
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

     LІ  СЕСІЯ     VІІ  СКЛИКАННЯ 

 

від 18   квітня  2019 року                                                      РІШЕННЯ    №   2542 

 

Про закріплення території обслуговування 

за закладами освіти Старосалтівської ОТГ на 2019 рік 

 

       Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Старосалтівської селищної ради  Глазунової  І.М. про необхідність закріплення 

території  обслуговування за закладами загальної середньої освіти та закладами 

дошкільної освіти Старосалтівської об’єднаної територіальної громади  на 2019 

рік, на виконання ст. 53  Конституції України, ст. ст. 13, 66 Закону України «Про 

освіту», ст. ст. 6, 18  Закону України «Про Загальну середню освіту», ст.19 

Закону України «Про дошкільну освіту», ст.19 Закону України «Про охорону 

дитинства», Постанови Кабінету Міністрів від 13.09.2017 р. №684 «Про 

затвердження Порядку обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами, 

внесеними згідно Постанови КМ від 19.09.2018 № 806), Наказу міністерства 

освіти і науки України від 16.04. 2018 № 367 «Про затвердження Порядку 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», керуючись 

ст.ст.26,32,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки  постійної депутатської комісії з питань місцевого 

самоврядування, законності, правопорядку, депутатської діяльності  та 

депутатської етики Старосалтівської  селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

1. Закріпити території обслуговування за закладами загальної середньої освіти 

та закладами дошкільної освіти Старосалтівської об’єднаної територіальної 

громади (Додатки 1-2). 

2. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника 

Старосалтівського селищного голови Колкутіна К.М. 

 

 

Старосалтівський  селищний  голова     оригінал  підписано   Е.П.Коновалов 

 

 

 



Додаток №1 

 

Території обслуговування, які закріплені за закладами загальної середньої освіти 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади   

 

№ з/п Назва закладу загальної  середньої 

освіти 

Населені пункти 

1 Гонтарівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Гонтарівка, с. Дідівка, 

с. Паськівка, с. Вишневе,  

с. Радькове, с. Середівка,  

с. Томахівка, с. Широке 

2 Кирилівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Кирилівка, с. Москалівка, 

с. Погоріле 

3 Старосалтівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської 

області 

смт Старий Салтів,  

с. Молодова, с. Зарічне,  

с. Металівка, с. Березники 

4 Хотімлянська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Хотімля, с. Перківка 

5 Шестаківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Шестакове, с. Федорівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 

 

Території обслуговування, які закріплені за закладами дошкільної освіти 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади   

 

№ з/п Назва закладу загальної  середньої 

освіти 

Населені пункти 

1 Вишневий дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) «Колосок» 

Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської 

області 

с. Гонтарівка, с. Дідівка, 

с. Паськівка, с. Вишневе,  

с. Радьківка, с. Середівка,  

с. Томахівка, с. Широке 

2 Кирилівський  дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Зернятко» Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Кирилівка, с. Москалівка, 

с. Погоріле 

3 Старосалтівський дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Барвінок-100»  Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

смт Старий Салтів,  

с. Хотімля 

 

4 Шестаківський  дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

«Веселка» Старосалтівської 

селищної ради Вовчанського району 

Харківської області 

с. Шестакове, с. Федорівка,  

с. Молодова 

5 Старосалтівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Старосалтівської селищної ради 

Вовчанського району Харківської 

області (дошкільний підрозділ філії 

Зарічненський НВК (загальноосвітня 

школа І ступеня-дошкільний 

навчальний заклад) 

с. Зарічне, с. Металівка,  

с. Березники 

 


