
МАКАРІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20 травня 2020 року № 116

Про організацію роботи щодо 
обліку дітей,дошкільного, шкільного 
віку та учнів у Макарівському районі

Відповідно до Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про освіту”, “Про повну загальну 
середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 
року №684 “Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та 
учнів” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 
вересня 2018 року №806), Порядку зарахування, відрахування та переведення 
учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 
загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 16 квітня 2018 року №367, та з метою забезпечення своєчасного 
належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у районі, 
виконання відділом освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації 
чинного законодавства у частині охоплення учнівської молоді повною 
загальною середньою освітою:

1. Відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації, 
виконкомам сільських, селищних" рад району із залученням Макарівського 
відділення поліції Ірпінського ВП ГУ Національної поліції та служби у справах 
дітей та сім’ї райдержадміністрації організувати ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та учнів відповідно до Порядку ведення обліку 
дітей шкільного віку та учнів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2017 року № 684 (зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №806).

2. Закріпити за закладами загальної середньої освіти району відповідні 
території обслуговування згідно з додатком.

3. Відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру дітей 
шкільного віку призначити відділ освіти, фізичної культури та спорту 
райдержадміністрації.



4. Виконкомам сільських та селищних рад району, в межах компетенції 
на підвідомчій території, забезпечити в повному обсязі своєчасний облік дітей 
дошкільного, шкільного віку та надання інформації про проведену роботу до 
відділу освіти, фізичної культури та спорту райдержадміністрації для 
забезпечення ведення реєстру щорічно до 15 вересня поточного року.

4. Відділу роботи зі зверненнями громадян, документообігу та контролю, 
правової та організаційної роботи апарату райдержадміністрації забезпечити 
оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті Макарівської районної 
державної адміністрації та довести його зміст до відома сільських та селищних 
рад району.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови адміністрації Іван РОЗНАЙ



Додаток

до розпорядження 
виконуючого обов’язки 
голови адміністрації

20.05.2020 № 116

Території обслуговування, 
закріплені за закладами загальної середньої освіти 

Мікаріі&ського району
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4 Великокарашинська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Великий Карашин. с.Малий 
Карашин

5 Вільнянське НВО «Загальноосвітня 
школа І - І І  ступенів -  дитячий садок»

с.Вільно, с.Конопельки. 
с.Юрівка

6 Гавронщинська ЗОШ І ступеня с.Гавронщина
7 Гружчанське НВО «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок»
с.Весела Слобода, с.Грузьке

8 Забуянська ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Забуяння, с.Волосінь, 
с.Макар Буда, с.Соболівка

9 Кодрянське НВО «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок»

смт Кодра, с.Кодра-Торф, с.Буян

10 Козіїчанеьке НВО -загальноосвітня 
• .' - _ ' ' ' * —' - — .........  : і" -• ~

с.Козичанка. с.Нові Опачнч
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12 Комарівське НВО «загальноосвітня с.К; _г - • _  

школа І-ІІІ сту пенів -  дитячий садок»
13 Копилівське НВО. ^Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок»
с.Копилів, с.Северинівка

14 Королівська ЗОШ І-Ш ступенів с.Королівка, с.Новомирівка, 
с.Ферма

15 Липівське НВО «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок»

с.Лозовик, с.Липівка

16 Лишнянське НВО «Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів -  дитячий садок»

с.Лишня, с.Осиково

17 Комунальний заклад «Макарівський 
багатопрофільний ліцей»

с.Зурівка, смт Макарів

18 Макарівський НВК «загальноосвітня с.Калинівка, смт Макарів,



школа І ступеня -  районна гімназія» с.Фасівочка
19 Маковищанське НВО 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  
дитячий садок»

с.Маковище

20 Мар'янівське НВО «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів -  дитячий садок»

с.Мар’янівка

21 Мотижинська ЗОШ І-ПІ ступенів с.Мотижин
22 Наливайківське НВО «загальноосвітня с.Наливайківка. с.Почепин

школа І-П ступенів -  дитячий садок>:
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- Сосшвське НЗО іігальноосіятн* .. 
школа І ступеня -  дїггячий садок*

28 Ситняківське НВО •Загальноосвітня 
школа І-Ш ступенів -  дитячий садок

С-Сэтнякн. с.Завал:в:<а

29 ОНЗ «Червонослобідський ліцей — 
освітній округ»

с.Червона Слобода. с.Копіївка. 
с.Небелиця, с.Рожів. с.Юрів

30 Фасівська ЗОШ І-ІІ ступенів с.Людвинівка, с.Фасова
31 Яблунівське НВО «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів -  дитячий садок»
с.Яблунівка, с.Леонівка

32 Комунальний заклад «Ясногородська 
гімназія -  освітній центр»

с.Ясногородка

Начальник відділу освіти, 
фізичної культури та спорту 
райдержадміністрації имирТАРНАВСЬКИИ


