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ІЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.04.2018р Ізяслав №287/20І8-р

Про закріплення територій 
обслуговування і проведення 
обліку дітей та підлітків 
шкільного віку

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», 
статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження 
Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою 
забезпечення своєчасного і повного обліку дітей та підлітків шкільного віку:

1. Закріпити території обслуговування за відповідними закладами 
загальної середньої освіти міста Ізяслав згідно додатку І .

2. Закріпити території обслуговування за відповідними закладами 
загальної середньої освіти Ізяславського району згідно додатку 2.

3. Визначити уповноважених осіб на виконання роботи, пов’язаної з 
обліком дітей і підлітків шкільного віку:

Літвінчука Сергія Івановича -  головного лікаря Комунального закладу 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою)

Ткаченко Раїсу Іванівну -  начальника служби у справах дітей районної 
державної адміністрації;

Косовську Світлану Анатоліївну -  директора центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді;

Крюкову Людмилу Володимирівну -  головного спеціаліста відділу 
освіти, молоді та спорту Ізяславської райдержадміністрації.

4. Уповноваженим особам спільно з виконавчими комітетами міської та 
сільських рад:

4.1. Утворити робочі групи та організувати облік дітей шкільного віку.
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4.2. Подати на затвердження списки дітей, яким до 01 вересня 
поточного року виповнюється 5 років, і дітей та підлітків від 6 до 18 років не 
пізніше 15 серпня 2018 року.

5. Рекомендувати Ізяславській центральній районній лікарні та
Комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» до 20 
серпня 2018 року . надати відділу освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації списки дітей шкільного віку з вадами розумового та 
фізичного розвитку, які повинні навчатися в закладах для дітей, що 
потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також дітей, які 
не можуть навчатися відповідно до висновків психолого-медико- 
педагогічних комісій.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови районної державної адміністрації В. Левченка.

Голова адміністрації

Згідно з оригіналом 
Начальний загальн 
апарату райдеі 
1 6 .04.2018

Б. Яцков

Т.Камінська



Додаток 1 копія
до розпорядження голови районної 

державної адміністрації
16.04.2018 № 287/2018-рдодІ

П Е Р Е Л І К
закріплених територій обслуговування 

за загальноосвітніми навчальними закладами міста Ізяслав

1. Ізяславська загальноосвітня школа І 
ради Хмельницької області: 

вул. Кільцева; 
вул. Підлісна; 
вул. Ювілейна; 
вул. Підгірна; 
вул. Лісова; 
вул. Лесі Українки; 
вул. О.Онищука; 
пров. Славутський; 
вул. Василя Стуса; 
вул. Січнева; 
вул. Новомайданська; 
вул. Вишнева; 
вул. Зоряна; 
вул. Є. Коновальця; 
вул. Тургенева;

-111 ступенів №1 Ізяславської міської

вул. Зелена; 
вул. Славутська; 
вул. Незалежності (від 
перехрестя з вул. Козацька до 
перехрестя з вул. Зоряна); 
пров. Зелений; 
вул. Козацька; 
пров. Козацький; 
вул. Єдності; 
вул. А.Сошенської; 
вул. Квітнева; 
вул. Герася Соколенка; 
пров. Український; 
вул. Кооперативна; 
вул. Пилипа Орлика.

2. Ізяславський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I- 
III ступенів №2, ліцей" ім. О.Кушнірука Ізяславської міської ради 
Хмельницької області:

вул. М.Коцюбинського;
вул. Некрасова;
вул. Лугова;
вул. І Грудня;
пров. 1 Грудня;
вул. О.Кобилянської;
пров. Т.Шевченка;
пров. Залізничний;
вул. Паоло Фонтани;
вул. Т.Шевченка (від
перехрестя з вул. М.Микитюка
до залізничного переїзду);

вул. О.Матросова; 
вул. Вокзальна; 
вул. Військова; 
пров. Спортивний; 
пров. Вокзальний; 
вул. Миру; 
вул. Нова; 
вул. О.Кушнірука; 
вул. Будівельників; 
вул. Понорська.

