!i{оrи}i (Чубок К.В,) надаваtи вiдповiлальяiЙ ocoбi
iнформшtiю про лiтей BiKoll 0-6 poKiB,

заL}lluеýrýI
аjл 27.0З.?019 року Ns 74 кПрt:

за закладами загалънот середиьот ocBiтm

9. ýа пос,гiЙt{у Kcrмiciю MiebKoi

ради з Il " 
молодiжноi полiтлtки i спорту,
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Додаток }

кýиiтsгу
Miýbкýi радя

44,fiросвiти
45.Проевiти п-к
46"Профвсора Бобка
47.Рiчинськоrо
48.Рудаliськоrо
49.(laxttpoBa
50,Северина

Наз:tивайка
ýl,Сергiя Cr"liptloBa
52. Васиriя Сиt"tоиснка
53.Соломii

Крушельrrицькоi
54.С,rарицъкого
55.Стефаника
56.Сryбелевича
57.Чайковоького
58.Liервояоm Хреета
-ý9.Чернlrruевськ*го
60.Чорновола
6 1.I LIахтарсъка
62,}Iворrlицького

нвк

l, Академiка
Глушкова

2. Академiка Кравцха
3, Акалемiка

Крrr*tсыtого
4. Бори*оrтliбоька
5. Верýяий п-к
6, Виговськоrо п-к
7. Вшrниченка
8, IванаВишенськOго
9. Вцшиевий п-к
10,Ганни Жежко
l1.Генсрала Ш}лtеýича
l2"Гоголя
l3.Запольськоi
l 4.1Barlв <llедорФа* п-х
l5.IBaиa ýаrряrrого
16,IBaHa ГIархоIgенка
l 7"Карпекка-Карого
1 8,Клима Савура
l9.Князя олега
20.Княгинi ольrи
2l.Ковсльоька (вiд буц.

ffs70)

22.Комарова
23.Короленка
24.Крнлова
?5,Кунцевича
26.Миколи Лесlнтови.t а

27.Леея Мартовrtча
28,Лисеtlка
29.Максима

Рнльського
ЗO,Менделссва
3 1.Миколи Хвипьовоtз
32.Мiцкевlrча
З3.I-Iiла Хасевrrча
34.олени Хохол
35.0лifiннка
36.Павлова
37.ýмиrра Колссяiкова
38.Пи;lипа 0рлика
39.IIолiськоТ Сiчi
40.9 травня
4l.BiKTopa

кмелоцького
4?,Полуботка
4З.Попова
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