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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
18
’’
04
2016 р.

№
137



Про закріплення території обслуговування
за загальноосвітніми навчальними закладами району
та призначення уповноважених для виконання роботи,
пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку у 2016 році

          Відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та  постанови Кабінету Міністрів України   від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»

1. Закріпити за загальноосвітніми навчальними закладами району  відповідні території обслуговування та призначити уповноважених для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку  згідно з додатком.
2. Відділу освіти райдержадміністрації в період з 25 квітня  по 15 травня  2016 року провести інструктаж для осіб, що відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку.
3.Уповноваженим для виконання роботи, пов'язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку, на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються в органах місцевого самоврядування, з 15 травня  по 15 серпня 2016 року провести складання, уточнення списків дітей і підлітків шкільного віку та  передати дані списки до відділу освіти райдержадміністрації.
4. Затвердити списки дітей і підлітків шкільного віку розпорядженням голови районної державної адміністрації та передати їх відділу освіти не пізніше 20 серпня 2016 року.
5. Відділу освіти райдержадміністрації надати списки дітей і підлітків шкільного віку загальноосвітнім навчальним закладам згідно із  закріпленням за територіями обслуговування до 25 серпня 2016 року та забезпечити контроль за виконанням п.10 Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.


6. Контроль за виконанням даного  розпорядження  покласти  на заступника голови  райдержадміністрації О.В. Беседу.



Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            Г. Деменчук
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            Н. Никитюк 
                            О. Беседа
                            О. Тимофієва


                                                                                



                                                                               























         
                                                                                           Додаток
                                                                                           до розпорядження голови 
райдержадміністрації 
від 18.04.2016 р. №  137 
  Список
територій обслуговування та уповноважених  для здійснення обліку дітей та підлітків шкільного віку

№
з/п
Назва школи
Території обслуговування
Уповноважені

1.

Берізецька
 СЗШ І-ІІ ст.

с. Берізки
Олійник Л.В.- директор  Берізецької СЗШ І-ІІ ст.
Гулько Т.І. - заступник директора школи з навчально-виховної роботи Гулько О.М. – секретар Берізецької сільської ради 

2.

Білокамінська
СЗШ І-ІІ ст.

с. Білий Камінь
Діхтяр Г.І. - директор Білокамінської  СЗШ І-ІІ ст.
Білоус М.О.- голова профкомітету працівників школи 
Ситник Н.В.– секретар Білокамінської сільської ради

3.

Бритавська 
СЗШ І-ІІ ст.

с.  Бритавка
Лановлюк Л.А.- директор  Бритавської СЗШ І-ІІ ст.
Жовтяк Н.В.- голова профкомітету  працівників школи
Куковиця П.Ф.– секретар  Бритавської  сільської ради

4.

Жабокрицька
 СЗШ І-ІІ ст.

с. Жабокричка
Бурлака Г.І.- директор Жабокрицької СЗШ І-ІІ ст.
Горбатюк Н.Д.- голова профкомітету працівників школи 
Плахотна Г.А. – секретар   Каташинської сільської ради

5.

Каташинська 
СЗШ І-ІІ ст.

с. Каташин
Кучер Н.А.- директор  Каташинської СЗШ І-ІІ ст.
Сабашок В.В. - голова профкомітету працівників школи 
Плахотна Г.А. – секретар Каташинської сільської ради

6. 


Любомирський НВК І-ІІ ст.

с. Любомирка
Войтовська М.В.- директор Любомирського  НВК І-ІІ ст.
Яворова Л.П.- заступник директора НВК з навчально-виховної роботи 
Смішко Н.П.– секретар Любомирської сільської ради

7.

Рогізківська 
СЗШ І-ІІ ст.

с. Рогізка
Данчук П.Г.- директор  Рогізківської СЗШ І-ІІ ст.
Ситник З.І.- заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Олійник Р.В. – секретар Рогізківської сільської ради

8.

Тартацька 
СЗШ І-ІІ ст.

с. Тартак
Колосов М.О.- директор Тартацької  СЗШ І-ІІ ст.
Санівська Г.Ф.- голова профкомітету працівників школи
Павлишина О.С. – секретар Тартацької сільської ради

9.

Бондурівська 
СЗШ І-ІІІ ст.

с. Бондурівка
с. Дохно
Бендерук М.В.- директор Бондурівської  СЗШ І-ІІІ ст.
Барська С.В.- заступник директора школи з виховної роботи 
Кифоренко Г.М. – секретар  Бондурівська сільської ради

10.

Вербська
 СЗШ І-ІІІ ст.