3. Ізяславський навчально-виховний 
III ступенів № 5 ім. О. П. Онищука, гі 
Хмельницької області

вул. Незалежності (від
районного суду до перехрестя
з вул. Козацька);
вул. Г.Сковороди;
пров. Береговий;
вул. Гетьманська;
вул. Подільська;
вул. Ковальська;
вул. М. Грушевського;
вул. Ю. Цісарука;
вул. Низова;
пров. Низовий;
вул. Кулишівка;
вул. Карбишева;
пров. Липневий;

4. Ізяславська загальноосвітня школа I- 
міської ради Хмельницької області:

вул. Острозька; 
вул. Заславська; 
пров. Острозький; 
вул. Садова; 
вул. Пожежна; 
вул. Прорізна; 
вул. Сошенська; 
вул. Громадянська; 
вул. Кустарна; 
пров. Сошенський; 
вул. Городня; 
пров. Надрічний; 
вул. У л ’янівка; 
вул. Новосільська; 
пров. У л ’янівка; 
вул .8 Березня; 
вул. І Травня; 
вул. Ломоносова;

комплекс "Загальноосвітня школа I- 
мназія" Ізяславської районної ради

вул. Т.Шевченка (від 
перехрестя з вул. М.Микитюка 
до вул. М.Грушевського); 
вул. М.Микитюка (від 
перехрестя з вул. Т . Шевченка 
до пожежної частини); 
вул. Заводська; 
вул. Затишна; 
вул. В.Котика; 
вул. Берегова; 
вул. П.Дорошенка; 
вул. П.Сагайдачного.

II ступенів № 4 Ізяславської

вул. Васьковецька;
пров. Васьковецький;
вул. І. Франка;
вул. Б.Хмельницького;
вул. Лікарняна;
пров. І Франка;
вул. Новосадибна;
вул. 9 Травня;
вул. Толстого;
вул. Перемоги;
пров. Польовий;
вул. Польова;
вул. П.Сангушка;
вул. О.Довженка;
вул. Артема Річинського;
вул. Старозамкова;
пров. Колекторний;
пров. В. Кобернюка.

5. Ізяславський Н ВК «ЗОШ 1 ступенів -  ясла-садок № 3» Ізяславської 
міської ради Хмельницької області:

вул. Михельська; вул. Машерука;
вул. Гагаріна; вул. А.Чехова;
пров. Михельський; вул. Лабази;
пров. Шкільний; вул. Молодіжна;
вул. Шкільна; пров. Ю.Гагаріна;



вул. Посьолкова; вул. Бернардинська;
пров. Посьолковий; вул. Шолом-Алейхема;
пров. Комунальний; вул. Набережна,
вул. Костельна;
6. Ізяславський Н ВК «ЗОШ І ступенів — ясла-садок № 6» Ізяславської 

міської ради Хмельницької області:
вул .5 Березня; 
пров. Горинський; 
вул. Горинська; 
пров. Подільський.
7. Ізяславський Н ВК «ЗОШ І ступенів -  ясла-садок № 7» Ізяславської 

міської ради Хмельницької області:
вул. М.Микитюка (від пожежної частини до перехрестя з вул. С.Єсеніна);
вул .Озерна;
вул. Праці;
пров. Праці;
вул. Єсеніна.
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копія
Додаток 2
до розпорядження голови районної 
державної адміністрації
16.04.2018 № 287/2018-р

П Е Р Е Л І К
закріплених територій обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти Ізяславського району

1. Ьілівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ етупенів-дитячнй садок» Ізяславської районної ради Хмельницької 
області - с. Білеве, с. Кіндратка, с. Нечаївка, с.Тишевичі, с. Припутні,
с. Припутенка (Білівська сільська рада);

2. Білогородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області -  с. Білогородка, с. Рокитне
(Білогородська сільська рада); с. Щурівчики, с. Підлісці, с. Забрід
(Щуровецька сільська рада); с. Теліжинці, с. Пильки, с. Чижівка, с. Мирне, 
с. Калинівка (Теліжинецька сільська рада);

3. Ьорисівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Ізяславської районної ради Хмельницької області -  
дитячий садок» - с. Борисів (Борисівська сільська рада);

4. Клубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області -  с. Клубівка (Клубівська сільська 
рада); с. Щурівці (Щуровецька сільська рада);

5. Кунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області -  с. Кунів, с. Долоччя, с. Кам’янка, с. 
Антонівка (Кунівська сільська рада);

6. Лішанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області — с. Ліщани, с. Бейзими, с. Даньківці, с. 
Григорівка, с. Чепці, х. Шевченка (Ліщанська сільська рада);

7. Мислятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області — с. Мислятин, с. Більчин, с. Більчинка, 
с. Лопушне (Мислятинська сільська рада); с. Криволука, с. Іванівка 
(Сошненська сільська рада);

8. Михлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Михля, с. Лютарка, с. Мокрець, с. 
Новостав (Лютарська сільська рада); с.Комини, с.Білотин (Білотинська сільська 
рада); с. Путринці (Радошівська сільська рада);

9. Михнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Михнів, с. Покощівка, с. Закружці 
(Михнівська сільська рада); с. Двірець, с. Белиженці (Двірецька сільська рада); 
с. Завадинці, с.Калетинці, с. Дібровка (Завадинецька сільська рада); с. Поліське 
(Поліська сільська рада);
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10. М'якотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Дертка, с. Лісна, с. Сивір, с. 
Михайлівка, с. Новосілка (Дертківська сільська рада); с. М ’якоти, с. Добрин, с. 
Велика Радогощ, с. Мала Радогощ, с. Закриничне (М ’якотівська сільська рада);

11. Новосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Нове Село, с. Свириди 
(Новосільська сільська рада); с. Тернавка, с. Сохужинці, Дмитрівка (Тернавська 
сільська рада);

12. Плужненський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, гімназія ім. Р.И. Бортника" Ізяславської районної 
ради Хмельницької області -  с. Плужне, с. Хотень Перший, с. Хотень 
Другий, с. Гаврилівка (Плужненська сільська рада); с. Сторониче (Борисівська 
сільська рада);

13. Радошівський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Ізяславської районної ради Хмельницької області - с.
Радошівка (Радошівська сільська рада);

14. Ріпківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області - с. Ріпки (Ріпківська сільська рада); с. Зубарі 
(Тишевицька сільська рада);

15. Сахновецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Сахнівці, с. Влашанівка, с. 
Кропивна, (Сахновецька сільська рада); с. Великі Пузирки, с. Мала Медведівка, 
с.Тарасівка (Великопузирківська сільська рада); с. Калинівка (Теліжинецька 
сільська рада).

16. Христівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ізяславської
районної ради Хмельницької області -  с. Христівка, с. Сморшки
(Христівська сільська рада); с. Сохужинці (Тернавська сільська рада);

17. Шекеринецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів — дитячий садок» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області - с. Шекеринці, с. Нова Гутиська, с. Стара Гутиська 
(Шекеринецька сільська рада); с. Добрин (М ’якотівська сільська рада);

18. Філія Ізяславського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 ім. О. П. Онищука, гімназія" 
Васьковецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I- 
II ступенів — дитячий садок» Ізяславської районної ради Хмельницької 
області - с. Васьківці, с. Ревуха (Клубівська сільська рада);

19. Великорадогошанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Ізяславської районної ради Хмельницької області -  с. Велика Радогощ, с. 
Мала Радогощ, с. Закриничне (М ’якотівська сільська рада);

20. Мокрецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа 1-І І ступенів — дитячий садок» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області - с. Мокрець, с. Новостав, с. Лютарка (Лютарська 
сільська рада);
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21. Поліська загальноосвітня школа 1-І І ступенів Ізяславської 
районної* ради Хмельницької області — с. Поліське, , (Поліська сільська 
рада); с. Завадинці, с. Калетинці, с.Дібровка (Завадинецька сільська рада);

22. Тернавський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа 1-11 ступенів -  дитячий садок» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області - с. Тернавка, с. Сохужинці, с.Дмитрівка (Тернавська 
сільська рада);

23. Теліжинецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Ізяславської 
районної ради Хмельницької області -  с. Теліжинці, с. Пильки, с. Чижівка, с. 
Мирне, с. Калинівка (Теліжинецька сільська рада);

24. Філія Ізяславського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 ім. О. П. Онищука, гімназія" 
Сошненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
ступеня -  дитячий садок» Ізяславської районної ради Хмельницької 
області - с. Сошне, с. Заріччя (Сошненська сільська рада);

25. Філія Ізяславського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 ім. О. П. Онищука, гімназія" 
Топорівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І 
ступеня -  дитячий садок» Ізяславської районної ради Хмельницької 
області - с. Топори, с. Топірчики (Топорівська сільська рада);

26. Щуровецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І ступеня — дитячий садок» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області - с. Щурівці, с. Щурівчики, с. Підлісці, с. Забрід 
(Щуровецька сільська рада);

27. Великопузирківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І ступеня -  дитячий садок» - с. Великі Пузирки, с. 
Мала Медведівка, с. Тарасівка (Великопузирківська сільська рада);

28. Коминський НВК «Загальноосвітня школа І ступенів -  дитячий 
садок» -  с. Комини, с. Білотин (Білотинська сільська рада);

29. Лютарський НВК «Загальноосвітня школа І ступенів -  дитячий 
садок» с. Лютарка (Лютарська сільська рада);
ЗО. Ізяелавський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I- 
III ступенів №5 ім. О. П. Онищука, гімназія" Ізяславської районної ради

енської сільської ради); с.
. Васьківці, с. Ревуха

.ґ
О. Манзюк

Хмельницької області — с, Свщне,.с. Заріччя (Сошн 
Топорі, с. Топірчики ( ІоїдіріЛЙнЕЬІЇ^Їіьської ради); с 
(Клубівської сільс^Й^ади)п ько/'

Керівник апара] г адмі >нии 
відділ

Згідно з оригіналом 
іачальнин загального відді 
парату райдержад міністра ці 
6 .04.2018


