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Про облік дітей шкільного віку
ь

Керуючись законамиУкраїни «Про освіту», «Про місцеве самоврядування», на 
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 «Про 
затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою 
забезпечення права дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти селишна
рада

ВИРІШИЛА:

1 .Організувати ведення обліку дітей шкільного,віку, які проживають чи перебувають у 
межах Коломацького району шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних
про дітей. і

2. Закріпити за закладами загальної середньої освіти такі території обслуговування:

У. 1 Коломацький ліцей імені Героя Радянського Союзу І. Є. Єгорова Коломацької 
селищної ради Коломацького району Харківської області - територія Коломацького 
сгарсстинського округу (сел. Коломак, с.Новоіванівське), територія Шляхівського, 
етраростинсько.го округу (села Бондарівка, Дмитрівка, Кисівка, Латишівка, Логвинівка,
Миколаївка, Сургаївка, Шляхове, Бровкове);

2.2.Різуненківський ліцей Коломацької селищної ради Коломацького району

Харківської області - територія Різуненківського старостинського округу (села Вдовиче-не.
аннівка, Гришкове, Гуртовівка, Каденикове, К^амарівка. Мірошниківка. ГТрядківка 

Різуненкове,Явтухівка;Шляхівського старостинського округу сільської ради
(с.Андрусівка). *

2.3 Шелестівський ліцей Коломацької селищної ради Коломацького і) району Харківської 
області - територія Шелестівського старостинського округу (села Білоусове, Нагальне. 
Іащенівка. Петропавлівка, Підлісне, Цепочкіне, Шелестове); територія Покровського 
старостинського округу (села Гладківка, Панасівка, Покровка, Трудолюбівка).

^.Визначити відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру бази даних дітей 
шкільного віку - відділ освіти, молоді та спорту Колемацької селищної ради.



4. Відділу освіти, молоді та спорту Коломацької селищної ради (Нефідову В.М.):
*

4. і Призначити відповідальних осіб по створенню та постійному оновленню реєстру бази 
даних дітей шкільного віку та забезпечити виконання покладених на них завдань.

5.Залупити до провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом 
права дітей на здобуття загальної середньої освіти працівників служби у справах дітей та 
Коломацького відділення поліції Банківського ВНП ГУНП в Харківській області.

'6.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, законності та правопорядку, депутатської діяльності, етики та
регламенту (голова комісії Лисенко Ю.М.).

Селищний голова В.Ґ. Гуртовий

*


