ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАТНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
01 квітня 2022 року

смт Ратне

*

№19

Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої та
дошкільної освіти Ратнівської селищної ради, ведення
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту», статей 18, 37 Закону
України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про
затвердження Положення про заклад дошкільної освіти» зі змінами від 27.01.2021
року №86 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 12.03.2003
року № 305», Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року
№ 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного
віку та учнів», з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей
дошкільного, шкільного віку та учнів, створення умов для здобуття вихованцями
дошкільної освіти, дітьми шкільного віку обов’язкової загальної середньої освіти,
здійснення контролю за охопленням навчанням підлітків шкільного віку, за
відвідуванням ними навчальних занять:
1. Закріпити за закладами загальної середньої та дошкільної освіти
Ратнівської селищної ради відповідні території обслуговування згідно з додатком.
2. Виконавчому комітету Ратнівської селищної ради організувати ведення
обліку дітей дошкільного та шкільного віку в межах Ратнівської територіальної
громади із залученням Ковельського районного управління поліції Головного
управління Національної поліції у Волинській області та сектору «Служба у
справах дітей» Виконавчого комітету Ратнівської селищної ради.
3. Визначити управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради
відповідальним за здійснення організаційних заходів щодо створення та
постійного оновлення реєстру даних дітей дошкільного та шкільного віку в межах
Ратнівської територіальної громади.

4. Зобов’язати управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради:
4.1) визначити структурний підрозділ відповідальний за створення та
постійне оновлення реєстру даних дітей дошкільного, шкільного віку та учнів в
межах Ратнівської територіальної громади;
4.2) до 15 вересня 2022 року зібрати дані про вихованців закладів
дошкільної освіти та здобувачів освіти, зарахованих до закладів загальної
середньої освіти, які проживають чи перебувають у межах Ратнівської
територіальної громади, шляхом створення та постійного оновлення реєстру
даних про них (на кожен рік народження окремо);'
4.3) вносити до реєстру такі персональні дані дитини: прізвище, ім’я,
по-батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування,
місце навчання (заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з
особливими освітніми потребами;
4.4) здійснювати збір інформації про дітей віком від 3 до 6 та від 6 до 18
років та її обробку з дотриманням вимог Закону України «Про інформацію» і
Закону України «Про захист персональних даних» протягом 10 робочих днів з дня
отримання даних, у тому числі звіряти дані про дітей шкільного віку з даними
реєстру та, у разі потреби, вносити відповідні зміни та доповнення до нього.
5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови селищної
ради від 24.03.2021 року № 25 «Про закріплення території обслуговування за
закладами загальної середньої та дошкільної освіти Ратнівської селищної ради,
ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку».
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
селищної ради з пит^ ї^ іялі^ ^ п виконавчих органів ради Олену Антонюк.

Селищний го л о ві 2
Віра Чернуха 09775

Віталій БІРУК

Додаток до
розпорядження
селищного голови від
01 квітня 2022 року №19
Перелік територій обслуговування, закріплених за закладами загальної середньої
та дошкільної освіти Ратнівської селищної ради
> Територія обслуговування

Назва закладу освіти
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №2 смт
Ратне імені Миколи Заліпи

*

смт Ратне (1-11 кл)
вул. ЗО років Перемоги
вул. Березнева
вул. В.Корнелюка
вул. Гранична
вул. Енергетиків
вул. Заводська
вул. Замкова
вул. Зарічна
вул.Зелена
вул. І Травня
вул. І.Франка
вул. Інтернаціоналістів
вул. Ковельська
вул. Короленка
вул. Лугова
вул. Лесі Українки
вул. М.Грушевського
вул. Механізаторів
вул. Молодіжна
вул. Паркова
вул. Партизанська
вул. Волі (бувша Паші
Савельєвої)
вул. Польова
вул. Привітна
вул. Проектна
вул. Садова
вул. Серпнева
вул. Учительська
вул. Християнська
вул. Шевченка
вул. Шкільна
вул. Ольги княгині (бувша
Щорса)

Ліцей №1 ім В. Газіна смт Ратне Ратнівської
селищної ради

вул. Соборності
вул. Окружна
провул. Газіна
провул. Зарічний 1
провул. Зарічний 2
провул. Зарічний 3
провул. Каштановий
провул. Короленка
провул. Лесі Українки
провул. Шевченка
провул. Шкільний
вул. Центральна буд. 1-34, 36,
38,40
смт Ратне (1-11 кл)
вул. 40 років Перемоги
вул. Б.Хмельницького
вул. Будівельників
вул. Вишнева
вул. В.Івасюка
вул. Газіна
вул. Далека
вул. Дачна
вул. Затишна
вул. Заболоттівська
вул. Калинова
вул. Каштанова
вул. Квітнева
вул. Крайня
вул. Кузьміна
вул. Лозова
вул. Магістральна
вул. Малясова
вул. Миру
вул. Набережна
вул. Незалежності
вул. Нова
вул. Патріотів
вул. Поліська
вул. Прип’ятська
вул. Річкова
вул. Сонячна
вул. Тиха
вул. Тополина
вул. Яблунева
вул. Якушівська
провул. Далекий

