
УКРАЇНА
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 22.06.201бр. м. Бурштин №  / У /

Про проведення обліку дітей 
шкільного та дошкільного віку

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про 
затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», до Закону України «Про 
освіту», частини 2 статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», підпункту 4 пункту «б» 
статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення 
здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, своєчасного проведення 
повного обліку дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 1 вересня поточного 
року виповниться 5 років,:

1. Затвердити склад робочої групи по складанню списків дітей шкільного та 
дошкільного віку (додаток 1).

2. Затвердити рекомендований розподіл закріплених територій обслуговування за 
загальноосвітніми навчальними закладами міста (додаток 2).

3. Робочій групі:
3.1. Провести в період з 23.06.2016 до 15.08.2016 р. своєчасний та повний облік 

дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей, яким на 1 вересня поточного 
року виповниться 5 років, відповідно до Інструкції з обліку дітей і підлітків 
шкільного віку;

3.2. Провести в період з 23.06.2016 до 15.08.2016 р. своєчасний та повний облік 
дітей дошкільного віку за формою, що додається (додаток 3);

4. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (І. Томин), керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів вжити заходів щодо реалізації прав дітей і 
підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій території 
обслуговування, в частині здобуття загальної середньої освіти.

5. Службі у справах дітей Бурштинської міської ради (С. Козар) систематично вести 
роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і 
підлітками повної загальної середньої освіти.

6. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 
покласти на головного відповідального виконавця -  відділ освіти і науки 
Бурштинської міської ради (І. Томин).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 
Н. Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура



Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 22.06.2016 р. № ____

Склад
робочої групи по складанню списків дітей 

шкільного та дошкільного віку

Кицела Надія Юліанівна -  заступник міського голови, керівник робочої
групи;

Тварок Наталія Богданівна -  головний спеціаліст відділу освіти і науки
Бурштинської міської ради, заступник керівника 
робочої групи;

Козар Світлана Олексіївна — начальник служби у справах дітей Бурштинської
міської ради

Москалюк Наталія Богданівна -  завідувач методичного кабінету відділу освіти і
науки Бурштинської міської ради;

Лис Віра Михайлівна -  методист методичного кабінету відділу освіти і
науки Бурштинської міської ради

Заступник міського голови Надія Кицела



Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 22.06.2016 р. № ____

Розподіл
закріплених територій обслуговування 

за загальноосвітніми навчальним закладами

І. Для забезпечення початкової загальної освіти
1. Бурштинський НВК -  місто Бурштин;
2. Вигівський НВК -  с. Витівка.

II. Для забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти

1. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 -  м. Бурштин, рекомендований мікрорайон 
вулиць старої частини міста та с. Куропатники, с. Коростовичі, с. Слобода, 
с. Озеряни;

2. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 - м. Бурштин, рекомендований мікрорайон 
вулиць Міцкевича, Шухевича, Січових Стрільців, Будівельників, Енергетиків, 
Калуської, частини вул. Бандери, с. Дем’янів;

3. Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 — м. Бурштин, рекомендований мікрорайон 
вулиць Ольги Басараб, Проектної, Калуської, Стуса, Коновальця, Данила Галицького, 
с. Старий Мартинів, с. Новий Мартинів, с. Різдвяни, с. Вигівка.

4. Бурштинська гімназія -  м. Бурштин, с. Вигівка.

Заступник міського голови Надія Кицела



Додаток З
до розпорядження міського голови
від 22.06.2016 р .№ ____

Список
дітей віком від 0 до 6 років та дітей, 

яким на 1 вересня 2016 року виповнюється 5 років
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