
ЗАПОРIЗЬКА MICЬKA РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

вул. Незалежноi Украiни, 39Б, м. Запорiжжя, 69037__

тел. (061) 224-08-35, фч*;,(06l) 32-52-20,Ё

Д,п, АрsD J\b -rrх/ъ
----_г

Про закрiплення територii
обслуговування за закладами освlти
м. Запорiжжя у 2021r роцi

На викоНаннЯ законiв Украiни <Про ocBiTy>>, <Про повIIу загаJIьну середню

ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 13.09.2017 Ns б84

(зi зЙiнами) <ПРо затвеРдженнЯ ПорядкУ ведення облiку дiтей дощкiльного,

шкiльного Biky'Ta учнiъ> в частинi закрiппення територiй обслуговування

за закладами загапьноi середньоi освiти, Eaкil}y MiHicTepcTBa освiти i науки

Украiни вiд t6.04.2018 Ns 367 <Про затвердження Порядку,uрu"у111y,
вiдрахування та переведення yrHiB до державних та комун€tльних закладlв

освiти для здобутг; повноi заг€lпьноi середньоi освiти), для реалiзачii прав

громадян Украiни на здобуття повноi загальноi середньоj освiти та згiдно

з рiшенням виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 23. tL.2020 Ns 472

<Про внесення змiн до рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi мiськоi ради

"iд 
26.11.2018 J\b 525 <<про органiзацiю облiку дiтей дошкiпъного, шКiЛЪНОГО

BiKy та учнiв у м. Запорiжжя>

НАКАЗУЮ:

1. Закрiпити територii обслуговування за закJIадами загаJIьноi середнъоi освiти

м. ЗапоРiжжЯ уЪоzi роцi зiiДно з рiшенняМ виконавчого KoMiTeTy Запорiзъкоi

MicbKoi рuд" "iд 
2з.lL.2о20 J\ъ 472 <про внесення змiн до рiшення виконавчого

KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради "iдi6.11.2018 
Ns 525 <Про органiзацiю облiку

дiтей до-*iл"ного, шкiлъного BiKy та учнiв у м. Запорiжжо.
2. Нача-гlьникам територiальних-вiддiпiв освiти департаменту освiти i науки

MicbKoi ради:
2.|. Оприлюднити iнформачiю про територiТ обспуговування, закрlплен1

за закладами загальноi ..р.дrrьоi освiти районiв MicTa згiдно з рiшенням
виконавчого KoMiTeTy Запорiзъкоi MicbKoi Ради вiд 23.tL.2020 Ns 472

<Про внесення змiн дЬ рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради

"ii26.11.2018 
J\b 525 кпро органiзацiю облiку дiтей дошкiльного, ШКiЛЬНОГО

нАкАз

м. Запорiжжя



BiKy та учнiв у м. Запорiжжя>), цIляхом розмiщення зазначеноi iнформацii

на вебсайтi територiагlъного вiддiлу освiти.
Що 04.12.2020

2.2. Забезпечити неухилъне виконання закладами освiти району Порядку

зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунЕLльних

.uппuдi" освiти для-здобуття повноi загальноi середньоi освiти, затвердженого

наказоNI MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 16.04.20t8 }ф з6,7

кПрО затвердЖ.rп' ПорядкУ зарахування, вiдрахування та переведення учнiв

до державних та комунаJIьних закпадiв освiти для здобуття повноi загалъноi

..р.д""оi освiти> (далi Порядок), в частинi зарахуваннЯ дiтей, мiсце

проживаннЯ якиХ на територiяХ обслугоВуваннЯ закладiв освiти району
пiдтверджене (п. 3, п. 5 роздiлу II Порядку).

Впродовж 2Q2| року
3. Керiвникам закладiв загалъноi середньоi освiти м. Запорiжжя:

з.l. Оприлюднити iнформацiю про територii обслуговування, закрiпленi

за заклаДом загалЬноi сереДньоi освiти згiдно з рiшенням виконавчого KoMiTeTy

ЗапорiзъКоТ MicbKoi радИ вlд 23.t|.2020 Ns 472 <Про внесення змiн до рiшення
виконавчого KoMiTeiy Запорiзъкоi MicbKoi Ради вiд 26.11.2018 Ns 525 <ПрО

органiзацiю облiку дiЬей дошкiльного, шкiльного BiKy та учнiв у м. Запорiжжя>,

-n"*oцa розмiщення зазначеноi iнформацii в закладi освiти та на його вебсайтi

(а у разi йо.О вiдсутнОстi - на вебсайтi територiалъного вiддiлу освiти),
Що 07.|2.2020

з.2. Забезпечити неухильне виконання Порядку в частинi зарахування дiтей,

мiсце проживання яких на територii обслуговування закjIаду освiти

пiдтверджене (п. 3, п. 5 роздiлу II Порядку).
Впродовж 202| року

4. Вiддiлу органiзацiйно-кадровоi роботи департаменту освiти i науки Micbkoi

Ради .uб...rЪr"r, оприлюднення рiшення виконавчого KoMiTeTy Запорiзъкоi

MicbKoi ради вiд 23. 1|.2О20 N9 472 <Про внесення змiн до рiшення викОНаВЧОГО

KoMiTeTy Запорiзькоi MicbKoi ради вiд 2б.11.2018 Ns 525 кПро органiзацiю облiку

i науки MicbKoi ради.
5. контроль за виконанням наказу покласти на начальника Вlддlлу Монlторинry,

комплексного аналiзу та прогнозування управлiння з питань розвитку освiти

департаменту освiти i науки Micbkoi Ради Сизоненко о,А,

дiтей дошкiльного, шкiльного BiKy
htфs ://zp. gov.ua/uk/docчments/item/43 414 на

та учнiв у м. Запорiжжя>
вебсайтi департаменту освiти

Щиректор департаменту


