
 

 

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

23 травня 2016                           Первомайський                                 №261 
 
 

                                              

Про закріплення територій обслуговування  

за навчальними закладами району  

та призначення уповноважених за обліком 

дітей дошкільного віку на 2016/2017 навчальний рік 

 

          Відповідно до ст. 6, п. 1 ст. 22 Закону України ―Про місцеві державні 

адміністрації‖, на виконання ч. 2 ст. 19 Закону України ―Про дошкільну освіту‖,   

для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів: 

 1.Закріпити територію обслуговування за загальноосвітніми навчальними 

закладами з метою повного охоплення навчанням дітей дошкільного віку: 

 1)Берецький навчально-виховний комплекс – територія Берецької 

сільської ради ; 

 2)Біляївський навчально-виховний комплекс - територія Суданської 

сільської ради, територія Роздольської сільської ради (с. Роздолля), територія 

Закутнівської сільської ради; 

 3)Більшовицький навчально-виховний комплекс – територія Єфремівської 

сільської ради; 

 4)Грушинський навчально-виховний комплекс – територія Грушинської 

сільської ради, територія Верхньоорільської сільської ради та територія 

Дмитрівської сільської ради; 

 5)Миронівський навчально-виховний комплекс - територія Миронівської 

сільської ради; 

  6)Михайлівський     навчально-виховний       комплекс     —      територія 

 Михайлівської сільської ради; 

  7)Одрадівський навчально-виховний комплекс –  територія Одрадівської 

сільської ради та Картамиської сільської ради; 

  8)Олексіївський навчально-виховний комплекс – територія Олексіївської 

сільської ради, територія Киселівської сільської ради та територія 

Верхньобишкінської сільської ради; 

  9)Правдинський навчально-виховний комплекс — територія Правдинської 

сільської ради; 

  10)Ржавчицький навчально-виховний комплекс – територія Ржавчицької 

сільської ради; 

  11)Червонознаменівський навчально-виховний комплекс – територія 



Красненської сільської ради; 
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 12)Шульський  навчально-виховний   комплекс– територія     Роздольської  

сільської ради (с. Шульське, с. Крюкове, с-ще Краснопавлівське). 

            2.Рекомендувати сільським головам: 

 1)до 05 серпня 2016 року підготувати і передати загальноосвітнім  

навчальним закладам списки дітей віком від 0 до 6 років, які підлягають 

навчанню та вихованню в дошкільних установах і списки дітей, яким на 01 

вересня 2016 року виповниться 5 років та всіляко сприяти проведенню обліку 

вищезазначених категорій дітей; 

 2)разом з навчальними закладами забезпечити виконання батьками ст.36 

Закону України ―Про дошкільну освіту‖ у частині відповідальності батьків за 

здобуття дошкільної освіти дітьми та дотримання виконання абзацу третього 

частини другої статті 3, абзацу третього частини п’ятої статті 9 Закону України 

«Про дошкільну освіту» щодо обов’язкової дошкільної освіти для дітей 

п’ятирічного віку; 

 3)посилити контроль за охопленням навчанням дітей дошкільного віку; 

 4)інформувати голову райдержадміністрації через відділ освіти 

райдержадміністрації про виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації до 10 серпня 2016 року. 

          3. Відділу освіти райдержадміністрації (Кирко Л.Г.) : 

 1)призначити уповноваженими по навчальних закладах (за згодою) для 

виконання роботи,  пов’язаної з обліком дітей дошкільного віку, згідно           

додатку; 

 2)до 05 червня 2016 року організувати і провести інструктаж для 

педпрацівників, що відповідають за складання списків дітей дошкільного віку, а 

також забезпечити їх бланками списків; 

 3)здійснювати постійний контроль за здобуттям дошкільної освіти у 

відповідності з Законом України ―Про освіту ‖ та ―Про дошкільну освіту ‖; 

 4)забезпечити належне зберігання списків дітей дошкільного віку;  

 5)надати голові райдержадміністрації інформацію про виконання 

розпорядження голови райдержадміністрації  до   15 жовтня  2016 року. 

        4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

райдержадміністрації О.М.Приймака. 

 

 

 

Голова районної   

державної адміністрації                                                            В.М.ПАВЛЕНКО 

 
 

                                                       Додаток  

                                                                                     до розпорядження   голови                                                                                                                          

                                                                           райдержадміністрації                                                                                                        

 

 



Список  

уповноважених по навчальних закладах для виконання роботи, пов’язаної  

з обліком дітей дошкільного віку 

 
№ 

п/п 

Назва закладу Прізвище, ім'я по 

батькові 

Посада 

1. Берецький навчально-виховний 

комплекс 

Панова О.М. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

2. Біляївський навчально-виховний 

комплекс (дошкільний підрозділ 

с.Біляївка) 

Гринь Н.В. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

3. Біляївський навчально-виховний 

комплекс (дошкільний підрозділ 

с.Закутнівка) 

Дрозд Л.В. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

4. Більшовицький навчально-виховний 

комплекс 

Плотникова Н.В. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

5. Грушинський навчально-виховний 

комплекс 

Котляренко А.І. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

6. Михайлівський навчально-виховний 

комплекс 

Маковець В.О. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

7. Миронівський дошкільний 

навчальний заклад 

Дроздова Л.І. В.о. заступника директора 

(дошкільний підрозділ) 

8. Одрадівський навчально-виховний 

комплекс 

Урумбеглікова Т.М. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

9. Олексіївський навчально-виховний 

комплекс (дошкільний підрозділ 

с.Олексіївка) 

Тернавська Л.Б. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ  

с. Олексіївка) 

10. Олексіївський навчально-виховний 

комплекс (дошкільний підрозділ 

с.Киселі) 

Валуйська С.А В.о. заступника директора 

(дошкільний підрозділ с.Киселі)  

11. Правдинський навчально-виховний 

комплекс 

Перцева С.М. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

12. Ржавчицький навчально-виховний 

комплекс 

Бакай Т.І. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

13. Червонознаменівський навчально-

виховний комплекс 

Іноземцева Н.М. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

14. Шульський навчально-виховний 

комплекс 

П’ятенко Я.В. Заступник директора 

(дошкільний підрозділ) 

 

 

 

 

 

Керівник аппарату 

райдержадміністрації                                                                   В.М.Засуха 

 

 
(Кирко Л.Г.) 

 

 

 

 

 