Прохідський ліцей
Ратнівської селищної ради
Конищенська гімназія
Ратнівської селищної ради
Комарівська гімназія
Ратнівської селищної ради
Здомишельський ліцей
Ратнівської селищної ради
Навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-дитячий
садок» с. Жиричі
Гірниківський ліцей
Ратнівської селищної ради
Сільцевська гімназія
Ратнівської селищної ради
Бродівський ліцей
Ратнівської селищної ради
Млинівська гімназія
Ратнівської селищної ради

Кортеліський ліцей імені Василя Корнелюка
Ратнівської селищної ради

Височненська гімназія
Ратнівської селищної ради
*•

провул. Затишний
провул. Лікарняний
провул. Сонячний
вул. Центральна буд. 37, 41,
43,45-88,
с. Комарове (10-11 кл)
с. Прохід (1-11 кл)
с. Старостине (1-11 кл)
с. Конище (10-11 кл)
»с. Конище (1-9 кл)
с. Комарове (1-9 кл)
с. Здомишель (1-11 кл)
с. Шменьки (1-11 кл)
с. Краска (1-11 кл)
с. Жиричі (1-11 кл)

с. Гірники (1-11 кл),
с. Сільце (10-11 кл)
с. Сільце (1-9 кл)
с. Броди (1-11 кл)
с. Млинове (1-9 кл),
с. Годинь (1-9 кл.),
с. Долина (1-9 кл.),
с. Сільця-Млинівські (1-9 кл.),
с. Доманове (1-9 кл)
с. Кортеліси (1-11 кл),
с. Запоківне (1-11 кл),
с. Млинове (10-11 кл),
с. Доманове (10-11 кл),
с. Височне (10-11 кл),
с. Береза (10-11 кл),
с. Вижично (10-11 кл),
с. Витень (10-11 кл),
с. Годинь (10-11 кл.),
с. Долина (10-11 кл.),
с. Сільця-Млинівські (10-11
кл.)
с. Височне (1-9 кл),
с. Береза (1-9 кл),
с. Вижично (1-9 кл),
с. Витень (1-9 кл)

смт Ратне
вул. ЗО років Перемоги
вул. Березнева
вул. В.Корнелюка
вул. Гранична
вул. Енергетиків
вул. Заводська
вул. Замкова
гвул. Зарічна
вул.Зелена
вул. І Травня
вул. І.Франка
вул. Інтернаціоналістів
вул. Ковельська
вул. Короленка
вул. Лугова
вул. Лесі Українки
вул. М.Грушевського
вул. Механізаторів
вул. Молодіжна
вул. Паркова
вул. Партизанська
вул. Волі (бувша Паші
Савельєвої)
вул. Польова
вул. Привітна
вул. Проектна
вул. Садова
вул. Серпнева
вул. Учительська
вул. Християнська
вул. Шевченка
вул. Шкільна
вул. Ольги княгині (бувша
Щорса)
вул. Соборності
вул. Окружна
провул. Газіна
провул. Зарічний 1
провул. Зарічний 2
провул. Зарічний З
провул. Каштановий
провул. Короленка
провул. Лесі Українки
провул. Шевченка
провул. Шкільний

Комунальний заклад дошкільної освіти
«Ратнівський дитячий ясла-садок №2»

вул. Центральна буд. 1-34, 36,
38, 40______________________
смт Ратне
вул. 40 років Перемоги
вул. Б.Хмельницького
вул. Будівельників
вул. Вишнева
вул. В.Івасюка
вул. Газіна
вул. Далека
вул. Дачна
вул. Затишна
вул. Заболоттівська
вул. Калинова
вул. Каштанова
вул. Квітнева
вул. Крайня
вул. Кузьміна
вул. Лозова
вул. Лугова
вул. Магістральна
вул. Малясова
вул. Миру
вул. Набережна
вул. Незалежності
вул. Нова
вул. Патріотів
вул. Поліська
вул. Прип’ятська
вул. Річкова
вул. Сонячна
вул. Тиха
вул. Тополина
вул. Яблунева
вул. Якушівська
провул. Далекий
провул. Затишний
провул. Лікарняний
провул. Сонячний
вул. Центральна буд. 37, 41,43,
45-88

