
 

УКРАЇНА 

ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Долинського району Івано-Франківськоїобласті 

Сьоме скликання 

Дев’ята позачергова сесія 

 
РІШЕННЯ 

 

від 30.08.2019 року                № 271-09/2019 

 

Про закріплення території 
обслуговування за закладами 
освіти Вигодської селищної ради 

 Відповідно до статей 13, 66 Закону України «Про освіту», статей 6, 18 

Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку 

ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами і доповненнями), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 

564/32016 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти», підпункту 2 пункту «а» статті 32 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою своєчасного і в 

повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, забезпечення здобуття 

особами у віці 6-18 років дошкільної, початкової, базової та профільної 

середньої освіти, Вигодська селищна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти Вигодської селищної ради (Додатки 1-2). 

2. Обов’язки за ведення обліку дітей шкільного віку та учнів шляхом 

створення та постійного оновлення реєстру даних про них покласти на відділ 

освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Вигодської селищної ради: 

3.1.  Організувати ведення обліку учнів відповідно до Порядку ведення 

обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами і 

доповненнями).  

3.2. Здійснювати контроль за веденням обліку здобувачів освіти 

закладами освіти Вигодської селищної ради. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

мандатну, з питань депутатської діяльності та етики, освіти, культури, охорони 

здоров’я (голова Рак С.І.). 

 

 
Селищний голова      Я. Наум 



Додаток  1 

до рішення сесії селищної ради  

від 30 серпня 2019 р. №271-09/2019 

 

Території обслуговування, які закріплені за закладами дошкільної освіти 

Вигодської селищної ради 

 
№ 
з/п 

Назва закладу дошкільної освіти Населені пункти 

1 Вигодський заклад дошкільної освіти 

«Дзвіночок» Вигодської селищної ради 

смт Вигода, с.Новоселиця,  

с. Пациків 
2 Старомізунський заклад дошкільної 

освіти «Журавлик» Вигодської 

селищної ради 

с.Старий Мізунь, с. Новий Мізунь 

3 Пшеничниківська гімназія Вигодської 

селищної ради 
с. Пшеничник, с.Новошин 

4 Кропивницька гімназія Вигодської 

селищної ради 
с. Кропивник 

 



Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради  

від 30 серпня 2019 р. №271-09/2019 

 
 

Території обслуговування, які закріплені за закладами загальної середньої 

освіти Вигодської селищної ради 

 
№ 
з/п 

Назва закладу загальної 

середньої освіти 

Населені пункти 

початкова освіта базова середня освіта 

1 Вигодський ліцей Вигодської 

селищної ради 
смт Вигода, 

с.Пациків 

смт Вигода, 

с.Пациків, 

с.Новоселиця 
2 Старомізунський ліцей імені 

Василя Верховинця 

Вигодської селищної ради 

с.Старий Мізунь с.Старий Мізунь,  

с. Новий Мізунь 

3 Вишківський ліцей Вигодської 

селищної ради 
с. Вишків с. Вишків 

4 Сенечівська гімназія 

Вигодської селищної ради 

с. Сенечів с. Сенечів 

5 Новошинська гімназія 

Вигодської селищної ради 

с. Новошин с. Новошин 

6 Пшеничниківська гімназія 
Вигодської селищної ради 

с. Пшеничник с. Пшеничник 

7 Кропивницька гімназія 
Вигодської селищної ради 

с. Кропивник с. Кропивник 

8 Новомізунська початкова 

школа Вигодської селищної 

ради 

с. Новий Мізунь — 

9 Новоселицька початкова 

школа Вигодської селищної 
ради 

с.Новоселиця — 
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