УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 15.06.2021

м. Бурштин

№ 362

Про проведення обліку дітей дошкільного та
шкільного віку та учнів
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» зі змінами, Закону
України «Про освіту», підпункту 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наказу МОН від 16.04.2018 року №367 «Про затвердження
Порядку зарахування, відрахування та комунальних закладів освіти для здобуття повної
загальної середньої освіти», враховуючи рішення Бурштинської міської ради від 30 березня
2021 року №01/10-21 «Про перейменування та реорганізацію закладів загальної середньої
освіти Бурштинської територіальної громади» з метою забезпечення здобуття громадянами
України дошкільної та загальної середньої освіти, своєчасного проведення обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів:
1. Вести облік дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають чи перебувають в
межах територіальної громади Бурштинської міської ради, шляхом постійного оновлення
реєстру даних про них (на кожний рік народження окремо) (далі – реєстр).
2. Структурному підрозділу, відповідальному за постійне оновлення реєстру, відділу
освіти і науки Бурштинської міської ради вносити та видаляти з реєстру дані відповідно до
пунктів 6,8 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів (даліПорядку).
3. Співвиконавцям розпорядження, залученим до ведення обліку дітей дошкільного та
шкільного віку та учнів, службі у справах дітей, сектор ювенальної превенції, відділу превенції
Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, сектору реєстрації місця
проживання при ЦНАП Бурштинської міської ради обробку і захист персональних даних дітей
шкільного віку та учнів під час їх обліку здійснювати відповідно до вимог Закону України
«Про захист персональних даних».
4. Облік вихованців і учнів ведуть заклади освіти відповідно до пунктів 10,11,12,13
(Порядку).
5. Затвердити розподіл територій обслуговування, закріплених за закладами загальної
середньої освіти Бурштинської територіальної громади (додається).
6. Керівникам закладів загальної середньої освіти до 15 червня включно зарахувати усіх
дітей, документи яких подано до першого класу, місце проживання яких на території
обслуговування закладів освіти, дітей, які є рідними (усиновленими) братами та /або сестрами
дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи
випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти ( у разі його наявності); а також
на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього

закладу (пункт 3 підрозділу 1 розділу ІІ «Порядку зарахування, відрахування та переведення
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої
освіти»).
7. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (І. Томин), керівникам закладів
загальної середньої освіти вжити заходів щодо реалізації прав дітей шкільного віку, які
постійно проживають на закріпленій території обслуговування, в частині здобуття загальної
середньої освіти.
8. 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.
9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження
покласти на головного відповідального виконавця – відділ освіти і науки Бурштинської
міської ради (І. Томин).
10. Співвиконавцям розпорядження надавати головному відповідальному виконавцю
інформацію, необхідну для оновлення даних реєстру відповідно до запиту.
11. Розпорядження від 31.08.2020 р. № 341 «Про проведення обліку дітей дошкільного та
шкільного віку та учнів» вважати таким, що втратило чинність.
12. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів міської ради Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до розпорядження міського голови
від 15.06.2021 № 362

Розподіл
територій обслуговування,
закріплених за закладами загальної середньої освіти
1.
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 (Бурштинська гімназія №1 з 10.07.2021 року) – м.
Бурштин,
вул.Молодіжна,
вул.Нова,
вул.Зелена,
вул.Юхвітова,
вул.Шевченка,
вул.Вітовського, вул. Котляревського, вул.Гагаріна, вул.Б.Лепкого, вул.Валова, вул.Коротка,
вул.Герцена, вул.Л.Українки, вул Мазепи, вул.Полуботка, частина вул.Проектна, вул.Франка,
вул Над Потоком, вул. Над Рудкою, провулок Франка, вул.Поповича, вул.Поперечна, частина
вул.Бандери та с. Куропатники, с. Коростовичі;
2.
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (Бурштинський ліцей №2 з 01.07.2021 року) – м.
Бурштин, мікрорайон вул. Міцкевича, вул. Шухевича, вул. Січових Стрільців,
вул.Будівельників, вул. Енергетиків, частина вул. Калуської, частина вул. Бандери; учні 10-11
класів вул.Молодіжна, вул.Нова, вул.Зелена, вул.Юхвітова, вул.Шевченка, вул.Вітовського,
вул. Котляревського, вул.Гагаріна, вул.Б.Лепкого, вул.Валова, вул.Коротка, вул.Герцена,
вул.Л.Українки, вул Мазепи, вул.Полуботка, частина вул.Проектна, вул.Франка, вул Над
Потоком, вул. Над Рудкою, провулок Франка, вул.Поповича, вул.Поперечна, вул.Бандери,
с.Сарники, с.Діброва, с.Озеряни, с.Слобода, с.Заливки, с.Коростовичі, с.Куропатники,
с.Юнашків, с.Насташин, с.Куничі;
3.
Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (Бурштинський ліцей №3 з 01.07.2021 року) –
м. Бурштин, мікрорайон вул. Ольги Басараб, частина вул.Проектної, частина вул.Калуської,
вул.Стуса, вул. Коновальця, вул.Данила Галицького, с. Вигівка, с. Старий Мартинів (Вигода),
учні 10-11 класів вул.Молодіжна, вул.Нова, вул.Зелена, вул.Юхвітова, вул.Шевченка,
вул.Вітовського, вул. Котляревського, вул.Гагаріна, вул.Б.Лепкого, вул.Валова, вул.Коротка,
вул.Герцена, вул.Л.Українки, вул Мазепи, вул.Полуботка, частина вул.Проектна, вул.Франка,
вул Над Потоком, вул. Над Рудкою, провулок Франка, вул.Поповича, вул.Поперечна, частина
вул.Бандери, с.Дем’янів, Старий Мартинів, Новий Мартинів, с.Тенетники, с.Різдвяни;
4.
Задністрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Задністрянський ліцей з 01.07.2021 року) –
с.Задністрянськ, учні 10-11 класів с.Бовшів;
5.
Бовшівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Бовшівська гімназія з 01.07.2021 року) – с.Бовшів;
6.
Слобідський навчально-виховний комплекс (Слобідська філія Бурштинського ліцею
№2 з 10.07.2021 року)- с.Слобода, с.Озеряни, с.Діброва, с.Сарники;
7.
Насташинська ЗОШ І-ІІ ступенів (Насташинська філія Бурштинського ліцею №2 з
10.07.2021 року) – с.Насташин, с.Куничі, учні 5-9 кл. с.Юнашків;
8.
Юнашківська початкова школа (Юнашківська філія Бурштинського ліцею №2 з
10.07.2021 року) – с.Юнашків;
9.
Дем’янівська ЗОШ І-ІІ ступенів (Дем’янівська філія Бурштинського ліцею №3 з
10.07.2021 року) – с.Дем’янів;
10.
Новомартинівський навчально-виховний комплекс (Новомартинівська філія
Бурштинського ліцею №3 з 10.07.2021 року) – с.Новий Мартинів, с.Тенетники, с.Старий
Мартинів, с.Різдвяни.

Керуючий справами виконавчого комітету

Надія Кицела

Начальник відділу освіти і науки

І.Томин

Погоджено:
Заступник міського голови

_______________ Н. Кицела

Юридичний відділ

_______________