с. Вербка
с. Куренівка
Зварищук А.М. – директор Вербської СЗШ І-ІІІ ст.
Химишинець Ю.І.- заступник директора школи з виховної роботи 
Благодір М.І. – секретар Вербської сільської ради
Таранець О.П.– секретар  Куренівської  сільської ради

11.

Демівська 
СЗШ І-ІІІ ст.

с. Демівка
Бурденюк О.О.- директор  Демівської СЗШ І-ІІІ ст.
Максименко Л.І. - заступник директора школи з виховної роботи 
Івасенко В.С. – секретар Демівської сільської ради

12.

Лузька 
СЗШ І-ІІІ ст.

с. Луги
Колісник І.І. - директор  Лузької СЗШ І-ІІІ ст.
Петрик С.Я.- заступник директора школи з навчально-виховної роботи 
Пастух О.О.  – секретар  Лузької сільської ради

13.

Ольгопільська 
СЗШ І-ІІІ ст.

с. Ольгопіль
Кікавський В.Г.- директор  Ольгопільської СЗШ І-ІІІ ст.
Острук Л.М.- заступник директора школи з виховної роботи 
Стратійчук О.Ю.  – начальник служби у справах дітей райдержадміністрації 
Бурбело Г.І.– секретар Ольгопільської сільської ради

14.

Стратіївський 
НВК І-ІІІ ст.

с. Стратіївка
Килівник Ю.Л.- директор  Стратіївського НВК  І-ІІІ ст.
Купрієнко. Н.Д.- заступник директора НВК з виховної роботи 
Поліщук В.В. – секретар Стратіївської сільської ради

15.

Червоногребельська СЗШ І-ІІІ ст.

с. Червона Гребля
Соколов Р.Ю.- директор  Червоногребельської  СЗШ І-ІІІ ст.
Олійник Т.В.- заступник директора школи з виховної роботи 
Макарівська Н.С. – секретар Червоногребельської сільської ради

16.

Чечельницька
 СЗШ І-ІІІ ст.№1
Згідно рішення виконкому Чечельницької селищної ради від 28.03.2007р. №3 «Про розподіл території обслуговування селища між Чечельницькою ЗОШ №1 та Чечельницькою ЗОШ №2»
Ярославська С.П.- директор Чечельницької СЗШ І-ІІІ ст. №1 
Антонішина В.І.- заступник директора школи з виховної роботи 
Ткач Л.В. – інспектор Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП
Схабовський В.Л. – секретар Чечельницької селищної  ради

17.

Чечельницька 
СЗШ І-ІІІ ст.№2
Згідно рішення виконкому Чечельницької селищної ради від 28.03.2007р. №3 «Про розподіл території обслуговування селища між Чечельницькою ЗОШ №1 та Чечельницькою ЗОШ №2»
Поворозний М.Л.- директор Чечельницької СЗШ І-ІІІ ст. №2
 Козеренко С.Д. - заступник директора школи з виховної роботи 
Фаренюк Т.П. – директор районного центру соціальних служб для  дітей, сім’ї та молоді 
Схабовський В.Л.   – секретар Чечельницька селищної  ради



Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                    О. Тимофієва       





































Д О В І Д К А
про погодження проекту розпорядження
«Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району та призначення уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку у 2016 році»

        Проект розпорядження розроблено відділом освіти  райдержадміністрації відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та  постанови Кабінету Міністрів України   від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
 
     та погоджено:
     без зауважень

     Керівник апарату
     райдержадміністрації                            _______________ О. Тимофієва                
          

     

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                      (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано частково

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                      (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які не враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                      (ініціали та прізвище)




Начальник відділу освіти
райдержадміністрації                         ___________                         Г.В.Деменчук
                                              
                           П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А
до проекту розпорядження
«Про закріплення території обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами району та призначення уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку у 2016 році»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.
    Прийняття даного розпорядження необхідне для  організації здійснення  своєчасного та в повному обсязі  обліку дітей і підлітків шкільного віку, координації роботи з обліку дітей та підлітків органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.   
 2. Мета і шляхи її досягнення
Метою даного розпорядження є забезпечення здобуття громадянами  України  повної загальної середньої освіти, одним із шляхів якого є здійснення  обліку дітей і підлітків шкільного віку
3. Правові аспекти
     Відповідно до  Законів України  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України  від 12 квітня 2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Не підлягає.
 5. Позиція заінтересованих органів
     Відділ освіти райдержадміністрації.     
6. Регіональний аспект
   Не  стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
7. Громадське обговорення
     Не потребує.
8. Прогноз результатів
     Забезпечення своєчасного та в повному обсязі  обліку дітей і підлітків шкільного віку з метою  здобуття громадянами  України  повної загальної середньої освіти.

 


   Начальник відділу освіти
   райдержадміністрації                            ___________                Г.В. Деменчук

                                             



