
нАкАз

м. Запорiжжя
Про закрiплення територiй
обслуговування за закладами освiти
м. Запорiжжя у 2020 роцi

На викоНаннЯ законiВ УкраiЪи кПро ocBiTy>, кПро загальну середню ocBiTy>,
ПОСТаНОВИ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.09.2017 ль б84 (зiЪмiнами) <гiро
затвердження Порядку ведення облiку дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy Ъа
учнiв>> в частинi закрiплення територiй обслуговування за закJIадами загагlьноi
середньоi освiти, наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16.04.2018
}lb 367 пПро затвердження Порядку зарахування, вiдрахуванIUI та переведення
учнiв до державних та комун€tльних закладiв осйrи- дл" здобуй повноI
загалъноi середньоi освiти>, ДЛя реалiзацii прав цромадян Украiни на здобуття
повноi загалъноI середньоi освiти та згiдно з рiшенням ""кона"чого 

KoMiTery
Запорiзькоi мiсъкоi ради вiд 26.t|.20L9 ль 535 кПро внесення змiн до рiшенЙ
виконавчогО KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 26.11.2018 М SiS <Про
органiзацiю облiку дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв у м. ЗапорiжжЙ

НАКАЗУЮ:

1. Закрiпити територii обслуговування за закладами загаJIьнот середньоi освiти
м. ЗапоРiжжЯ у 2020 роцi згiДно з рiшенням виконавчого KoMiTeiy Запорiзькоi
мiськоi ради вiд26.||.2о19 Nb 5з5 <Про внесення змiн до рiшення виконавчого
KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вtд26.11.2018 м 525 оПро органiзацiю облiку
дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв у м. Запорiжжш.
2. Начальникам територiальних вiддiлiв освiти департаменту освiти i науки
MicbKoT РадИ Вознесенiвського, Щнiпровського, Заводського, Комунар."*о.о,
олександрiвського, Хортицького, Шевченкiвського районiв департаменту
ОСВiТИ i НаУКИ MicbKoi ради Кичатiй I.I., Литовченко Я.Ю., Шаповало"iи н.м.,
Кiнебас в.в., еременко Л.В., Годжеку о.в., Перепелицi Н.е.:
2.|. Оприлюднити iнформацiю про територii обслуговування, закрiпленi
за закладами загальноi середньоi освiти районiв MicTa згiдно з рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi Ради вiд 26.t|.2019 Ns 5з5
<ПрО внесеннЯ змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзъкоi MicbKoi ради

Nэ Qбl h,



l

ВiД 26,11.2018 Nq 525 КПРО ОРганiзацiю облiку дiтей дошкiльного, шкiльного
BiKy та учнiв у м. Запорiжжя), Iцляхом розмiщення зазначеноi iнформацii
на вебсайтi територiального вiддiлу освiти.

.Що 03.12.2019
2.2. ЗабезпечитИ неухильне виконання закладами освiти району Порядку
зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комун€lJIьних
закладiв освiти для здобуття повноi загальноi середньо1 освlти, затвердженого
наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкрЙи вiд 1б.04.2018 J\lb з67
<Про затвердження Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiвдо державних та комун€tльних закладiв освiти для здобуття повноi загальноi
середньоi освiти> (далi Порядок), в частинi зарахування дiтей, мiсце

району

Впродовж2020 рокуз. Керiвникам закладiв загальноi середньоi освiти м. Запорi*й,
3,1, Оприлюднити iнформацiю про територii обслуговування, закрiпленi
за закладом загаJIьноi середньоi освiти згiдно з рiшенням виконавчого KoMiTeTy
Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 26J1.2019 j\b 535 <Про внесення змiн до рiшеннявиконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 26.11.2018 Nь 5i5 кПро
органiзацiю облiку дiтей дошкiльного, шкiл"rо.о BiKy та учнiв у м. ЗапорiжЙ>,
шляхом
(а у разi

розмiщення зазначеноi iнформацii в закладi освiти та на його
його вiдсутностi - на вебсайтi територiального вiддiлу освiти).

вебсайтi

.Що 03.12.20|9
3,2. Забезпечити неухильне виконання Порядку в частинi зарахування дiтей,мiсце проживаншI яких на територii 

- 
обслуговування закJIаду освiти

пiдтверджене (п. 3, п. 5 роздiлу II Порядку).
Впродовж 2020 року4, Завiдувачу науково-методичного центру департаменту освiти i науки,iЁ"*оi

ради Гусак о.в. забезпечити оприлюдненн" pi..""" 
""*о"uвчого 

KoMiTery
Запорiзькоi мiсъкоi ради вiд 26.11.2019 J\b 535 пПро внесення змiн до рiше"Йвиконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi Ради вiд 26.tL2018 ъ 525кпро органiзацiю облiку дiтей дошкiльного' шкiлъного Biky та y'lHiB
у м. Запорiжжп на вебсайтi департаменту освiти i науки Micbkoi ради.
5, Контроль за виконанням накЕву покласти на начальника вiддiлу монiторинry,
комплексного аналiзу та прогнозування управлiння з питань розвитку Ъсвiти
департаменту освiти i науки Micbkoi ради Сизоненко о.А.

9?9fL!"rK директора департаменту -нач€Lльник управлlння з питань
розвитку освlти Н.В. Вiтковсъка


