
                                                                                                   
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 59

«14» квітня 2021 року                              
с. Лука-Мелешківська

Про закріплення територій обслуговування за закладами загальної
середньої освіти ТГ

Керуючись  підпунктом  1  пункту  «а»  ст.32  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.66 Закону України «Про освіту», п.1
ст.18  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,  Порядком  ведення
обліку  дітей  шкільного  віку  та  учні,  затвердженого  Постановою Кабінету
Міністрів України від 13.09.2017р. № 684, з метою раціонального розподілу
учнівського  контингенту  за  закладами  загальної  середньої  освіти,
виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:
1. Закріпити: 
1.1. за  КЗ «ЗЗСО–ліцей  Лука-Мелешківської сільської ради» с. Лука-

Мелешківська  територію обслуговування в межах населеного пункту – села
Лука-Мелешківська, Майдан-Чапельський;

- села Прибузьке, Тютьки, Іванівка, Цвіжин, Яришівка, Студениця,
Лани, Пилява ( 10-11 класи);

1.2. за  Яришівською  філією  КЗ  «ЗЗСО–ліцей   Лука-Мелешківської
сільської ради» територію обслуговування в межах населених пунктів  - села
Яришівка, Студениця, Лани;

1.3. за  Іванівською  філією  КЗ  «ЗЗСО–ліцей   Лука-Мелешківської
сільської ради» територію обслуговування в межах населених пунктів  - села
Іванівка, Цвіжин;

1.4  за  Прибузькою  філією  КЗ  «ЗЗСО–ліцей   Лука-Мелешківської
сільської ради» територію обслуговування в межах населених пунктів  - села
Тютьки, Прибузьке;

1.5.  за  КЗ  "Хижинецький  ліцей"  Вінницької  області  с.  Хижинці
територію  обслуговування  в  межах  населеного  пункту  –  села  Хижинці,
Парпурівці;

-     село Сокиринці (10-11 класи)
1.6.  за  Сокиринецькою  філією КЗ "Хижинецький ліцей" територію

обслуговування в межах населеного пункту  - село Сокиринці;



1.7. за КЗ «ПИЛЯВСЬКА ГІМНАЗІЯ» Вінницької області с. Пилява
територію обслуговування в межах населеного пункту – село Пилява.

2. Директорам закладів загальної середньої освіти:
2.1. до 15.05.2021 р. проінформувати батьків та учнів про закріплену

за школою територію обслуговування;
2.2. при комплектуванні 1-х класів забезпечити охоплення навчанням

усіх дітей, які проживають на закріпленій території обслуговування;
2.3. забезпечити облік дітей шкільного віку та учнів, які проживають

на  закріпленій  території  обслуговування,  відповідно  до  Порядку  ведення
обліку  дітей  шкільного  віку  та  учні,  затвердженого  Постановою Кабінету
Міністрів України від 13.09.2017р. № 684.

3.  Контроль  за  виконанням цього  рішення  покласти  на  начальника
відділу освіти та культури Маціпуру Л.П..

 Сільський голова                                                       Богдан АВГУСТОВИЧ


