
 
Великобілозерська сільська рада 

Великобілозерського району Запорізької області 

Виконавчий комітет 

 

                                                 РІШЕННЯ 

 

26 травня  2020 року                                                                                    № 95 
 

 Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають на території Великобілозерської сільської об’єднаної 

територіальної громади 
 

 Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 30 Закону України 

«Про освіту», статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

статті 18  Закону України «Про дошкільну освіту»,  Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» (із змінами) , з метою 

забезпечення реалізації права громадян України на здобуття повної загальної 

середньої освіти, виконавчий комітет Великобілозерської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

       1. Організувати облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, які 

проживають чи перебувають в межах  Великобілозерської сільської об’єднаної 

територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру 

даних про них (на кожен рік окремо). 

  2. Визначити відділ освіти, культури, туризму, охорони культурної 

спадщини, молоді та спорту Великобілозерської сільської ради відповідальним 

за створення та оновлення реєстру даних про дітей дошкільного, шкільного віку 

та учнів Великобілозерської сільської об’єднаної територіальної громади. 

  3. Закріпити за закладами загальної середньої освіти Великобілозерської 

сільської ради  території обслуговування згідно з додатком, що додається. 

  4. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» сільської ради 

надавати відділу освіти, культури, туризму, охорони культурної спадщини, 

молоді та спорту сільської ради за наявними в Реєстрі територіальної громади  

відомостями інформацію про зміни щодо прізвища, імені та по батькові (за 

наявності), дати народження, адреси реєстрації місця проживання, зняття з 



реєстрації місця проживання дітей в електронному вигляді станом на 01 число 

кожного місяця. 

  5. Юридичному відділу сільської ради надавати відділу освіти, культури, 

туризму, охорони культурної спадщини, молоді та спорту сільської ради 

інформацію про реєстрацію народження дітей  в електронному вигляді станом 

на 01 число кожного місяця. 

  6. Комунальному некомерційному підприємству Центр первинної медико 

- санітарної допомоги Великобілозерської сільської ради Великобілозерського 

району Запорізької області надавати відділу освіти, культури, туризму, охорони 

культурної спадщини, молоді та спорту сільської ради інформацію про 

кількість дітей віком від 5 до 18 років, які не можуть навчатися за висновками 

лікарсько – консультаційних комісій. 

  7. Рекомендувати Великобілозерському відділенню поліції 

Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Запорізькій області спільно з відділом  соціального захисту населення сільської 

ради  вживати заходи щодо захисту права дитини на здобуття повної загальної 

середньої освіти, запобігання дитячій бездоглядності, повернення до навчання 

дітей шкільного віку.  

  8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Вікторію КАЛИНОВСЬКУ. 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Ігор БАТРАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток   

                                                                          до рішення виконавчого  

                                                                         комітету сільської ради 

                                                                      від 26.05.2020  №  95 

 

Території 

обслуговування закладів загальної середньої освіти 

Великобілозерської сільської ради 

 
1. Великобілозерський навчально – виховний 

комплекс № 1(школа – дитячий садок) 

Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

 

 

 

с. Велика Білозерка (частина 

1 села) 

вул. Чарівна 

вул. Чонгарська № 1-89 

                            № 4 – 54 

вул. Шевченка 

вул. Гірська 

вул. 8 Березня 

вул. Суворова № 2-100 

                        № 3 – 55 

вул. Кокка 

вул. Зелена 

вул. Дружби 

вул. Степова 

вул. Шкільна 

вул. Миру 

вул. Центральна № 1-209 

                            № 2-180 

вул. Набережна 

вул. Воїнів – 

Інтернаціоналістів 

вул. Тиха 

вул. Яблунева 

вул. Травнева 

вул. Мічуріна 

вул. Берегова 

вул. Запорізька 

вул. Піщана 

вул. Південна 

вул. Козацька 

вул.Студентська 

2. Філія Великобілозерського навчально-

виховного комплексу №1 (школа – дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 2 Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

с. Велика Білозерка (частина 

4 села) 

вул. Дніпровська 

 № 27- 209, № 24 -134 

вул. Челябінська 

вул. Бригадна 

вул. Чкалова 

вул. Полярна 

вул. Пархоменка 

№ 115-201, № 118 -230 

вул. Юності 



вул. Гвардійська 

вул. Гагаріна 

вул. Студентська 

вул. Соборна 

вул. Покровська 

вул. Річна 

вул. Армійська 

вул. Польова 

вул. Вишнева 

вул. Московська 

вул. Промислова 

вул. Верхня 

вул. Перемоги № 73-83 

                         № 152-190 

 

3. Філія Великобілозерського навчально-

виховного комплексу №1 (школа – дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 3 Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

с. Велика Білозерка (частина 

3 села) 

вул. Суворова 

 № 104 -228 

вул. Трудова 

вул. Гоголя 

вул. Таврійська 

вул. Молодіжна 

вул. Лугова 

 

 

4. Філія Великобілозерського навчально-

виховного комплексу №1 (школа – дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 5 Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

с. Велика Білозерка (частина 

4 села) 

вул. Орденоносна 

вул. Сонячна 

вул. Пархоменка 

 № 1-113, № 2- 116 

вул. Садова 

вул. П’ятихатки 

вул. Перемоги № 1-71 

                         № 2-150 

вул. Мостова 

вул. Дніпровська № 1- 25 

                              № 2-22 

вул. Виноградна 

вул. Колгоспна 

5. Філія Великобілозерського навчально-

виховного комплексу №1 (школа – дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

Гюнівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 1 Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

с. Гюнівка 

вул. Поштова 

вул. Зелена 

вул. Провулок Огородній 

вул. Свободи 

вул. Червона 

вул. Чарівна 

вул. Миру 

вул. Молодіжна 

вул. Калинова 

вул. Хліборобна  



вул.Шевченко 

6. Великобілозерська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів № 4 Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області 

вул. Центральна № 211-383  

                             № 194 - 328 

вул. Мелітопольська 

вул. Аграрна 

вул. Незалежності України 

вул. Чонгарська № 91 -161 

                            № 56 – 114 

село Качкарівка 

вул. Качкарівська  

село Новопетрівка 

вул. Центральна,  

вул. Першотравнева  

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Ігор БАТРАК 
 

 

 

 

 


